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Každoročně zpracovávaná výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy PhDr. Zbyňka 
Mrkose, Brno, Došlíkova 48, příspěvkové organizace shrnuje bohaté a v roce 65. výročí založení 
velmi pestré aktivity školy. Nahlédněte do ní a dozvíte se více o životě ZUŠ a událostech, kterými 
jsme žili a které jsme pořádali v průběhu jubilejního školního roku 2017/2018. Pokud ale máte zájem 
se o škole a práci učitelů dozvědět víc, pak se určitě začtěte do našich internetových stránek 
www.zus-brno.cz, kde najdete obsáhlejší informace. 
 

Název školy Základní umělecká škola PhDr. Zbyňka Mrkose,  
Brno, Došlíkova 48, příspěvková organizace 

Sídlo školy Došlíkova 4185/48, 636 00 Brno 
IČ 62156748 

Identifikátor  600003329 

E-mail info@zus-brno.cz 

Http www.zus-brno.cz 
Ředitelka Mgr. Lenka Jeřábková                                      

Zástupkyně ředitelky Miloslava Vincourová 

Zřizovatel Jihomoravský kraj                  

Sídlo zřizovatele Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno                                        

 
Základní umělecká škola poskytuje slovy Školského zákona: „…základy vzdělání v jednotlivých 
uměleckých oborech. Základní umělecká škola připravuje také pro vzdělávání ve středních školách 
uměleckého zaměření a v konzervatořích, popřípadě pro studium na vysokých školách s uměleckým 
nebo pedagogickým zaměřením.“ 
V jednotlivých uměleckých oborech jde o systematické a dlouhodobé vzdělávání. Kvalita práce ZUŠ 
a pedagogů je kontrolována a hodnocena Českou školní inspekcí. Tímto se výrazně odlišujeme od 
různých kroužků a vzdělávacích kurzů, které mají spíše relaxační charakter. Pedagogové 
základních uměleckých škol jsou odborníci, kteří dosáhli vzdělání nejen uměleckého, ale také 
pedagogického. Velká část našich pedagogů jsou profesionální umělci, kteří se snaží získané 
zkušenosti předávat svým žákům a připravit je na vstup do uměleckého světa. 
 
V jubilejním roce 2018 ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose navštěvovalo celkem 888 žáků ve věku od pěti do 
cca 18 let. Počet žáků je již řadu let stabilní a zájem o výuku převyšuje kapacitní možnosti školy 
stanovené zřizovatelem. Zájem o studium v naší škole nás těší a svědčí jistě o výborné práci učitelů. 
 
 

http://www.zus-brno.cz/
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Pro uměleckou výchovu dětí nám vytváří 
podmínky naši partneři: zřizovatel 
Jihomoravský kraj, jehož pracovníkům 
bychom rádi poděkovali za soustavnou 
podporu naší škole. Vstřícnými partnery 
jsou nám i obě městské části, z jejichž 
spádové oblasti děti vzděláváme – 
Městská část Brno-Židenice a Městská 
část Brno-Vinohrady. 
 
Škola spolupracuje s institucemi a 
organizacemi spádové oblasti, např. 
tradičně se podílí na zajišťování kulturních 
programů pro domovy důchodců městské 
části Brno-Židenice i městské části Brno-
Vinohrady. Městská část Brno-Židenice 
podpořila kulturní aktivity ZUŠ bezplatným zapůjčením prostor Dělnického domu pro vystoupení 
žáků literárně dramatického oboru a v druhém pololetí 2017/2018 přispěla v rámci programu na 
podporu kultury i na pronájem pro vystoupení žáků tanečního oboru v divadle Radost. Městská část 
Brno-Vinohrady finančně podpořila tisk kreslené „Knížky pro radost“ k 65. výročí založení školy.  
 
Poradním orgánem vedení školy je Školní umělecká rada, která je složena ze zástupců 
pedagogického sboru. Vyjadřuje se ke všem záležitostem souvisejících s pedagogickou, uměleckou, 
metodickou a organizační činností školy. Její členové předkládají své náměty, doporučení, 
požadavky a společně plánujeme činnosti školy. Dále například spolupracujeme s rodiči našich 
žáků, kteří jsou členy Klubu rodičů při naší ZUŠ. Tato organizace významně pomáhá vedení školy 
jako zpětná vazba mezi rodiči a školou, pomáhá škole i v oblasti finanční a podporuje nadstandardní 
umělecké aktivity studentů.  
 
