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Na titulní straně

Symbolem Ústředního kola soutěže žáků ZUŠ ve Hře na elektronické nástroje 2013
se stala „jablka hudebního poznání“
Na základě našeho dlouhodobého zájmu o nové trendy ve výuce žáků ZUŠ byla Základní
umělecká škola PhDr. Zbyňka Mrkose, Brno, Došlíkova 48 pověřena Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy ČR organizací Ústředního kola soutěže žáků ZUŠ ve Hře na
elektronické nástroje. Pro žáky hudebního oboru základních uměleckých škol byla tato
soutěžní disciplína vyhlášena MŠMT ČR vůbec poprvé.
Záznam z ústředního kola EKN – Český rozhlas, stanice Vltava, 3.5. 2013
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2882428
Více se o aktivitách školy dozvíte na: www.zus-brno.cz
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Na vědomí:
Krajský úřad Jihomoravského kraje – Ing. Stanislav Juránek, náměstek hejtmana JMK
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor školství – PhDr. Lea Hanáková
Městská část Brno-Židenice – Ing. Roman Vašina, starosta
Městská část Brno-Židenice – Bc. Karel Bernášek, místostarosta
Městská část Brno-Vinohrady – PhDr. Jiří Čejka, starosta
Každoročně připravovaná Výroční zpráva o činnosti je určena nejen zřizovateli a nadřízeným
orgánům, ale je trvale k dispozici učitelům, rodičům a všem partnerům, v jejichž okruhu
zájmů se naše ZUŠ nalézá.
Zprávu najdete od října 2013 také na adrese: www.zus-brno.cz
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Úvodem
Naše škola si v roce 2013 připomíná významné jubileum šedesát let svého trvání. Výroční
zpráva o činnosti Základní umělecké školy PhDr. Zbyňka Mrkose, Brno, Došlíkova 48
shrnuje bohaté a velmi pestré aktivity ZUŠ, které se uskutečnily v první polovině jubilejního
roku.
Pořádali jsme koncerty, výstavy, divadelní a taneční představení. Byli jsme MŠMT ČR
pověřeni organizací ústředního kola soutěže ZUŠ. Naše škola spolupracovala s řadou
kulturních institucí. Žáci ZUŠ se účastnili festivalů, přehlídek a byli zapojeni do aktivit nejen
v blízkém okolí nebo na prestižních brněnských akcích, ale také v celorepublikových nebo
mezinárodních projektech.
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1. Základní údaje o škole
1.1 Škola
název školy

Základní umělecká škola PhDr. Zbyňka Mrkose,
Brno, Došlíkova 48

adresa školy

Došlíkova 48, Brno, 636 00

právní forma

samostatný právní subjekt, příspěvková organizace JMK

IČO

62 156 748

identifikátor školy

600 003 329

vedení školy

ředitelka Mgr. Lenka Jeřábková
zástupkyně ředitelky Miloslava Vincourová

kontakty

tel: 548 212 105
e-mail: zus.mrkose@bm.orgman.cz
http: www.zus-brno.cz

1.2 Zřizovatel
název zřizovatele

Jihomoravský kraj

adresa zřizovatele

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
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2. Charakteristika ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose
2.1 Poslání ZUŠ
Základní umělecká škola poskytuje základní umělecké vzdělávání v hudebním, výtvarném,
tanečním a literárně-dramatickém oboru. Výuka v jednotlivých uměleckých oborech probíhá
formou individuálního, skupinového nebo kolektivního vzdělávání, a to v přípravném studiu,
základním studiu prvního a druhého stupně a studiu pro dospělé. Základní umělecká škola
připravuje žáky pro studium v středních školách uměleckého zaměření a na konzervatořích,
případně na vysokých školách s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením.

2.2 Historie školy
Před šedesáti lety v roce 1953 byla zahájena samostatná činnost Hudební školy
v Židenicích. Šest učitelů vyučovalo necelé dvě stovky žáků hře na klavír, housle, akordeon
a sólovému zpěvu. Škola neměla vlastní budovu a tak byla prozatímně umístěna
v hygienicky nevyhovujících místnostech s kamennou podlahou na Bubeníčkově ulici 101.
Také se několik let vyučovalo v budově dnešní ZUŠ Charbulova 84, ve školách Gajdošova a
Filipínského nebo ve čtyřech místnostech na Rokycanově ulici 28. Velkým zlomem v činnosti
Hudební školy byla v roce 1961 školská reforma, která hudební školy přejmenovala
na Lidové školy umění a rozšířila okruh jejich uměleckých činností o obory taneční, výtvarný
a literárně dramatický. V říjnu téhož roku získala škola vlastní budovu – Dělnický dům na
Kosmákově ulici 28 a od té doby se dá mapovat její vzestup. Každoročně přibývalo žáků,
učitelů i vyučovaných předmětů. V roce 1963 byla výuka rozšířena o literárně dramatický
obor, po dvou letech přibyl obor taneční a v roce 1967 také obor výtvarný.
V roce 1990 dochází k významné etapě v uměleckém školství. Stáváme se základní
uměleckou školou. Od 1. ledna 1993 má škola právní subjektivitu a jejím zřizovatelem se stal
nejdříve školský úřad Brno, nyní Jihomoravský kraj. V roce 1996 jsme získali k výuce
netradiční, na kruhovém půdoryse postavenou budovu ZUŠ v Čejkovické ulici v městské
části Brno-Vinohrady. Byla projektována pro potřeby hudebního a uměleckého vzdělávání
vinohradských dětí a nabízí pro výuku kvalitní prostorové a materiální zázemí.
V té době se také přihlásili původní vlastníci Dělnického domu na Kosmákově ulici. Nakonec
jsme se po 45 letech, v roce 1998, přestěhovali do nové hlavní budovy v zahradě bývalé
mateřské školy Došlíkova 48, v bezprostřední blízkosti lesoparku Bílá hora. O obě budovy
školy, které nám pronajaly Úřady městských části Brno-Židenice a Brno-Vinohrady,
se příkladně staráme a v majitelech budov máme vstřícné partnery. Škola je od roku 1994
sídlem Mladých brněnských symfoniků – orchestru Sdružení Základních uměleckých škol
města Brna. Tomuto, svým rozměrem a obsazením mimořádnému a v rámci celého
Jihomoravského kraje výjimečnému hudebnímu tělesu složenému z nejlepších studentů
a absolventů ZUŠ města Brna a blízkého okolí, poskytuje naše ZUŠ prostory pro pravidelné
zkoušky, nástrojové vybavení, pedagogické a umělecké vedení i organizační zázemí.
Od roku 1997 ZUŠ nese čestný název „Základní umělecká škola PhDr. Zbyňka Mrkose“
po židenickém rodáku, skladateli, profesoru konzervatoře a JAMU. Jméno této významné
brněnské hudební osobnosti 20. století jsme tak zachovali pro další generace.
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2.3 Současné podmínky školy
V současnosti Základní umělecká škola PhDr. Zbyňka Mrkose umožňuje zájemcům od pěti
let studium ve čtyřech uměleckých oborech – hudebním, výtvarném, tanečním a literárně
dramatickém. Nejmladším žákům je určeno přípravné studium. Děti se zde seznamují
s vybraným uměleckým oborem hravou formou, podporujeme a rozvíjíme jejich zájem,
přirozenou zvídavost a tvořivost. Starší studenti mohou vybírat z bohaté nabídky tradičních
i moderních zaměření jednotlivých studijních oborů. Velikost školy dává našim žákům veliké
možnosti ve výběru studijních zaměření. Ve druhém pololetí školního roku 2012/2013
v hudebním oboru vyučovalo 39 učitelů hru na 19 druhů hudebních nástrojů a sólový zpěv.
V nehudebních oborech bylo realizováno 8 studijních zaměření. Výuku zde zajišťovalo 6
učitelů. Pedagogický sbor svou odbornou specializací plně pokrývá šíři nabídky pro
vzdělávání ve všech 30 studijních zaměřeních. Pedagogický sbor tvoří kvalifikovaní
pedagogové, řada z nich působí také na středních a vysokých uměleckých školách nebo
jsou činní jako aktivní umělci.

2.4 Zaměstnanci ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose školní rok 2012/2013
Pedagogičtí pracovníci

45

Technicko-hospodářští pracovníci (THP)

4

Celkem

49

ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose využívá pro svoji činnost dva objekty (jednu budovu v městské
části Brno-Židenice, druhou budovu v městské části Brno-Vinohrady) a tři pracoviště
v základních školách spádové oblasti.

2.5 Počty žáků vyučovaných na pracovištích ZUŠ
budova ZUŠ, Došlíkova 48
budova ZUŠ, Čejkovická 8
pracoviště v ZŠ Krásného
pracoviště v ZŠ Gajdošova
pracoviště v ZŠ Merhautova
Celkem

Budova ZUŠ, Došlíkova 48, Brno-Židenice

počet vyučovaných žáků 2012/2013
573
190
75
64
34
936

Budova ZUŠ, Čejkovická 8, Brno-Vinohrady

Učebny jsou vybaveny moderními učebními pomůckami, včetně hudebních nástrojů,
audiovizuální, multimediální a výpočetní techniky. Škola umožňuje žákům výběr z bohatého
notového materiálu, diskografie, odborné literatury a časopisů. Součástí vybavení jsou
i hudební nástroje určené k zapůjčení žákům, kteří zatím nástroj nemají.
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Téměř kompletní foto pedagogického sboru ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose, září 2012

3. Další vzdělávání zaměstnanců školy
3.1 Priority plánu dalšího vzdělávání ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose
a)
b)
c)
d)
e)

Odborný růst učitelů, doplňování a rozšiřování kvalifikace učitelů ZUŠ
Vzdělávání v oblasti implementace ŠVP
Vzdělávání v oblasti ITC
Vzdělávání technicko-hospodářských pracovnic
Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení

3.2 Odborný růst učitelů, doplňování a rozšiřování kvalifikace učitelů
Ve školním roce 2012/2013 se v oblasti odborného růstu učitelé individuálně účastnili kurzů,
školení a seminářů (například dechové soboty, smyčcové soboty, klavírní soboty, pěvecké
semináře na Konzervatoři Brno, semináře JAMU aj.)
Vzdělávalo se: 13 učitelů ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose absolvovalo celkem 55 školení
a seminářů