Ostatně i dlouhodobým cílem naší ZUŠ je neustálé prohlubování vzájemné komunikace a 
spolupráce pedagogických pracovníků školy s rodiči. Základem spolupráce školy se zákonnými 
zástupci žáků je informovanost rodičů. Umožňujeme rodičům přímou účast ve výuce jejich dětí. 
Komunikace s rodiči probíhá dále formou pravidelných třídních předehrávek, žákovských hudebních 
večerů, koncertů, výstav. Škola organizuje setkání rodičů dětí přípravného studia.                                             
K informovanosti rodičů přispívají každý týden aktualizované webové stránky školy, dále e-mailová 
korespondence, například prostřednictvím iZUŠ i osobní konzultace. Učitelé nabízejí rodičům 
možnost individuální konzultace. Rodiče navštěvují výuku, zvlášť u žáků mladších ročníků. Rodiče 
jsou v naší ZUŠ vítáni, mají právo hodnotit práci školy a často práci řady učitelů oceňují, především 
po úspěšných koncertech, výstavách a divadelních představeních. 
 
Na partnerské úrovni probíhá vzájemná spolupráce se ZŠ Krásného 24, kde se škola podílí 
nástrojovou výukou hudebního oboru na rozšířené výuce hudební výchovy. Tato výuka je založena 
na oboustranné těsné spolupráci a efektivním využívání vzdělávání ZŠ a ZUŠ. 
 
Abychom naši školu zlepšovali a mohli činit takové kroky, které povedou ke zvýšení spokojenosti, 
společně konzultujeme potřeby, názory, hodnocení, zkušenosti také s Odborovou organizací 
ČMOS, která v naší ZUŠ funguje.  
 
Škola spolupracuje se základními uměleckými školami města Brna. Například pravidelná spolupráce 
s řediteli základních uměleckých škol při plánování činnosti orchestru Mladí brněnští symfonikové a 
přípravě koncertů nejlepších žáků ZUŠ v Besedním domě a je iniciativní i ve spolupráci s mnoha 
dalšími organizacemi. Pro školu je dlouhodobě charakteristická bohatá veřejná kulturní aktivita. 
Pořádáme koncerty a výstavy v prestižních sálech města Brna.  
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Žáci se účastní festivalů, soutěží a přehlídek. Výsledky výtvarného oboru byly v letošním roce opět 
oceněny v ústředním kole soutěže žáků ZUŠ. Škola má kontakty v zahraničí a nejlepší žáci mají 
možnost zúčastnit se mezinárodních soutěží. Například v letošním školním roce to byla mezinárodní 
soutěž mladých hudebníků ve Vídni International Music Festival XIV. ART DUO, Mezinárodní 
akordeonová soutěž SANOK 2018 v Polsku.  
 
Pravidelnou spolupráci s kulturními institucemi a neziskovými organizacemi realizuje orchestr Mladí 
brněnští symfonikové. Orchestr každou sezónu přichází s novými myšlenkami a snaží se do 
programového plánu sezóny zahrnout co nejbohatší spektrum zajímavých skladeb a projektů 
mezinárodní spolupráce. V letošním školním roce orchestr Mladí brněnští symfonikové nastudoval 
mimo jiné Novosvětskou symfonii, kterou zahrál hned několikrát. Na svém tradičním koncertu                    
9. května v Besedním domě, na zahájení Mozartových dětí 29. května, s americkým orchestrem 
Sacramento Youth orchestra 21. června v Konventu Milosrdných bratří a na festivalu v Itálii. 
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Naše základní umělecká škola 
poskytuje základní umělecké 
vzdělávání v hudebním, výtvarném, 
tanečním a literárně dramatickém 
oboru. Učitelé ZUŠ PhDr. Zbyňka 
Mrkose na všech pracovištích 
vyučovali celkem 888 žáků.                        
V letošním školním roce bylo 
zařazeno v hudebním oboru 613 
žáků. Z toho přípravné studium 
(kolektivní předmět Notička) 
navštěvovalo 33 žáků. V tanečním 
oboru se vzdělávalo 73 žáků, 
v literárně dramatickém oboru 64 
žáků a ve výtvarném oboru 138 
žáků. 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. 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 si 
mohou vybírat z bohaté nabídky tradičních i moderních zaměření jednotlivých studijních oborů. Za 
důležitý prvek pokládáme rovnoprávné postavení všech oborů a studijních zaměření bez rozdílu 
velikosti. 
 
Popsat činnost celé školy, a na nic při tom nezapomenout, je úkol téměř nadlidský. Rozdělíme proto 
naši školu na několik menších skupin podle oborů a jednotlivých nástrojů. Nejpočetnějším je 
hudební obor. Během loňského školního roku uspořádali učitelé našeho hudebního oboru více než 
70 evidovaných koncertů. Velká část se odehrála v koncertním sále ZUŠ Došlíkova nebo 
v komorním sále ZUŠ Čejkovická, ale posluchači za nimi přišli i do mnoha prestižních sálů ve městě 
Brně. Nejpočetnější skupinou v hudebním oboru je oddělení klávesových nástrojů. Máme třináct 
učitelů vyučujících klavír, varhany nebo hru na elektronické klávesové nástroje. I další skupina 
učitelů dechových nástrojů je hodně početná. Osm pedagogů vyučuje hru na zobcovou flétnu, na 
příčnou flétnu, klarinet, hoboj, saxofon, trubku, pozoun. Žáci dechového oddělení si společně zahrají 
v souborech zobcových fléten, příčných fléten v souboru klarinetů a saxofonů. Skvělé výsledky 
v sólové i souborové hře má na soutěžích oddělení smyčcových nástrojů. Čtyři učitelé vyučují hru na 
housle, violoncello a kontrabas. Početně malá, ale činy velká je trojice učitelů vyučujících akordeon, 
bicí nástroje a cimbál. Trvalou chloubou naší školy je cimbálová muzika. Oddělení strunných 
nástrojů tvoří jak klasičtí kytaristé, tak vyučující elektrické kytary. Kytarové soubory hrají klasickou 
hudbu, ale i jazz, blues, filmové melodie. V naší ZUŠ se vždy dařilo zpěvu, ten u nás vyučují čtyři 
učitelé a vedoucím pěveckého oddělení je dlouholetý vedoucí oddělení sólového zpěvu 
Konzervatoře Brno. Do úplného výčtu předmětových skupin hudebního oboru patří už jen oddělení 
hudebně teoretických předmětů. Patří sem třeba přípravné studium „Notička“, což je specializovaná 
třída pro nejmenší budoucí muzikanty. S naukou o hudbě žáky seznamují dvě vyučující a se základy 
hudební kompozice jeden učitel.  
 
Výtvarný obor vyučují tři učitelky a vynikající výsledky výtvarného oboru dokumentuje již po mnoho 
let řada ocenění na celostátní úrovni i spolupráce s institucemi v regionu působícími v oblasti 
kultury. Ve výtvarných ateliérech má každoročně téměř sto čtyřicet žáků příležitost tvořit a 
experimentovat se širokou škálou prostředků a postupů nejen tradičních – kresba, malba, keramika 
ale i prostředků vycházejících ze současných tendencí umělecké vizuální produkce – počítačová 
grafika, animace, digitální fotografie.  
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Taneční nadání dětí v naší ZUŠ rozvíjí dvě vyučující. Nedílnou součástí výuky taneční oboru jsou               
i nové taneční techniky, nové směry a trendy současného tance. Navíc mají žáci možnost svůj 
taneční projev, hudební a prostorové cítění rozvíjet ve spolupráci s citlivým klavírním doprovodem – 
korepeticí.  
 