3.3 Vzdělávání v oblasti implementace ŠVP
Škola preferuje systematické a dlouhodobé vzdělávání pedagogů jako týmu přímo na
pracovišti s docházkou lektorů na školu. V oblasti implementace ŠVP ředitelka školy
připravila pro učitele následující tři semináře:
● 27. září 2012 / Koncertní sál budovy ZUŠ, Došlíkova 48
Seminář pro učitele ZUŠ Jihomoravského kraje k podmínkám soutěže žáků základních
uměleckých škol 2012/2013 v novém oboru Hra na elektronické nástroje.
Absolvovali: 4 učitelé ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose
36 učitelů ZUŠ Jihomoravského kraje
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● 26. duben 2013 / Koncertní sál budovy ZUŠ, Došlíkova 48
Inspirativní akreditovaný seminář pro učitele ZUŠ České republiky
ve spolupráci s NIDV, krajské pracoviště Jihlava byl v rámci doprovodného programu
Ústředního kola celostátní soutěže ZUŠ ve Hře na elektronické klávesové nástroje
zorganizován inspirativní akreditovaný seminář pro učitele oboru Hra na elektronické
nástroje. Jádrem semináře byla praktická metodologie výuky hry na elektronické klávesové
nástroje specifikovaná pro osobité potřeby žáků v základní umělecké škole.
Absolvovali: 2 učitelé ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose
72 učitelů ZUŠ České republiky
● 9. květen 2013 / Koncertní sál budovy ZUŠ, Došlíkova 48
Výuka dětí mladšího školního věku
Základním parametrem pro výběr tohoto vzdělávání byly poznatky z kontrolní činnosti vedení
školy a z toho vyplývající potřeba školy věnovat se vzdělávání učitelů v oblasti výuky dětí
mladšího školního věku. Ve spolupráci s NIDV, krajské pracoviště Brno byl připraven
akreditovaný seminář pro učitele ZUŠ. Dohodnuté téma lektorka bohužel přesně nedodržela,
věnovala se mu spíše v širších souvislostech. Toto školení lze proto považovat za první
z řady systematického a dlouhodobého vzdělávání pedagogů v oblasti výuky dětí mladšího
školního věku.
Absolvovalo: 29 učitelů ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose
● K vyhodnocení ŠVP a jeho případných revizí v prvním roce výuky průběžně probíhaly
schůzky UR a hodnocení ŠVP v jednotlivých studijních zaměřeních.
Zúčastnili se: aktivně pracovali členové UR školy a část učitelů ZUŠ

3.4 Vzdělávání v oblasti ITC
Ve školním roce 2012/2013 neproběhlo v oblasti ITC žádné školení.

3.5 Vzdělávání technicko-hospodářských pracovnic
Vzhledem k měnící se legislativě absolvují nezbytná školení i technicko-hospodářské
pracovnice ZUŠ.
Zúčastnily se: 4 TH pracovnice absolvovaly celkem 16 školení a seminářů

3.6 Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci
celoživotního učení
Pedagogové ZUŠ předávají své zkušenosti v rámci akreditovaných programů. Škola již
několik let spolupracuje s NIDV při akreditovaném vzdělávání učitelů ZUŠ doplňujících
si pedagogickou kvalifikaci a při vzdělávání pedagogů ZŠ, MŠ a ZUŠ v metodice výtvarné
výchovy. Na rozdíl od uplynulých let se z důvodu množství aktivit školy uskutečnil pouze
jeden seminář tohoto typu.
Typ akreditovaného programu
Metodika výtvarné výchovy – jeden seminář
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4. Školní vzdělávací program ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose
4.1 Výuka podle ŠVP
Od září 2012 se v Základní umělecké škole PhDr. Zbyňka Mrkose začalo učit podle nově
vytvořeného ŠVP. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky schválilo
závazný rámec: Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání. Na
základě tohoto dokumentu vytvořili členové pedagogického sboru Školní vzdělávací program
Základní umělecké školy PhDr. Zbyňka Mrkose (ŠVP). Proces tvorby ŠVP probíhal povinně
v rámci kurikulární reformy vzdělávací soustavy ČR, aby ZUŠ mohla i nadále zůstat
skutečnou školou. Mateřské, základní i střední školy již ŠVP mají a děti a mládež podle nich
vzdělávají.
ŠVP jsme vytvářeli s přihlédnutím k zájmům žáků, k současným trendům a směrům v umění,
ke specifikům naší školy atd. Díky ŠVP může naše ZUŠ nabídnout žákům v rámci
vzdělávání nové zajímavé aktivity. Školní vzdělávací program obsahuje řadu nových
studijních zaměření, například hra na elektrickou kytaru, elektronické klávesové nástroje,
estetika projevu, výtvarná tvorba a výtvarná kultura aj. Obsahuje nové předměty například
improvizační dílna, pianissimo, komorní hra na djembé, kompoziční teorie a praxe aj.
Podle ŠVP platného od 1. 9. 2012 jsme od září 2012 začali učit žáky přípravného studia,
1. ročníku I. stupně, 1. ročníku II. stupně a žáky 1. ročníku SPD. Ostatní žáky jsme i nadále
vzdělávali podle stávajících učebních plánů MŠMT ČR.

4.2 Údaje o provedené kontrole ŠVP Českou školní inspekcí
V listopadu 2012 si Školní vzdělávací program ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose vyžádal
ke kontrole vedoucí pracovní skupiny inspektorů Jihomoravského inspektorátu ČŠI
PaedDr. Petr Zábranský. V květnu 2013 jsme získali jako zpětnou vazbu jeho hodnocení.
Školní vzdělávací program ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose je podle PaedDr. Petra Zábranského
velmi dobře zpracován a vyjadřuje specifika a cíle školy. Respektuje obecné cíle platného
školského zákona a všechny zásady RVP ZUV. Inspekce zaznamenala přehlednou strukturu
dokumentu i promyšlený přístup a konstatovala, že kvalita dokumentu má celkově vysokou
úroveň.

4.3 Revize školního vzdělávacího programu
Mnozí učitelé i v letošním roce spolupracovali při hledání cesty ke zkvalitnění naší výuky.
ŠVP je podle ČŠI v pořádku. Důvodem k revizi a úpravám jsou zkušenosti ZUŠ, které získala
v prvním roce ověřování ŠVP, dále pak návrat dvou učitelek z mateřské dovolené a jejich
inovativní přístupy k výuce. Během školního roku jsme do ŠVP nezasahovali, ale drobnější,
spíše formální náměty na úpravy byly učiteli navrženy již v průběhu roku. Vyhodnocení ŠVP
proběhlo v průběhu ročníkových zkoušek a případné problémy byly řešeny v následujících
poradách předmětových komisí. Je třeba zohlednit výsledky vzdělávání žáků, změny
technologií, požadavky zřizovatele, požadavky inspekce i finanční situaci školy. Soudíme, že
bude nezbytné vyhodnocovat ŠVP každoročně. Konečnou podobu nové verze ŠVP je pak
třeba schválit před začátkem školního roku.
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5. Struktura žáků podle uměleckých oborů
Počet studujících respektuje stanovenou kapacitu. Škola má aktuálně 936 žáků. Nejvíce
žáků navštěvuje hudební obor 71,37 %, výtvarný obor zvolilo 15,06 % žáků, literárnědramatický obor 6,20 %, v tanečním oboru se vzdělávalo 7,37 % žákyň. Část žáků
navštěvuje více oborů.

5.1 Počty žáků v jednotlivých oborech – školní rok 2012/2013
celkem

přípravné
studium

I.
stupeň

II.
stupeň

SPD

SPD

Hudební obor

668

64

457

102

10

35

Výtvarný obor

141

13

110

14

4

Taneční obor

58

31

27

0

0

Dramatický obor

69

6

50

18

1

5.2 Struktura žáků hudebního oboru – školní rok 2012/2013
Přípravné studium hudebního oboru

28 žáků

Hra na klavír

155 žáků

Hra na elektronické klávesové nástroje

30 žáků

Hra na akordeon

9 žáků

Hra na varhany

3 žáci

Hra na housle

41 žáků

Hra na violu

1 žák

Hra na kontrabas

1 žák

Hra na violoncello

7 žáků

Hra na cimbál

2 žáci

Hra na klasickou kytaru
Hra na elektrickou kytaru

119 žáků
7 žáků

Hra na zobcovou flétnu

107 žáků

Hra na příčnou flétnu

28 žáků

Hra na klarinet

8 žáků
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Hra na saxofon

4 žáci

Hra na trubku

3 žáci

Hra na lesní roh

2 žáci

Hra na hoboj

3 žáci

Hra na bicí nástroje

8 žáků

Sólový zpěv

57 žáků

6. Absolventi ZUŠ
6.1 Počty absolventů – školní rok 2012/2013
I. stupeň

II. stupeň

Hudební obor

36

19

Výtvarný obor

13

4

Taneční obor

0

0

Dramatický obor

4

0

Celkem

76 absolventů

6.2 Absolventi hudebního oboru – školní rok 2012/2013
I. ABSOLVENTSKÝ KONCERT

Středa 27. března 2013 / 18:00 / Kapitulní síň Vojenské nemocnice, Lazaretní, Brno
Absolvovali Marcela Vlčnovská, Lucie Povolná, Františka Pilařová, Anna Krejčí, Karolína
Poláková, Veronika Navrátilová, Anna Najbrtová, Tereza Petráková, Ondřej Mrhač, Dana
Vyletová, Kamila Redererová
Letošní řadu absolventských
koncertů žáků Základní
umělecké školy PhDr. Zbyňka
Mrkose zahájil Absolventský
koncert žáků kytarového
a pěveckého oddělení.
Reprezentativní prostory
Kapitulní síně podtrhly
slavnostní atmosféru večera.
V podání absolventů I. a II.
stupně studia zazněly skladby
v úpravách pro kytaru a písně
od světových autorů. Kromě
sólových výkonů se absolventi
představili také v různých
komorních seskupeních
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II. ABSOLVENTSKÝ KONCERT
Úterý 23. dubna 2013 / 18:00 / Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 48, Brno-Židenice
Absolvovali Kateřina Pořízková, Klára Havlíčková, Jiří Dvořák, Marian Dolinský, Jana
Přikrylová, Dora Okáníková, Jan Šíma, Jiří Pustina, Alexandr Benda
Druhý Absolventský koncert se
uskutečnil 23. dubna v Koncertním
sále ZUŠ Došlíkova 48. Zazněly
nejen skladby klasiků, ale i díla
současných autorů. Vyslechnout
jsme tak mohli například oblíbenou
Amelii z Montmartru od Jana
Tiersena v klavírním podání
absolventa II. stupně Jiřího
Pustiny, ale také vlastní skladbu
pro klavír v podání autora –
absolventa I. stupně Jiřího
Dvořáka. Posluchačsky působivé
byly skladby pro čtyřruční klavír.
Norský tanec č. 2 od Edvarda
Griega nastudovali Marian
Dolinský a Štěpán Brychta j.h.
ze třídy pí uč. Dagmar Menšíkové
a V rytmu samby od Emila Hradeckého žáci ze třídy pí uč. Evy Dirnové Jiří Pustina a Alexandr Benda.
Velmi pěkný a hudebně vyzrálý výkon předvedla na klarinet absolventka I. stupně Jana Přikrylová
ze třídy pí uč. Marie Winklerové, která zahrála skladbu Instants d´Argile od Dia Succariho

III. ABSOLVENTSKÝ KONCERT
Čtvrtek 9. května 2013 / 18:00 / Komorní sál ZUŠ, Čejkovická 8, Brno-Vinohrady
Absolvovali Jana Tomalová, Daniel Paseka, Radek Zeman, Eva Schmidtová, Vilém Ožana,
Anna Václavíková, Libor Fúsek, Martin Štěrba, Vítězslav Hložánek, Barbora Kunderová,
Natálie Václavová, Barbora Chlupová, Kateřina Čaďová, Vendula Polová, Radim Jíša

IV. ABSOLVENTSKÝ KONCERT

Úterý 21. května 2013 / 18:00 / Stará radnice Křišťálový sál, Radnická 2, Brno-střed
Absolvovali Jana Krejčí, Dorotka Ryšánková, Markéta Paštéková, David Gryc, Marie
Levíčková, Kateřina Suchánková, Václav Vlček, Klára Horáková

V. ABSOLVENTSKÝ KONCERT
Středa 22. května 2013 / 18:00 / Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 48, Brno-Židenice
Absolvovali Sandra Krausová, Michael Beneš, Vojtěch Hranička, Lucie Hanáková, David
Opatský, Jan Hlaváč, Václav Relich, Karel Štefan, Petra Doležalová

6.3 Absolventi výtvarného oboru
Ve čtvrtek 23. května 2013 v Hranolové věži východního křídla hradu Špilberk
absolvovali Jolana Černošková, Věra Fabíková, Barbora Poučová, Adéla Švédová, Barbora
Rezková, Barbora Chlupová, Alexandra Moussová, Gabriela Prokešová, Tomáš Raja, Lucie
Riplová, Tereza Dynková, Petr Kučera, Pavel Kučera
V pondělí 20. května 2013 v Domě U Tří knížat ve Sklepní galerii Artissimo absolvovali
Nam Nguyen Dina, Veronika Nevěčná, Kateřina Sadecká, Marek Frait
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6.4 Absolventi dramatického oboru
V úterý 16. dubna 2013 v Bezbariérovém divadle Barka, Svatopluka Čecha 35a
absolvovali František Bešta, Linda Mahamidová, Štěpán Hlaváček

7. Žáci přijatí k dalšímu studiu na školy s uměleckým
zaměřením
7.1 Hudební obor
● Filip Pokorný – Konzervatoř Brno, obor klarinet
(pedagogické vedení pí uč. Marie Winklerová)
● Martin Šindelář – Konzervatoř Brno, obor housle
(pedagogické vedení pí uč. Dagmar Kuchařová)
● Miloš Kotlán – Konzervatoř Brno, obor sólový zpěv
(pedagogické vedení p.uč. Mgr. et Mgr. Tomáš Badura)

7.2 Výtvarný obor
● Barbora Poučová – Střední odborná škola pedagogická, Brno
(pedagogické vedení pí uč. Jana Blažková)
● Zuzana Smrčková – Střední odborné učiliště tradičních řemesel, Brno
(pedagogické vedení pí uč. Jana Blažková)
● Klára Kuklínková – Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně, studijní obor
architektura pozemních staveb (pedagogické vedení pí uč. Jana Blažková)
● Tereza Dynková – Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci, katedra designu
– studijní obor textilní a oděvní návrhářství (pedagogické vedení pí uč. Jana Blažková)
● Klára Havlíčková – Vysoké učení technické Brno, studijní obor průmyslový design
(pedagogické vedení pí uč. Jana Blažková)
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8. Soutěže žáků hudebního oboru ZUŠ
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vyhlašuje každoročně soutěže žáků
základních uměleckých škol. Ve školním roce 2012/2013 byla vyhlášena soutěžní přehlídka
literárně dramatického oboru a soutěže hudebního oboru. Soutěžními disciplínami
hudebního oboru v tomto roce byly: hra na akordeon (sólová, komorní a souborová), hra na
elektronické klávesové nástroje, komorní hra s převahou dechových nástrojů, komorní hra
s převahou smyčcových nástrojů a skladatelská soutěž. Soutěž žáků ZUŠ je koncipována
jako čtyřkolová – školní kola, okresní kola, krajská kola a ústřední kolo.

8.1 OKRESNÍ KOLA SOUTĚŽE HUDEBNÍHO OBORU
Hra na akordeon
Okresní kolo v oboru Hra na akordeon (sólová, komorní a souborová) se uskutečnilo
v ZUŠ Vítězslavy Kaprálové 22. února 2013. V sólové hře na akordeon vybojovali naši žáci
Josef Krupička (sólová hra na akordeon) a Olga Shytová, Martin Macíček (komorní hra –
Akordeonové duo) 1. místa s postupem do krajského kola (pedagogické vedení Mgr. Nikolaj
Petruk). Trio – Vítek Burian, Matěj Burian (pedagogické vedení Mgr. Nikolaj Petruk), Martin
Musil, kytara (pedagogické vedení Mgr. Elena Petruková) získalo 2. místo.

Komorní hra s převahou dechových nástrojů
Okresní kolo soutěže v Komorní hře s převahou dechových nástrojů se konalo 22. února
2013 v ZUŠ Jaroslava Kvapila. Komorní soubor – Amálie Bébarová, David Brouček, zobcová
flétna (pedagogické vedení Mgr. Kristýna Ševčíková), Anna Jurtíková, violoncello
(pedagogické vedení Lenka Pokorná), Nela Pelánková, klavír (pedagogické vedení
MgA. Lukáš Hurtík, Ph.D.) vybojoval 2. místo. Trio zobcových fléten – David Brouček,
Markéta Křenková, Tereza Blažková (pedagogické vedení Mgr. Kristýna Ševčíková) také
2. místo. Trio / dvě příčné flétny a klavír – Karolína Vavrušová, Michaela Bakešová, příčná
flétna (pedagogické vedení Mgr. Věra Křivá), Barbora Hudečková, klavír (pedagogické
vedení MgA. Silvie Sommrová) získalo 2. místo. Výkon Klarinetového kvarteta ve složení
Filip Pokorný, Jana Přikrylová, Jan Adler, David Gryc (pedagogické vedení pí uč. Marie
Winklerová) ocenila porota 2. místem. Trio zobcových fléten – Monika Rybníčková, Kateřina
Rybníčková, Natálie Zouharová (pedagogické vedení Mgr.art. Eva Murínová) bylo oceněno
2. místem.
Třetí místa získal: Kvintet zobcových fléten s doprovodem klavíru – Monika Rybníčková,
Kateřina Rybníčková, Natálie Zouharová, Andrea Zítková, Pavlína Mrkvicová, zobcová flétna
(pedagogické vedení Mgr.art. Eva Murínová), Jan Drábek, klavír (pedagogické vedení
MgA. Lukáš Hurtík, Ph.D.) a Trio zobcových fléten – Joy Igbeta, Hana Phamová, Tomáš
Chlup (pedagogické vedení Mgr. Kristýna Ševčíková).
Trio / dvě příčné flétny a klavír – Barbora Kunderová, Silvie Polášková, příčná flétna
(pedagogické vedení Klára Věžníková), Štěpán Brychta, klavír (pedagogické vedení Dagmar
Menšíková) získalo Čestné uznání.

Komorní hra s převahou smyčcových nástrojů
Okresní kolo Komorní hry s převahou smyčcových nástrojů se konalo 1. března 2013 v ZUŠ
Smetanova 8. Violoncellové trio – Matouš Bártů, Anna Jurtíková, Jiří Dvořák (pedagogické
vedení Lenka Pokorná) bylo ve velké konkurenci oceněno vynikajícím 2. místem. Klavírní trio
– Matouš Bártů, violoncello, Anna Bártů, klavír, Marie-Jana Foltýnová, housle (pedagogické
vedení Lenka Pokorná, MgA. Silvie Sommrová, Dagmar Kuchařová) zaslouženě získalo
1. místo a vybojovalo tak postup do krajského kola.

Hra na elektronické klávesové nástroje
Okresní kolo ve Hře na elektronické klávesové nástroje proběhlo v ZUŠ Smetanova 8
v pátek 15. března 2013. V okresním kole ocenila odborná porota druhým místem: Michala
Havlíčka (pedagogické vedení Mgr.
Karel Malana). Třetí místa získali tito
žáci: Šárka
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Vařáková, Libor Fůsek, Kristýna Kovářová (pedagogické vedení Mgr. Karel Malana),
Veronika Nedělová (pedagogické vedení Mgr. Leoš Kuba), Denis Pospíšil, Vilém Ožana
(pedagogické vedení p. uč. Josef Klimeš).

8.2 KRAJSKÁ KOLA SOUTĚŽE HUDEBNÍHO OBORU
Hra na akordeon
Krajské kolo v oboru Hra na akordeon se uskutečnilo v ZUŠ Hodonín v sobotu 23. března
2013. V komorní hře vybojovalo Akordeonové duo ve složení Olga Shytová a Martin Macíček
1. místo. V sólové hře na akordeon zazářil žák Josef Krupička a jeho výkon byl po zásluze
oceněn odbornou porotou 1.místem s postupem do ústředního kola.
Pedagogické vedení žáků Mgr. Nikolaj Petruk.
Komorní hra s převahou smyčcových nástrojů
Cenného úspěchu dosáhli žáci naší školy v Krajském kole soutěže v Komorní hře
s převahou smyčcových nástrojů, které se konalo 4. dubna 2013. Klavírní trio potvrdilo své
kvality a obsadilo skvělé první místo. Všem zúčastněným – Matouši Bártů, Anně Bártů,
Marii-Janě Foltýnové i pedagogickému vedení Lence Pokorné, MgA. Silvii Sommrové,
Dagmar Kuchařové děkujeme za příkladnou reprezentaci naší školy.