Škola je specifická stabilně vysokým počtem žáků literárně dramatického oboru a každoročními 
skvělými a úspěšnými premiérami nových divadelních inscenací, kde žáci a studenti mají možnost 
spolupracovat s profesionálními scénografy, osvětlovači i zvukaři. Letošní dvě premiéry pohádky na 
motivy Hanse Christiana Andersena Sněhová královna realizovali v Divadle na Orlí v centru Brna. 
 

Tabulka 1 Počty vyučovaných žáků podle oborů a studijních zaměření  

Obor přípravného studia  Přípravné studium 1 Přípravné studium 2 

Přípravné studium hudebního oboru   

Notička  33 - 

Hra na klavír - 4 

Hra na zobcovou flétnu - 2 

Hra na klasickou kytaru - 2 

Hra na bicí  1 

Přípravné studium výtvarného oboru 13 3 

Přípravné studium tanečního oboru 8 11 

Přípravné studium literárně dramatický obor 3 - 

Celkem žáků přípravného studia 57 23 
 

Tabulka 2 Počty vyučovaných žáků podle oborů a studijních zaměření ŠVP 

Obor 
Celkem 
ZS a SPD  

l. stupeň  
základního stud. 

ll. stupeň 
základního studia 

Studium pro dospělé 

Hudební obor     

Hra na klavír 153 128 25 - 

Hra na varhany 4 2 2 - 

Hra na EKN 33 32 1 - 

Hra na housle 38 30 8 - 

Hra na violoncello 7 4 3 - 

Hra na kontrabas 1 1 - - 

Hra na zobcovou 
flétnu 

77 71 6 - 

Hra na příčnou flétnu  27 21 4 2 

Hra na hoboj 1 1 - - 

Hra na klarinet 7 6 1 - 

Hra na saxofon 5 3 2 - 

Hra na trubku 4 4 - - 

Hra na pozoun 1 1 - - 

Hra na klasickou 
kytaru 

121 105 16 - 

Hra na elektrickou 
kytaru 

4 4 - - 

Hra na bicí nástroje 13 10 3 - 

Sólový zpěv 60 44 15 1 

Hra na akordeon 9 9 - - 

Hra na cimbál 6 4 2 - 
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Obor Celkem 
l. stupeň  
základního stud. 

ll. stupeň 
základního studia 

Studium pro 
dospělé 

Výtvarný obor 121 101 19 1 

Taneční obor 55 55 0 - 

Literárně dramatický obor 61 36 21 4 

Celkem žáků  
základního studia  
a studia pro dospělé 

808 672 128 8 

 
Školní vzdělávací program ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose 
Již šestým rokem jsme vyučovali podle školního vzdělávacího programu, který pedagogové ZUŠ 
zpracovali s přihlédnutím k zájmům žáků, k současným trendům a směrům v umění, ke specifikům 
naší školy atd. Žáky 7. ročníku I. stupně jsme i nadále vzdělávali podle dobíhajících učebních plánů 
MŠMT ČR. Průběžné hodnocení šestého roku výuky podle ŠVP a vyhodnocení plnění školního 
vzdělávacího programu v jednotlivých studijních zaměřeních proběhlo v rámci ročníkových zkoušek. 
Na začátek nového školního roku pak připravujeme hodnocení plnění počtu hodin podle učebních 
plánů stanovených RVP. 
 
Revize ŠVP zohlednila změny legislativy, aktuální personální situaci školy po odchodu učitelek na 
mateřské dovolené a výsledky vzdělávání žáků. Důvodem ke každoročním úpravám jsou také 
zkušenosti ZUŠ, které získává v každém dalším roce při hledání cest ke zkvalitnění výuky. 
 
 
 
Závěrečná zpráva koordinátorky pro společné vzdělávání a metodičky prevence ZUŠ 
za školní rok 2017/2018 
Poskytování poradenských služeb v ZUŠ zabezpečuje koordinátorka pro společné vzdělávání a 
metodička prevence ZUŠ Mgr. Irena Běhalová, která spolupracuje s učiteli. Aktivity letošního 
školního roku shrnula v závěrečné zprávě za rok 2017/2018. 

 
● Vytvoření metodik a jejich aktualizace – podpůrná opatření pro žáky se SVP a žáky nadané,  

    práce s žáky se SVP (na webových stránkách pro učitele: www.zus-brno/sborovna). 

● Aktualizace školního preventivního programu a Krizového plánu školy. 

● Odborné semináře – inkluze:  Žáci s potřebou podpůrných opatření, Plán pedagogické podpory  

   žáka. 

● Kontrola individuálních plánů pedagogů pro práci s žákem – podpůrná opatření. 

● Konzultace s pedagogy – podpůrná opatření 1. a 2. stupně (bez IVP a PLPP). 

● Příprava materiálů pro pedagogy pro práci s žáky  

    se SVP – individuální plány. 

● Příprava aktualizovaných doporučení MŠMT  

    – seznámení pedagogů s vybranými tématy  

    na poradách. 

● Odborné časopisy pro celý pedagogický sbor 

   s aktuálními tématy – měsíčník Prevence,  

   dvouměsíčník Školní poradenství v praxi. 

● Konzultace s PPP Brno: Mgr. Kotková (SPU,  

   podpůrná opatření), PhDr. Lenka Skácelová  

   – okresní metodik prevence rizikového chování dětí. 

● Studium odborné literatury. 
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Tabulka 3  Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019 

Obor Počet zájemců o studium 

Hudební                 Celkem 145 uchazečů 

Přípravné studium – Notička 59 

Hra na zobcovou flétnu 15 

Hra na klavír 28 

Hra na klasickou kytaru 11 

Hra na elektrickou kytaru 1 

Sólový zpěv 8 

Hra na housle 4 

Hra na violoncello 2 

Hra na EKN 9 

Hra na bicí 1 

Hra na akordeon 2 

Hra na saxofon 2 

Hra na trubku 2 

Hra na cimbál 1 

Výtvarný obor                   Celkem 47 uchazečů 

Taneční obor                   Celkem 24 uchazečů 

Literárně dramatický obor                  Celkem   6 uchazečů 

 
Celkem talentové zkoušky pro školní rok 2018/2019 absolvovalo 222 uchazečů o studium 
 

 

Náš současný tým je velice kvalitní. K 1. květnu 2018 letošního školního roku tvoří náš pedagogický 
sbor 45 učitelů, plus pět kolegyň, které jsou na mateřské nebo rodičovské dovolené. Věková 
struktura našeho pedagogického sboru je vyvážená. Pedagogický sbor tvoří rovnoměrně jak mladší, 
tak zkušení učitelé. K dnešnímu dni činí mladí učitelé do 34 let 16% našeho pedagogického sboru a 
přibližně stejné procento tvoří učitelé od 60 let. Snažíme se s kolegy promyšleně vybírat případné 
nové pracovníky školy, kteří nahrazují pedagogy odcházející do důchodu a zastoupí nastávající 
maminky nebo učitelky na rodičovské dovolené. K obnově našeho pedagogického sboru tak 
dochází postupně, přirozenou cestou. V letošním školním roce jsme v první polovině března 2018 
řešili nestandardní odchod učitele na vlastní žádost, z důvodu že učitel využil příležitosti, kdy se mu  
nabídlo místo na jiné ZUŠ. V naší škole je odpovědný pedagogický přístup učitele k uměleckému 
vzdělávání žáků běžným standardem a výjimečnost této žádosti o odchod uprostřed školního roku 
jednoznačně dokládají údaje, které jsou dohledatelné v archivu personální dokumentace školy.  
 
Tabulka 4  Zaměstnanci ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose (stav k 1. 5. 2018) 

Pracovní zařazení Počet 

Pedagogičtí pracovníci 45 

Nepedagogičtí pracovníci (hlavní účetní, hospodářka, školnice) 4 

Nepedagogičtí pracovníci (OON, vrátní – zajišťují bezpečnost u vstupu do budov)    3 
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Tabulka 5  Stabilita pedagogického sboru ZUŠ (stav k 1. 5. 2018) 