8.3 ÚSTŘEDNÍ KOLO Skladatelské soutěže
Skladatelská soutěž žáků ZUŠ proběhla v Hradci nad Moravicí. Porota hodnotila 256 skladeb
od 76 autorů. Naši žáci vybojovali velmi pěkné umístění. Ivana Bakešová (pedagogické
vedení MgA. Silvie Sommrová), Klára Horáková a Jiří Pospíšil (pedagogické vedení
Mgr. Mario Buzzi, Ph.D.) získali v I., II. a III. kategorii bronzová ocenění. Michal Slováček
vybojoval stříbro a Jiří Dvořák zlato (pedagogické vedení Mgr. Mario Buzzi, Ph.D.)
Jiří Dvořák se zúčastnil i finále skladatelské soutěže a Dílny pro nejmladší skladatele, které
se uskutečnily ve dnech 13. a 14. 6. 2013 na zámku Hradec nad Moravicí. Se svou skladbou
vystoupil v pátek 14. 6. 2013 na koncertu vítězů.
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8.4 Celorepubliková premiéra v naší ZUŠ

Ústřední kolo soutěže ZUŠ
HRA NA ELEKTRONICKÉ KLÁVESOVÉ NÁSTROJE
ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose, Brno, Došlíkova 48
26.–27. dubna 2013
Z pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR pořádala ZUŠ PhDr. Zbyňka
Mrkose, Brno, Došlíkova 48 ústřední kolo soutěže ZUŠ ve Hře na elektronické klávesové
nástroje. Pro žáky hudebního oboru základních uměleckých škol byla tato soutěžní disciplína
vyhlášena vůbec poprvé. V souladu s Organizačním řádem soutěží a přehlídek žáků ZUŠ
byla soutěž ve Hře na elektronické klávesové nástroje koncipována jako čtyřkolová – školní
kola, okresní kola, krajská kola a ústřední kolo. Účast v ústředním kole soutěže byla
předmětem přísného výběru, který kladl na vzdělávací práci pedagogů mimořádné nároky
a požadavky. Do ústředního kola postoupilo 84 talentovaných žáků ze třinácti krajů České
republiky. Jedna soutěžící se pro nemoc omluvila, takže ústředního kola soutěže se
zúčastnilo celkem 83 soutěžících. Soutěžící žáky připravovalo 58 pedagogů z 51 základních
uměleckých škol ČR.
Po posouzení finančních možností a nutnosti hospodárného využití přidělených prostředků
se organizátoři nakonec rozhodli první ročník soutěže uspořádat v co do velikosti
skromnějším koncertním sále Základní umělecké školy PhDr. Zbyňka Mrkose a využít
všechny prostory včetně areálu zahrady hlavní budovy školy. Organizační tým, učitelé
i provozní zaměstnanci ZUŠ udělali maximum pro to, aby se účastníci cítili na premiérovém
brněnském ročníku soutěže dobře. Na organizaci soutěže se podílelo celkem 32
zaměstnanců ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose.
Vlastní soutěži předcházel v pátek 26. dubna 2013 dopoledne akreditovaný seminář, který
byl zaměřen na využití nových metod a forem ve výuce elektronických klávesových nástrojů
v ZUŠ. Akreditaci připravila naše ZUŠ ve spolupráci s NIDV Jihlava. O seminář, který vedl
Bohuslav Zika a Martina Krejčí, byl ze strany učitelů EKN velký zájem. Vzhledem ke kapacitě
sálu nebylo možné vyhovět všem zájemcům. Semináře se zúčastnilo 74 pedagogů z celé
republiky a další hosté a pozorovatelé.
Ústřední kolo soutěže ZUŠ ve Hře na elektronické klávesové nástroje bylo v nabitém
a do posledního místa zaplněném sále školy slavnostně zahájeno předsedou Ústřední
umělecké rady ZUŠ ČR panem Alešem Chalupským a prvním místostarostou městské části
Brno-Židenice panem Karlem Bernáškem v pátek 26. dubna 2013 ve 13:00 hodin. Výkony
soutěžících posuzovala dva dny pětičlenná porota. Porota z pověření Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy České republiky pracovala v tomto složení: předseda poroty
– Bohuslav Zika, členové poroty – Alena Kovářová, Michal Tomek, Eduard Spáčil, Petra
Andrlová.
Tajemnicí
poroty
byla
předsedkyně sekce EKN ÚUR ČR
Martina Krejčí.
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Základními hodnotícími kritérii poroty byla: technika hry, stylovost interpretace, ovládání
nástroje během hry v reálném čase, využití možností nástroje, dramaturgie soutěžního
repertoáru – žánrová pestrost a rozmanitost, náročnost, kreativita apod. a celkový umělecký
dojem. Vyhlášení výsledků prvního dne soutěže proběhlo ve 20:00 hodin. V sobotu
27. dubna 2013 byla soutěž zahájena v 8:30 a vyhlášení výsledků a ocenění nejlepších
soutěžících proběhlo v 19:30 hodin. Následoval koncert vítězů, na kterém se představilo
deset nejúspěšnějších soutěžících ústředního kola.
Kromě soutěžících a jejich učitelů se během dvou dnů soutěže zúčastnilo více než 300 hostů
z řad rodičů žáků i pedagogů elektronických klávesových nástrojů České republiky a ze
Slovenska. Zúčastnění měli možnost srovnání úrovní jednotlivých základních uměleckých
škol, způsobů pojetí interpretace skladeb a rozdílných pohledů na umělecké vyjádření.
Pro podporu a rozvoj metodiky byl k ústřednímu kolu soutěže ZUŠ ve Hře na elektronické
klávesové nástroje vydán sborník soutěžících i nastudovaných skladeb. Ze soutěže
i z Koncertu vítězů byl pořízen zvukový i obrazový záznam. Akce byla natáčena Českým
rozhlasem. Pevně věříme, že celorepubliková premiéra povede k dlouhodobému
pravidelnému setkávání pedagogů základních uměleckých škol ze všech koutů naší vlasti,
kteří se chtějí inspirovat, poučit, navázat kontakty, vyměnit si zkušenosti a seznamovat se s
nejnovějšími trendy ve výuce elektronických klávesových nástrojů v ZUŠ.

Ústředního kola se v naší ZUŠ účastnilo 83 soutěžících žáků a více než 300 hostů z řad rodičů žáků
i pedagogů elektronických klávesových nástrojů České republiky a ze Slovenska
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8.5 Úspěchy na mezinárodních akordeonových soutěžích
CITTA DI LANCIANO 2012
V Mezinárodní soutěži "Citta di Lanciano", která se uskutečnila v říjnu 2012 vybojovalo duo
akordeonistů ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose ve složení Martin Macíček a Olga Shytova 1. cenu
ve II. kategorii. Pedagogické vedení Mgr. Nikolaj Petruk.

Úspěch žáků ZUŠ na mezinárodní soutěži
J. Haydna ve Vídni
Žáci akordeonového oddělení ZUŠ
PhDr. Zbyňka Mrkose ve dnech
26.–29. listopadu 2012 úspěšně absolvovali
Mezinárodní festival mladých hudebníků
a soutěž J. Haydna ve Vídni a dosáhli vynikajících
výsledků. Duo Vítek a Matěj Burianovi bylo oceněno
odbornou porotou 2. místem Duo Olga Shytova
a Martin Macíček za vynikající výkon získalo 1. místo.
Mimořádným úspěchem bylo ocenění působivého
výkonu Josefa Krupičky.
Josef Krupička získal 1. místo a stal se absolutním
vítězem soutěže. O úspěch žáků se zasloužil jejich
vyučující Mgr. Nikolaj Petruk.

III. Mezinárodní festival „Music Seasons in Prague“ 23. 4. 2013
Josef Krupička v sólové hře na akordeon získal 1. místo ve III. kategorii. Pedagogické vedení
Mgr. Nikolaj Petruk.

8.6 Celorepublikové soutěže a přehlídky
XVlll. ročník pěvecké soutěže v sólovém zpěvu KARLOVARSKÝ SKŘIVÁNEK 2013
Žáci naší školy Alena Esterlová, Kristýna Kovářová, Andrej Antonín Holoubek a Ondřej
Julíček se zúčastnili 6. února 2013 Oblastního kola XVlll. ročníku pěvecké soutěže v sólovém
zpěvu Karlovarský skřivánek 2013. Kristýna Kovářová vybojovala 2. místo. Do celostátního
kola postoupili s 1. místem Ondřej Julíček a Andrej Antonín Holoubek (pedagogické vedení
Mgr. Petr Julíček a Jarmila Zdeňka Richterová).

10. ročník Mezinárodní interpretační
soutěže Novohradská flétna
10. května 2013 proběhl na státním
hradě Nové Hrady 10. ročník
Mezinárodní interpretační soutěže
Novohradská flétna. Žákyně ZUŠ
PhDr. Zbyňka Mrkose – Monika
Rybníčková získala v kategorii A4
2. místo, Kateřina Rybníčková i Natálie
Zouharová vybojovaly v téže kategorii
3. místa, Zuzana Tančevová získala
Čestné uznání (pedagogické vedení
Mgr.art. Eva Murínová).
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Přehlídka – Mládí a Bohuslav Martinů
ZUŠ Bohuslava Martinů v Poličce vyhlásilo Přehlídku Mládí a Bohuslav Martinů. Uskutečnila
se 2.–5. 5. 2013. Cílem této přehlídky je podpora interpretace skladeb Bohuslava Martinů
a tvůrčí činnosti, kterou jeho dílo inspiruje. Pro účastníky přehlídky je to skvělá možnost
seznámit se více s dílem Bohuslava Martinů přímo ve skladatelově rodišti. Přehlídky
se zúčastnil žák Filip Pokorný a jeho výkon byl odbornou porotou na základě výsledného
ohodnocení zařazen do stříbrného pásma (pedagogické vedení Marie Winklerová,
korepetice Mgr.art. Pavla Reiffersová, ArtD.).
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9. Aktivity školy k jubileu
Základní umělecká škola PhDr. Zbyňka Mrkose slaví v roce 2013 významné jubileum
– šedesát let svého trvání. Směřujeme k tomu, aby široká nabídka naší ZUŠ ve své
různorodosti působila jako celek a příznivě ovlivňovala kulturně společenské klima regionu.
O naší práci se může veřejnost přesvědčit na četných kulturních akcích, které škola během
roku pořádá. K oslavám vzniku ZUŠ připravil současný tým vyučujících koncerty, výstavy
a divadelní představení. Množství a kvalita mimoškolních činností v židenické ZUŠ svědčí
o plném nasazení a zápalu pro práci s dětmi.

9.1 Přehled nejdůležitějších aktivit k jubileu školy
Oslavy šedesátiletého působení jsme zahájili výstavou z kronik školy

ŠEDESÁTILETÉ PROMĚNY ŠKOLY aneb Najdi svého učitele
Od 30. listopadu 2012 v přízemí budovy ZUŠ, Došlíkova 48. Součástí byl křest almanachu.

ALMANACH
K výročí jsme připravili almanach, který se ohlíží za historií školy, připomíná talentované
žáky, kteří ve škole studovali, bývalé učitele, ale především nabízí informace o naší práci
s talentovanými dětmi. Je pro nás cenné, že tisk almanachu byl zajištěn za finanční podpory
Městské části Brno-Židenice,
od 6. prosince 2012 do 23. ledna 2013 Galerie pod Bílendou

ZLATÁ RYBKA – inspirováno dílem Paula Klee
Kreslili, inspirovali se, vyrývali do linolea, tiskli, digitálně kolorovali a při výtvarné práci se cítili
jako ryba ve vodě žáci výtvarného oboru ze třídy Lenky Jeřábkové
7. prosinec (pátek) / 17:00 hodin / Společenský sál na Pálavském náměstí,
Brno-Vinohrady

ADVENTNÍ KONCERT PRO VINOHRADY
V programu se představili žáci hudebního, tanečního a literárně-dramatického oboru. Vedle
individuálních vystoupení mladých hudebníků se na pódiu vystřídaly soubory zobcových a
příčných fléten. Nechybělo ani taneční vystoupení těch nejmladších žáků. Závěr koncertu
patřil Cimbálové muzice ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose, která Vás svými koledami z Valašska
příjemně naladila na předvánoční atmosféru.
11. prosinec (úterý) / 18:00 hodin / Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 48

TYGŘE, TYGŘE ŽHAVĚ ŽHNEŠ
Vystoupení žáků literárně dramatického oboru
13. prosinec (čtvrtek) / 11:30 hodin / pódium na náměstí Svobody v Brně

VYSTOUPENÍ CIMBÁLOVÉ MUZIKY
24

ZUŠ

● VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZUŠ ● 2012/2013

13. prosinec (čtvrtek) / 18:00 hodin / Kapitulní síň Vojenské nemocnice, Brno-Židenice

VÁNOČNÍ KONCERT
Vystoupili žáci kytarového, smyčcového a pěveckého oddělení
20. prosinec (čtvrtek) / 18:00 hodin / Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 48

PŮJDEM SPOLU DO POHÁDKY
Vystoupení žáků literárně dramatického oboru (program: p.uč. , služba: pí uč.
29. leden 2013 a 14. duben 2013 (úterý) / vždy od 10:00 hodin
Bezbariérové divadlo Barka, Svatopluka Čecha 35a

SCHVÁLNOSTI PRINCEZNY SCHVÁLNIČKY
Divadelní představení literárně dramatického oboru pro žáky ZŠ
30. leden 2013 a 20. březen 2013 (středa) / vždy od 10:00 hodin
Bezbariérové divadlo Barka, Svatopluka Čecha 35a,
NEDĚLEJ MI NASCHVÁLY divadelní představení dramatického oboru pro žáky ZŠ
27. únor (středa) / 18:00 hodin / Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 48

KONCERT KLÁVESOVÝCH NÁSTROJŮ
Koncert organizovaný klavírním oddělením
6. březen (středa) / 18:00 hodin / Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 48

KONCERT PRO ŠIKULKY
Každoroční koncert těch nejmladších z hudebního oboru – žáčků přípravného studia, prvních
a druhých ročníků základního studia ZUŠ. Žáci jsou od počátku svými pedagogy vedeni
k vystupování na pódiu a být svědky prvních krůčků i pokroků v nástrojové hře je vždy pro
všechny zúčastněné milým zážitkem a dětem povzbuzením k dalšímu studiu.
15. březen (pátek) / 17:00 hodin / Společenský sál na Pálavském náměstí,
Brno-Vinohrady

SLAVÍME JUBILEUM S CIMBÁLOVOU MUZIKOU
26. březen (úterý) / 18:00 hodin / Komorní sál ZUŠ, Čejkovická 8, Brno-Vinohrady

VINOHRADSKÉ HUDEBNÍ JARO
3. duben (středa) / 18:00 hodin / Kapitulní síň Vojenské nemocnice, Lazaretní, Brno

KONCERT UČITELŮ

Učitelé ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose jsou často i aktivními umělci. V pečlivě sestaveném programu
Koncertu učitelů nabídli pestrou paletu nejen hudebních stylů a forem, ale také barev jednotlivých
nástrojů či lidského hlasu. Na počest Zbyňka Mrkose byl do programu Koncertu učitelů zařazen také
umělecký přednes s hudbou – melodram Svatá noc v přednesu Lubomíry Sonkové za klavírního
doprovodu Pavly Reiffersové
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10. duben (středa) / 18:00 hodin / Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 48

PRVNÍ JAZZOVÝ VEČER

Před zcela zaplněným Koncertním sálem hráli vedle sebe v rytmu swingu žáci i pedagogové ZUŠ

AUTOPORTRÉT VÝTVARNOU TECHNIKOU SCRATCHBOARD
Od 16. dubna do 20. května 2013 / Galerie Pod Bílendou
Výstava prací žáků výtvarného oboru ze třídy Mgr. Lenky Jeřábkové na téma „Autoportrét“.
17. duben (středa) / 18:00 hodin / Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 48

KONCERT FILMOVÉ A POPULÁRNÍ HUDBY
Malí muzikanti zahráli písničky z pohádek a ti starší zase hudbu ze známých filmů. Mnohé
skladby se staly již klasikou a jsou prezentovány v různých úpravách. Posluchači si určitě
našli svoji oblíbenou melodii.

TVÁŘÍ V TVÁŘI – výstava prací žáků výtvarného oboru ze třídy Kamily Gojné
Dům U Tří knížat, Sklepní galerie Artissimo, Jánská 12, Brno
Výstavu zahájila v pondělí 20. května 2013 MgA. et Mgr. Barbora Svátková, Ph.D.

MUZEUM MĚSTA BRNA – VÝSTAVA ZBRANĚ BÝVALY KRÁSNÉ
Od 23. května do 10. června 2013 / Hranolová věž východního křídla hradu Špilberk,
Brno / vystavovali žáci výtvarného oboru ze třídy Jany Blažkové
30. květen (čtvrtek) / 17:00 hodin / Společenské centrum Dělnického domu,
Jamborova 65

ZELENÁ SE SNÍTKA
Ve společném projektu se představili žáci pěveckého oddělení, tanečního oboru a hudbu
Petra Ebena svými kresbami doprovodili žáci výtvarného oboru
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NATURA 2013 – výstava prací žáků výtvarného oboru ze třídy Lenky Jeřábkové
Dům U Tří knížat, Sklepní galerie Artissimo, Jánská 12, Brno
Výstavu zahájil ve čtvrtek 6. června 2013 prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D., vedoucí
katedry výtvarné výchovy PedF MU

MOZARTOVY DĚTI – pódium na náměstí Svobody
Ve čtvrtek 13. června 2013 od 17:00 do 18:00 hodin vystoupili Mladí brněnští symfonikové
a Cimbálová muzika ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose na akci Mozartovy děti.

PARTITURY aneb Druhý improvizační večer
Čtvrtek 13. června 2013 / 17:30 hodin / Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 48, Brno-Židenice
Klavírní improvizace tentokrát inspirovaná partiturami žáků výtvarného oboru. Jejich nápadité
umělecké zpracování hudebních pojmů a zákonitostí přímo vybízelo k hudebnímu ztvárnění.
Bez přísných kritérií a s troškou humoru a nadsázky. Hudba nemusí být jen vážná

KONCERT CIMBÁLOVÉ MUZIKY PRO VINOHRADY
Čtvrtek 20. června 2013 / 18:00 hodin / Společenský sál, Pálavské náměstí 15,
Brno-Vinohrady
Vystoupení Cimbálové muziky ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose pod vedením
Mgr.art. Evy Murínové organizované ve spolupráci s KVIC Brno-Vinohrady

HRAJE VÁM CIMBÁLOVÁ MUZIKA
Úterý 25. června 2013 / 18:00 hodin / portik hlavní budovy ZUŠ, Došlíkova 48,
Brno-Židenice
Letní předprázdninový podvečer zpříjemnilo vystoupení Cimbálové muziky ZUŠ
PhDr. Zbyňka Mrkose pod vedením Mgr.art. Evy Murínové

VEČER ŽÁKŮ SKLADBY
Středa 26. června 2013 / 18:00 hodin / Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 48, Brno-Židenice
Koncert představil hudební tvorbu studentů předmětu Kompoziční teorie a praxe. Autoři
ve spolupráci s učiteli ZUŠ interpretovali skladby své i svých spolužáků. Večerem provedl
a jednotlivá díla komentářem doprovodil Mgr. Mario Buzzi, Ph.D.
Mozartovy děti
– za slunečného počasí
a za početné účasti
posluchačů vystoupili
ve čtvrtek 13. června
2013 od 17:00
do 18:00 hodin Mladí
brněnští symfonikové
a Cimbálová muzika
ZUŠ PhDr. Zbyňka
Mrkose na otevřeném
pódiu na náměstí
Svobody na akci v rámci
festivalu Brno – město
uprostřed Evropy
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9.2 Hudební večery
Ze samostatných akcí školy uplynulého školní roku připravovaných pro žáky hudebního
oboru je třeba jmenovitě dále uvést alespoň následující výčet hudebních večerů:

HUDEBNÍ VEČER
Středa 31. října / 18:00 / Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 48

HUDEBNÍ VEČER
Středa 7. listopadu / 18:00 / Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 48

HUDEBNÍ VEČER
Středa 13. listopadu / 18:00 / Komorní sál ZUŠ, Čejkovická 8

HUDEBNÍ VEČER
Středa 21. listopadu / 18:00 / Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 48

VÁNOČNÍ HUDEBNÍ VEČER
Středa 19. prosince / 18:00 / Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 48

HUDEBNÍ VEČER
Středa 16. ledna / 18:00 / Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 48

HUDEBNÍ VEČER
Středa 20. února / 18:00 / Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 48

HUDEBNÍ VEČER
Středa 26. února / 18:00 / Komorní sál ZUŠ, Čejkovická 8

HUDEBNÍ VEČER
Středa 13. března / 18:00 / Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 48

HUDEBNÍ VEČER
Středa 16. dubna / 18:00 / Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 48
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9.3 Třídní přehrávky a otevřené hodiny učitelů ZUŠ pro rodiče
Ve školním roce 2012/2013 se uskutečnilo celkem 33 třídních přehrávek učitelů hudebního
oboru, jedna otevřená hodina pro rodiče žáků tanečního oboru a dvě vystoupení žáků
dramatického oboru.

Třídní přehrávka pí uč. Mgr. Kristýny Ševčíkové / zobcová a příčná flétna
Středa 14. listopadu / 18:00 / Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 48

OTEVŘENÁ HODINA PRO RODIČE žáků přípravné taneční výchovy
ze třídy pí uč. MgA. Evy Šeneklové
Úterý 27. listopadu / 17:10 / Taneční sál ZUŠ, Došlíkova 48

Třídní přehrávka pí uč. Mgr.art. Evy Murínové / zobcová flétna, saxofon, cimbál
Středa 28. listopadu / 18:00 / Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 48
Třídní přehrávka pí uč. Dagmar Menšíkové / klavír
Úterý 4. prosince / 18:00 / Komorní sál ZUŠ, Čejkovická 8

Třídní přehrávka pí uč. Miloslavy Vincourové / klasická kytara
Středa 5. prosince / 18:00 / Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 48
Třídní přehrávka pí uč. MgA. Silvie Sommrové / klavír
Středa 12. prosince / 17:30 / Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 48

Třídní přehrávka p.uč. MgA. Lukáše Hurtíka, Ph.D. / klavír
Čtvrtek 13. prosince / 17:00 / učebna č. 13 ZUŠ, Došlíkova 48

Třídní přehrávka pí uč. Mgr.art. Pavly Reiffersové, ArtD. / klavír
Úterý 18. prosince / 18:00 / Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 48

Třídní přehrávka pí uč. Mgr. Pavlíny Beyblové / klasická kytara
Úterý 18. prosince / 18:00 / Komorní sál ZUŠ, Čejkovická 8
Třídní přehrávka pí uč. Mgr. et MgA. Magdy Honzákové / zpěv, klavír
Čtvrtek 20.prosince / 18:00 / Komorní sál ZUŠ, Čejkovická 8

PŮJDEM SPOLU DO POHÁDKY / vystoupení žáků dramatického oboru
Čtvrtek 20. prosince / 18.00 / Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 48

Třídní přehrávka pí uč. Ilony Prchalové / klavír
Úterý 11. ledna / 17:00 / Komorní sál ZUŠ, Čejkovická 8
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Třídní přehrávka pí uč. Jarmily Zdeňky Richterové / zpěv
Čtvrtek 24. ledna / 18:00 / Komorní sál ZUŠ, Čejkovická 8
Třídní přehrávka pí uč. Marie Winklerové / zobcová flétna, klarinet, saxofon
Úterý 5. února / 18:00 / Komorní sál ZUŠ, Čejkovická 8

Třídní přehrávka pí uč. Mgr. Jany Kubové / klavír, varhany
Středa 6.února / 18:00 / Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 48

Třídní přehrávka pí uč. Lenky Pokorné / violoncello, klasická kytara
Středa 20. března / 18:00 / Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 48

Třídní přehrávka pí uč. Jany Popelkové, DIS. / příčná flétna, zobcová flétna
Středa 27. března / 18:00 / Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 48
Třídní přehrávka pí uč. Mirjany Malíkové Stefanovic' / klavír
Úterý 23. dubna / 18:00 / Komorní sál ZUŠ, Čejkovická 8

Třídní přehrávka p.uč. Miroslava Tesaře, p.uč. Vojtěcha Saxe
a p.uč. Mgr. Josefa Nováka / vcello, klasická kytara, elektrická kytara, bicí
Středa 24. dubna / 18:00 / Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 48

Třídní přehrávka pí uč. Mgr. Eleny Petrukové / klasická kytara
Pondělí 30. dubna / 18:00 / Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 48
Třídní přehrávka pí uč. Mgr. Pavlíny Beyblové / klasická kytara
Úterý 7. května / 18:00 / Komorní sál ZUŠ, Čejkovická 8

Třídní přehrávka p.uč. Josefa Klimeše / zobcová flétna, trubka, keyboard
Úterý 14. května / 18:00 / Komorní sál ZUŠ, Čejkovická 8

Třídní přehrávka Miloslavy Vincourové a pí uč. Mgr. Ireny Běhalové / klasická kytara
Středa 15. května / 18:00 / Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 48

Třídní přehrávka pí uč. Mgr. Věry Křivé / zobcová a příčná flétna
Čtvrtek 16. května / 18:00 / Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 48
Třídní přehrávka pí uč. Kláry Věžníkové / zobcová a příčná flétna
Úterý 21. května / 18:00 / Komorní sál ZUŠ, Čejkovická 8

Třídní přehrávka pí uč. Mgr.art. Evy Murínové / zobcová flétna, cimbál, saxofon
Úterý 28. května / 18:00 / Koncertní sál
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Třídní přehrávka pí uč. MgA. Silvie Sommrové / klavír
Středa 29. května / 18:00 / Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 48

Třídní přehrávka pí uč. Marie Šíchové / klavír
Středa 29. května / 17:00 / učebna č.13 ZUŠ, Došlíkova 48

POHÁDKOVÉ KVÍTÍ / vystoupení žáků dramatického oboru
Čtvrtek 30. května / 18:30 / Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 48

Třídní přehrávka pí uč. Mgr. Kristýny Ševčíkové / zobcová a příčná flétna
Středa 5. června / 18:00 / Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 48

Třídní přehrávka p.uč. Mgr. et Mgr. Tomáše Badury / sólový zpěv
Středa 10. června / 17:30 / Taneční sál ZUŠ, Došlíkova 48

Třídní přehrávka p.uč. BcA. Antonína Koláře / zobcová flétna, trubka, keyboard
Čtvrtek 13. června / 17:00 / učebna č.2 A, ZŠ Krásného

Třídní přehrávka pí uč. Mgr. et MgA. Magdy Honzákové / sólový zpěv, klavír
Úterý 18. června / 18:00 / Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 48

Třídní přehrávka pí uč. Dagmar Kuchařové / housle
Středa 19. června / 18:00 / Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 48

Třídní přehrávka pí uč. MgA. Zuzany Křivé a pí uč. Veroniky Holíkové, DiS. / housle
Středa 20. června / 18:00 / Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 48

Třídní přehrávka p. uč. Mgr. Karla Malany / klavír, keyboard
Úterý 25. června / 18:00 / Komorní sál ZUŠ, Čejkovická 8
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10. Soubory ZUŠ
Pestrá nabídka nejrůznějších souborů přináší žákům nové zkušenosti, kamarády
i radost ze společné souhry. Ve školním roce 2012/2013 pracovaly v ZUŠ tyto soubory:

● Přípravný smyčcový soubor
Pedagogické vedení pí uč. Dagmar Kuchařová

● Komorní smyčcový soubor
Pedagogické vedení MgA. Zuzana Křivá

● Cimbálová muzika ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose (více str.33)
Pedagogické vedení pí uč. Mgr.art. Eva Murínová

● Soubory zobcových fléten
Vyučovali jsme na pracovištích:
ZŠ Gajdošova – pedagogické vedení pí uč. Marie Winklerová
ZŠ Krásného – pedagogické vedení pí uč. Mgr. Kristýna Ševčíková
ZUŠ Čejkovická 8 – pedagogické vedení p.uč. Josef Klimeš

● Soubor klarinety, saxofony
Pedagogické vedení pí uč. Marie Winklerová

● Soubory příčných fléten
Soubory pracovaly pod pedagogickým vedením pí uč. Mgr. Věry Křivé
a pí uč. Kláry Věžníkové

● Žesťový soubor
Pedagogické vedení BcA. Antonín Kolář

● Kytarový soubor
Pedagogické vedení Mgr. Elena Petruková

● Akordeonový soubor
Pedagogické vedení Mgr. Nikolaj Petruk

● Komorní zpěv
Vyučovali jsme na pracovištích:
ZUŠ, Došlíkova 48 – p. uč. Mgr. Tomáš Badura, p. uč. Mgr. Petr Julíček
ZŠ Merhautova – pí uč. Jarmila Zdeňka Richterová

● ZUŠ je sídlem orchestru Mladí brněnští symfonikové – symfonický orchestr
Sdružení ZUŠ města Brna podporujících orchestr (více str.35)
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11. CIMBÁLOVÁ MUZIKA ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose

11.1 Základní údaje
Muzika byla založena v září 1983
ještě v LŠU Kosmákova. Hra
v cimbálové muzice podchycuje
zájem žáků o lidovou píseň a folklor
a nabízí tvořivou činnost v této
oblasti. Cimbálová muzika se
pravidelně zúčastňuje koncertů
školy a v celostátních soutěžích
a přehlídkách žáků ZUŠ získává
ocenění v okresních a i v krajských
kolech.

11.2 Nové vedení Cimbálové muziky
Od září 2012 pracuje Cimbálová muzika pod nadšeným a zaujatým pedagogickým vedením
mladé učitelky Mgr.art. Evy Murínové. Muzika měla v letošním školním roce 17 členů. Žáci
jsou aktivní, výuka je baví, získávají vztah k folkloru, s úspěchem se v letošním školním roce
zapojili do mnoha aktivit ZUŠ a představili se na řadě samostatných koncertů.

11.3 Shrnutí činnosti Cimbálové muziky ve školním roce 2012/2013
Pátek 7. prosince 2012 / 17:00 / Společenský sál, Pálavské náměstí 15, Brno-Vinohrady
ADVENTNÍ KONCERT PRO VINOHRADY – vystoupení Cimbálové muziky ZUŠ
PhDr. Zbyňka Mrkose a žákyň tanečního oboru ZUŠ Čejkovická
Čtvrtek 13. prosince 2012 / 11:30 / Pódium na náměstí Svobody, Brno

VYSTOUPENÍ CIMBÁLOVÉ MUZIKY ZUŠ PhDr. ZBYŇKA MRKOSE
Pátek 15. března 2013 / 17:00 / Společenský sál, Pálavské náměstí 15, Brno-Vinohrady

SLAVÍME JUBILEUM S CIMBÁLOVOU MUZIKOU ZUŠ PhDr. ZBYŇKA MRKOSE
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Čtvrtek 11. dubna 2013 / 9:30 a 10:15 / Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 48, Brno-Židenice
Čtvrtek 18. dubna 2013 / 9:30 a 10:30 / Komorní sál ZUŠ, Čejkovická 8, Brno-Vinohrady

KONCERTY CIMBÁLOVÉ MUZIKY PRO PŘEDŠKOLÁKY
Program představil nejmenším posluchačům všechna oddělení, které v základní umělecké
škole pracují. Koncerty provázela Cimbálová muzika ve valašských krojích. Děti se
dozvěděly zajímavosti o hudebních nástrojích, poslechly si jak na ně žáci a učitelé ZUŠ
zahráli a společně si s Cimbálovou muzikou zazpívaly a aktivně se zapojily do společného
muzicírování. Koncerty se setkaly s mimořádným ohlasem ze strany učitelek MŠ i dětí.
Čtvrtek 30. května 2013 / 17:00 / Společ. centrum Dělnického domu, Jamborova 65
ZELENÁ SE SNÍTKA / společný projekt pěveckého oddělení, tanečního, výtvarného oboru
a Cimbálové muziky
Čtvrtek 13. června 2013 / 17:00–17:30 / otevřené pódium na nám. Svobody

MOZARTOVY DĚTI – VYSTOUPENÍ CIMBÁLOVÉ MUZIKY
ZUŠ PhDr. ZBYŇKA MRKOSE
Čtvrtek 20. června 2013 / 18:00 / Společenský sál, Pálavské náměstí 15,
Brno-Vinohrady

KONCERT CIMBÁLOVÉ MUZIKY ZUŠ PhDr. ZBYŇKA MRKOSE
připravený ve spolupráci s KVIC Brno-Vinohrady
Úterý 25. června 2013 / 18:00 / Portik hlavní budovy ZUŠ, Došlíkova 48, Brno-Židenice

KONCERT CIMBÁLOVÉ MUZIKY ZUŠ PhDr. ZBYŇKA MRKOSE
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12. MLADÍ BRNĚNŠTÍ SYMFONIKOVÉ
orchestr Sdružení ZUŠ města Brna pro orchestr

12.1 Základní údaje o orchestru
Vznik MBS v roce 1994 podnítila společná idea všech ředitelů brněnských ZUŠ obohatit
dosavadní model brněnského základně-uměleckého školství o zcela novou dimenzi, a to
profesionálně vedený symfonický orchestr, který bude představovat alternativu zejména pro
ty žáky a absolventy ZUŠ, kteří netouží po kariéře profesionálního umělce, ale mají vřelý
vztah ke klasické hudbě a chtějí zakusit atmosféru symfonického tělesa.
Od svého zrodu orchestr uspořádal stovky koncertů téměř ve všech zemích
středoevropského regionu (kromě ČR nejčastěji Švýcarsko, Rakousko, Polsko, Slovensko)
a může se pochlubit i účastí na několika zahraničních mezinárodních hudebních festivalech,
mj. festivaly Eurorchestries v Poitou-Charentes a Charente-Maritime, Francie (2004)
a Shizuoka, Japonsko (2006). Orchestr byl rovněž hostem Filharmonie Brno na
mezinárodním hudebním festivalu Špilberk (2008, 2009) a opakovaně vystupuje díky
spolupráci se sborem Virtuosi di Mikulov i na Mezinárodním festivalu pěveckých sborů
Kampanila v Mikulově (2008, 2009, 2011).
Mladí brněnští symfonikové se snaží zaujmout především sérií velkých a interpretačně
náročných projektů, jejichž cílem je věnovat pozornost skladbám vysoké hudební kvality,
které jsou profesionálními orchestry často neprávem opomíjeny. Každá koncertní sezóna
se tak již tradičně nese ve znamení jednoho takovéhoto projektu. Z nedávné minulosti lze
uvést např. nastudování a provedení
Dvořákovy kantáty Svatební košile,
postupně ve
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spolupráci se švýcarským sborem kanti-chor chur v Brně a ve švýcarském Churu, a poté
i s Mátlovým akademickým sborem a sborem Viruosi di Mikulov v Brně a okolí. V sezóně
2010/2011 orchestr opět pokračoval ve své tradici, nyní nastudováním soudobého vokálněinstrumentálního díla Missa solemnis Zdeňka Pololáníka, a doplněním o Dvořákovo
Te Deum (ve spolupráci s pěveckými sdruženími Lumír, Virtuosi di Mikulov a BAS), které
provedl v rámci vánočního koncertu v nedalekém Vranově, v Brně pak v Besedním domě,
na Stadioně (Kounicova ul.) a v Katedrále sv. Petra a Pavla a nakonec i na Mezinárodním
festivalu pěveckých sborů Kampanila 11´ v Mikulově.
Pro sezónu 2011/2012 orchestr nastudoval vokálně-instrumentální duchovní skladbu
Requiem od Giuseppe Verdiho, kterou pak ve spolupráci s pěveckými sbory Lumír, Virtuosi
di Mikulov a Vilémovský chrámový sbor provedl v rámci projektu s názvem Krok na společné
cestě ke smíření v několika městech České republiky a Německa. Úvodní koncert byl
situován do bývalého ghetta Terezín, kde byla skladba za druhé světové války nastudována
a několikrát provedena samotnými židovskými vězni.
Nejdůležitějším měřítkem úspěchu pro všechny hráče MBS je kladná odezva publika po
dobře odvedeném koncertě, o kvalitách orchestru však může svědčit mj. i získání 1. místa
v národním kole soutěže pořádané MŠMT ČR v kategorii žákovských orchestrů na jaře 2009,
či velmi příznivá domácí i zahraniční hudební kritika, často vyzdvihující kvalitu interpretace
MBS i ve srovnání s profesionálními orchestry.

12.2 Sídlo orchestru
Sídlem orchestru je od jeho vzniku ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose, Došlíkova 48, Brno, která
poskytuje prostory pro pravidelné zkoušky, nástrojové vybavení, personálně zajišťuje
pedagogické vedení a organizačně zajišťuje činnost orchestru.

12.3 Vedení orchestru
Pracovalo ve složení: Mgr. Tomáš Krejčí – umělecký vedoucí, šéfdirigent
Mgr. Gabriela Tardonová – dirigentka (od února 2013, návrat z MD)
MgA. Zuzana Křivá – vedoucí smyčcové sekce, organizační činnost

12.4 Výuka
MBS Symfonický orchestr ZUŠ města Brna zajišťuje výuku orchestrální hry podle
Školního vzdělávacího programu ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose, Brno, Došlíkova 48
a dle platných učebních plánů pro ZUŠ schválených MŠMT ze dne 26. června 1995 pod
č.j. 18.418/95 - II. stupeň základního studia hudebního oboru, pro žáky od 14 let a pro
dospělé:
a) v MBS zajištěna výuka orchestrální hry pro 8 žáků hudebního oboru ZUŠ PhDr. Zbyňka
Mrkose
b) v MBS zajištěna výuka orchestrální hry pro 18 žáků hudebního oboru ostatních ZUŠ
města Brna a ZUŠ Jihomoravského kraje
c) 39 žáků (studentů vysokých škol – bývalých žáků ZUŠ), kteří pokračují ve studiu pro
dospělé – studijní zaměření dle učebních plánů pro ZUŠ: orchestrální hra

12.5 Počet členů a složení
Orchestr Mladí brněnští symfonikové je těleso mladých hudebníků, kteří patří mezi nejlepší
studenty a absolventy základních uměleckých škol města Brna a blízkého okolí. MBS měl
v letošním školním roce 65 členů. Orchestr se skládal z jednotlivých sekcí:
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● smyčcové nástroje (45 členů)
● dechové nástroje dřevěné (8 členů)
● dechové nástroje žesťové (8 členů)
● bicí nástroje (4 členové)
Jednotlivé sekce pracovaly zvlášť, scházely se v rámci orchestru na samostatných dělených
zkouškách. Orchestr svým rozměrem a obsazením velkého symfonického orchestru je
jediným tělesem svého druhu nejen ve městě Brně, ale i na celé Moravě.

12.6 Spolupráce se ZUŠ města Brna
Ve čtvrtek 1. listopadu 2012 se v Koncertním sále ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose, Došlíkova 48,
Brno již tradičně uskutečnila schůzka vedení Mladých brněnských symfoniků, orchestru
Sdružení Základních uměleckých škol města Brna podporujících orchestr a ředitelů deseti
ZUŠ města Brna. Na schůzce byli ředitelé podrobně informováni o činnosti orchestru
v uplynulém školním roce a byly dohodnuty nové projekty pro školní rok 2012/2013.

12.7 Soustředění Mladých brněnských symfoniků 2012/2013
●

1. září (sobota) Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 48, Brno-Židenice

● 10. listopad (sobota) a 11. listopad (neděle) Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 48
● 24. listopad (sobota) Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 48, Brno-Židenice
● 23. únor (sobota) Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 48, Brno-Židenice
● 23. březen (sobota) Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 48, Brno-Židenice
● 24. duben (sobota) Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 48, Brno-Židenice
● 11. květen (sobota) Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 48, Brno-Židenice
●

1. červen (sobota) a 2. červen (neděle) Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 48, Brno-Židenice

12.8 Shrnutí koncertní činnosti MBS ve školním roce 2012/2013

Neděle 2. září 2012 / Mikulov, Chrám sv. Jana Křtitele – v rámci festivalu Kampanila

Giuseppe Verdi / Requiem
Koncertní turné v česko-německém příhraničí
28. září 2012 Šluknov, Kostel svatého Václava
29. září 2012 Görlitz, St. Jakobus Kathedrale
30. září 2012 Bautzen, Dom St. Petri

Giuseppe Verdi / Requiem
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Neděle 16. prosinec 2012 / 15:00 / Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Vranov u Brna
Pondělí 17. prosinec 2012 / 19:30 / Kostel Nejsvětějšího srdce Páně, Brno-Husovice

VÁNOČNÍ KONCERTY MLADÝCH BRNĚNSKÝCH SYMFONIKŮ
orchestru Sdružení ZUŠ města Brna se sídlem v ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose
Program: Diterich Buxtehude – Kantáta pro soprán a orchestr
Jules Massenet – Orchestrální suita op. 13
César Franc – Žalm 150
Koncert byl doprovázen texty z biblické knihy Píseň písní
Středa 24. duben 2013 / 18:00 / Besední dům, Komenského nám.8

Vystoupení MBS na KONCERTU výročí ZUŠ Vítězslavy Kaprálové
Středa 15. květen 2013 / 19:00 / Besední dům, Komenského nám.8

KONCERT SÓLISTŮ – žáků ZUŠ města Brna s Mladými brněnskými symfoniky
Sobota 8. červen 2013 / 19:00 / Dolní Kounice, Rosa Coeli

ORCHESTRÁLNÍ KONCERT MLADÝCH BRNĚNSKÝCH SYMFONIKŮ
Pondělí 10. června 2013 / 19:00 / Besední dům, Komenského nám. 8, Brno

OPUS 13 / ORCHESTRÁLNÍ KONCERT MLADÝCH BRNĚNSKÝCH SYMFONIKŮ
Na programu: Jules MASSENET Orchestrální suita op.13, Fryderyc CHOPIN Fantazie na
polské národní tance op.13, Antonín DVOŘÁK IV. Symfonie d moll op.13
Čtvrtek 13. června 2013 / 17:30–18:00 / otevřené pódium na náměstí Svobody
MOZARTOVY DĚTI – KONCERT MLADÝCH BRNĚNSKÝCH SYMFONIKŮ
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13. Internetové stránky ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose
ZUŠ se od roku 2001 prezentuje internetovými stránkami na adrese: www.zus-brno.cz

13.1 Aktualizace obsahu internetových stránek
● Aby tento dnes již zcela nepostradatelný prostředek komunikace sloužil ještě lépe,
byly počátkem školního roku 2012/2013 spuštěny nové obsáhlé a podrobné internetové
stránky upoutávající nejen neustále aktualizovaným obsahem ale i grafikou připomínající
šedesátiletou tradici ve vzdělávání dětí a studentů v uměleckých oborech.
● V průběhu školního roku 2012/2013 bylo na stránky vloženo 40 článků komentujících
aktivity ZUŠ a 50 souborů foto (celkem 1230 fotografií).
● Na stránky školy bylo také vloženo celé znění Školního vzdělávacího programu, podle
kterého škola ve školním roce 2012/2013 vzdělávala nové žáky a žáky prvních ročníků.
● V rámci stránek byla zřízena samostatná sekce obsahující informace a organizační pokyny
k Ústřednímu kolu soutěže ZUŠ HRA NA ELEKTRONICKÉ KLÁVESOVÉ NÁSTROJE.
Do této sekce bylo od září 2012 vloženo 12 souborů s organizačními pokyny k soutěži
a k připravovaným seminářům. Dále soubory týkající se hodnocení soutěže, například:
výsledková listina, program koncertu vítězů, fotografie ze soutěže aj.
● V rámci stránek funguje samostatná sekce pro učitele ZUŠ. Pravidelně jsou do této sekce
vkládány například: měsíční plány práce, několikrát měsíčně aktualizovaný dlouhodobý
plán práce ZUŠ, aktuální informace zřizovatele školy a nezbytné organizační pokyny
pro zaměstnance.

13.2 Návštěvnost internetových stránek
● Průměrná návštěvnost stránek je cca 2000 návštěv měsíčně
Ve školním roce 2012/2013 byl největší zájem o sekce:
● O ŠKOLE
● UČITELÉ
● FOTOGALERIE
● ROZVRHY
● INFORMACE K ÚSTŘEDNÍMU KOLU SOUTĚŽE ZUŠ HRA NA ELEKTRONICKÉ
KLÁVESOVÉ NÁSTROJE
● Nejvíce – 3190 návštěv bylo zaznamenáno v dubnu 2013, kdy ZUŠ organizovala Ústřední
kolo soutěže žáků ZUŠ.
● Zájem o stránky zaznamenáváme z řad návštěvníků nejen z České republiky, ale i ze
Slovenska, Německa, Ukrajiny, Maďarska, Japonska, Brazílie, Turecka, Indonézie a Ruské
federace.
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14. Ekonomika školy
14.1 Základní údaje
Základní umělecká škola PhDr. Zbyňka Mrkose je příspěvkovou organizací zřizovanou
Jihomoravským krajem.
Ekonomické zabezpečení základního uměleckého vzdělávání se uskutečňuje:
● z prostředků státního rozpočtu – přímé náklady na vzdělávání (mzdy)
● finančních prostředků zřizovatele – část prostředků na odpisy HIM
● z úplaty za vzdělávání (školného) – provozní náklady
Škola se vyrovnává se ztíženým ekonomickým prostředím. Plánované nákupy a investice
vždy reflektovaly finanční možnosti ZUŠ. Škola pravidelně hospodaří s vyrovnaným nebo
kladným hospodářským výsledkem.

14.2 Přehled hospodaření za rok 2012
● PŘÍJMY
Dotace ze státního rozpočtu
Dotace od zřizovatele
Úplata za vzdělávání v ZUŠ
Příspěvek MČ Židenice

13.747.800,549.000,2.393.632,10.000,-

● VÝDAJE
Přímé výdaje na vzdělávání (dotace ze státního rozpočtu)
Platy
10.184.200,Odvody
3.446.300,FKSP
101.564,DDHM - UP
15.736,CELKEM
13.747.800,Provozní výdaje (dotace od zřizovatele, úplata za vzdělávání v ZUŠ, použití fondu ZUŠ)
1
Nájemné
656.837,- 22,35 % z provozních výdajů
2
Nákup učebních pomůcek
334.637,- 11,39 % z provozních výdajů
3
Opravy, udržování
258.329,8,79 % z provozních výdajů
4
Služby
407.749,- 13,88 % z provozních výdajů
5
Energie
318.770,- 10,85 % z provozních výdajů
6
Nákup DDHM
270.688,9,21 % z provozních výdajů
7
Ostatní materiál
201.158,6,85 % z provozních výdajů
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8
Ostatní náklady
9
Školení
10 Odpisy HIM
CELKEM

383.468,- 13,05 % z provozních výdajů
47.440,1,61 % z provozních výdajů
59.251,2,02 % z provozních výdajů
2.938.327,-

14.3 Úplata za vzdělávání (školné)
Výše úplaty vychází z vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání
t.j. z celkových neinvestičních nákladů na provoz školy a z toho, jak se na těchto nákladech
podílí jednotlivé obory. Dále kalkulace vychází z délky provozu jednotlivých oborů
a zohledňuje počet žáků.
Úplata za vzdělávání nebyla v uplynulém školním roce
navyšována, bylo však nutné změnit strukturu podle ŠVP a nových hodinových dotací.

Průměrné neinvestiční náklady na žáka
Kalkulace úplaty za vzdělávání
průměrné výdaje na 1 měsíc a 1 žáka

2008
293,-

2009
303,-

2010
304,-

2011
296,-

2012
330,-
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15. Realizované projekty financované z jiných zdrojů
Základní umělecká škola PhDr. Zbyňka Mrkose každoročně žádá o podpůrné prostředky
na svoji činnost a Sdružení přátel Symfonického orchestru na činnost orchestru
Mladí brněnští symfonikové, který má sídlo v naší ZUŠ.

15.1 Seznam dílčích projektů ZUŠ 2012/2013
● Ústřední kolo soutěže ZUŠ
HRA NA ELEKTRONICKÉ KLÁVESOVÉ NÁSTROJE
ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose, Brno, Došlíkova 48 / 26.–27.dubna 2013
Záštitu nad Ústředním kolem soutěže ZUŠ převzali:
Stanislav Juránek, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje
Karel Bernášek, I. místostarosta Městské části Brno-Židenice
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Získaná částka: 95.000,- Kč
Jiné zdroje (startovné): 41.500,- Kč
● Almanach k 60. výročí založení ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose, Brno, Došlíkova 48
Poskytovatel: ÚMČ Brno-Židenice v rámci programu na podporu kultury, mládeže a sportu
Získaná částka: 10.000,- Kč
● Jubileum základní umělecké školy v Židenicích
Projekt byl zaměřen na obohacení kulturního života židenické veřejnosti prostřednictvím
koncertů, vystoupení, výstav a divadelních představení žáků ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose.
Poskytovatel: ÚMČ Brno-Židenice v rámci programu na podporu kultury, mládeže a sportu
Získaná částka: 10.000,- Kč

15.2 Projekty MBS 2012/2013
● Dotace na provoz orchestru MBS
Poskytovatel: Magistrát města Brna, odbor kultury
Získaná částka: 40.000,- Kč
● Granty na projekt orchestru MBS pro rok 2013
EUROCHESTRIES 2013 – Festival EUROPEN D´ORCHESTRES DE JUNES, Francie
Záštitu nad projektem převzali:
Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje
Roman Onderka, primátor statutárního města Brna
Financování projektu:
Poskytovatel: Jihomoravský kraj
Žádaná částka: 50.000,- Kč
Poskytovatel: Magistrát města Brna, odbor kultury
Získaná částka: 30.000,- Kč
Poskytovatel: ÚMČ Brno-Židenice v rámci programu na podporu kultury, mládeže a sportu
Získaná částka: 17.000,- Kč
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Závěrem
Základní umělecká škola PhDr. Zbyňka Mrkose má pro výchovně vzdělávací činnost,
kvalitní a smysluplné trávení času dětí a naplnění cílů a poslání ZUŠ dlouhodobě vytvořeny
velmi dobré podmínky. Pro uměleckou výchovu dětí nám vytváří podmínky naši partneři:
zřizovatel Jihomoravský kraj, Městská část Brno-Židenice, Městská část Brno-Vinohrady.
Děkuji zaměstnancům školy, kteří se o úspěšný školní rok 2012/2013 zasloužili. V průběhu
tohoto školního roku jsme spolupracovali s mnoha dalšími subjekty v regionu působícími
v oblasti kultury. Děkuji pedagogům, kteří soustavně pracovali na svém rozvoji a kteří každý
den usilují o to, aby výuka a soustavná umělecká činnost v ZUŠ měla svůj cíl, byla
smysluplná a rozvíjela pracovní návyky i hodnotovou orientaci žáků.
Děkuji také všem, kteří naši ZUŠ podporují a kterých si proto velmi vážíme a věříme,
že nám budou věnovat svoji přízeň i nadále. Poděkování patří i rodičům, kteří vedou své
děti k hodnotnému naplnění volného času.
Lenka Jeřábková, ředitelka školy
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Přílohy
Příloha č.1

Vyšlo v Židenickém zpravodaji v květnu 2013

K ocenění MČ Brno-Židenice za pedagogický přínos navrhl kolektiv pedagogů za Základní uměleckou
školu PhDr. Zbyňka Mrkose, Brno, Došlíkova 48 pí uč. Marii Šíchovou, která je dlouholetou členkou
našeho pedagogického sboru (od roku 1977). Vyučuje klavír a klavírní korepetici. Pravidelně se
účastní soutěží ZUŠ a její žáci získali několikrát přední umístění v celorepublikových kolech. Jako
korepetitorka se mnohokrát podílela na akcích reprezentujících naši ZUŠ. Blahopřejeme

Příloha č. 2

Příběh koncertního křídla PhDr. Zbyňka Mrkose

Naše škola mnoho let udržovala velmi dobrý vztah s manželkou PhDr. Zbyňka Mrkose, která
bohužel v roce 2010 zemřela. Syn manželů Mrkosových – Ing. Dan Mrkos se rozhodl darovat
škole koncertní křídlo značky SCHOLZE, které stávalo v pracovně skladatele. Nástroj
je v dobrém stavu, takže ho využíváme k výuce žáků klavírního oddělení. Je velice
sympatické, že se najdou lidé, kteří navzdory faktu, že by mohli svůj majetek zpeněžit, jej
raději věnují škole. Tím je zajištěno, že se z něj budou ještě dlouhá léta těšit naši žáci
i veřejnost. Hodnota tohoto unikátního klavíru je pro nás nepochybně také historická
a památeční, neboť v naší umělecké škole trvale připomíná odkaz PhDr. Zbyňka Mrkose.
Za tento dar děkujeme.

44

● VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZUŠ ● 2012/2013

Příloha č.3

Seznam použitých zkratek

MŠMT ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
ČR - Česká republika
ČŠI - Česká školní inspekce
DVPP - další vzdělávání pedagogických pracovníků
IT - informační technologie
JAMU - Janáčkova akademie múzických umění
JMK - Jihomoravský kraj
KrÚ JMK - Krajský úřad Jihomoravského kraje
MBS - Mladí brněnští symfonikové, orchestr ZUŠ města Brna
MČ - městská část
MŠ - mateřská škola
NIDV - Národní institut dalšího vzdělávání
PedF MU - Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity
PO - příspěvková organizace
PP - pedagogičtí pracovníci
PPP - pedagogicko psychologická poradna
RMČ - rada městské části
RVHV - rozšířená výuka hudební výchovy
RVP ZUV - rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání
SPD - studium pro dospělé
SŠ - střední škola
ŠVP - školní vzdělávací program
THP - technicko hospodářští pracovníci
ÚMČ - úřad městské části
ZŠ - základní škola
ZUŠ - základní umělecká škola
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Příloha č.4

Zdroje informací

● školní vzdělávací program
● stávající učební plány a osnovy MŠMT
● matrika školy
● personální a ekonomické podklady ekonomky a hospodářky školy
● zápisy z jednání umělecké rady
● zápisy z pedagogických rad
● hodnocení vlastních učebních dokumentů pedagogů
● záznamy z kontrol
● Koncepce řízení a rozvoje školy pro období 2010–2015
● měsíční plány práce
● Plán práce ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose pro školní rok 2012/2013
● Organizační řád ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose (aktualizované znění k 1.1. 2013)
● výroční zprávy a hodnocení činnosti ZUŠ
● vnitřní statistické ukazatele, tj. počty uchazečů o studium, výsledky soutěží apod.
● vnější statistické ukazatele, demografické faktory
● externí zdroje, tj. materiály ÚIV, KrÚ JMK, ČŠI apod.

46

● VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZUŠ ● 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti
Základní umělecké školy PhDr. Zbyňka Mrkose
za školní rok 2012/2013
byla projednána a schválena
v závěrečné pedagogické radě dne 20. června 2013

Mgr. Lenka Jeřábková
ředitelka školy
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Výroční zprávu o činnosti Základní umělecké školy PhDr. Zbyňka Mrkose
zpracovala v červnu 2013
z podkladů pedagogických a technicko-hospodářských pracovníků školy
Mgr. Lenka Jeřábková, ředitelka školy
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Základní umělecká škola
PhDr. Zbyňka Mrkose
– škola s dlouholetou tradicí vzdělávání
v uměleckých oborech
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