Pedagogové  
vyučující 
v ZUŠ  
20 až 40 let 

Pedagogové  
vyučující 
v ZUŠ  
9 až 19 let 

Pedagogové  
vyučující 
v ZUŠ  
8 až 3 roky 

Pedagogové  
zastupující za 
kolegyně na 
mateřské, nebo 
rodičovské dovolené 

Noví pedagogové 
vyučující v ZUŠ 
2 roky  

17 pedagogů 12 pedagogů 5 pedagogů 8 pedagogů  3 pedagogové 

 

 
 Tabulka 6  Věková struktura pedagogického sboru (stav k 30. 9. 2017) 

do 30 let 31–40 let 41–50 let 51–60 let 61 let a více 

2 učitelé 9 učitelů 17 učitelů 12 učitelů 6 učitelů 

 
 
Kvalifikovanost pedagogického sboru  
Všichni kmenoví vyučující splňují kvalifikační předpoklady učitele příslušného oboru ZUŠ. Jedna 
vyučující dechového oddělení, která pracuje na částečný úvazek jako zástup za vyučující na 
mateřské dovolené, si v průběhu roku dokončovala vzdělání studiem konzervatoře. 
 
Tabulka 7  Přehled kvalifikace pedagogického sboru (stav k 1. 1. 2018) 
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Hudební obor 40 1 12 1 2 21 2 1 

Výtvarný obor 3 1 - - 2 - - - 

Literárně dramatický obor 1 - 1 - - - - - 

Taneční obor 2 - 1 - - 1 - - 

 
Ve školním roce 2017/2018 jsme vyučovali hru na osmnáct druhů hudebních nástrojů a sólový zpěv. 
Protože u nás žáci najdou profesionály a opravdové specialisty na daný nástroj, učí polovina 
pedagogů na částečný pracovní úvazek. Při stanovení pracovních úvazků je v hudebním oboru 
využívána příslušná nástrojová profilace pedagogů, převážně vyučují hru na nástroj, který 
vystudovali. Navíc několik vyučujících působí i na vyšším stupni uměleckého vzdělávání na 
středních a vysokých uměleckých školách. Přirozeně tak dochází k provázání výuky v ZUŠ 
s navazujícími stupni uměleckého vzdělávání. Řada pedagogů aktivně vykonává uměleckou činnost 
a tyto zkušenosti nesporně zlepšují vazbu mezi praxí a uměleckou školou. 
 

Výběr vzdělávacích aktivit vychází z potřeb školy a ze zájmu zaměstnanců. Ve školním roce 
2017/2018 byla jen na individuální vzdělávání pedagogů k prohlubování jejich kvalifikace použita 
částka 51 230 Kč. Na individuální vzdělávání provozních pracovnic ZUŠ pak částka 14 670 Kč. Na 
vzdělávání pro všechny zaměstnance organizované školou 32 814 Kč.  
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Tabulka 8  Účast pedagogů na vzdělávání pořádaných externími institucemi  

Typ vzdělávání (školení a semináře) Počet zúčastněných 

Pedagogové ZUŠ 

Klavírní soboty Konzervatoře Brno 6 

Dechové soboty Konzervatoře Brno 3 

Smyčcové soboty Konzervatoře Brno 4 

Kytarové soboty Konzervatoře Brno 3 

Pěvecké semináře Konzervatoře Brno 1 

Využití nových metod a forem ve výuce hudebně teoretických 
předmětů v ZUŠ 

2 

Hra na varhany (NIDV) 2 

Zkušenosti se zajištěním podpory ve vzdělávání žáků  
se speciálními vzdělávacími potřebami  

2 

 
Tabulka 9  Účast nepedagogických zaměstnanců na vzdělávání pořádaných externími 
vzdělávacími institucemi  

Odborná školení nepedagogických zaměstnanců 

5 pracovnic 14x 

 
Škola organizuje vzdělávání pro své zaměstnance 
Nabídka akreditovaných vzdělávacích programů v oblasti dalšího vzdělávání učitelů ZUŠ není pro 
všechny obory stejně kvalitní, proto škola i v letošním roce organizovala vzdělávání celého 
pedagogického sboru, kdy lektoři přišli přímo do ZUŠ a zpracovali téma s ohledem na potřeby školy 
jako celku. V letošním školním roce probíhalo vzdělávání pedagogického sboru v oblastech: 
● ICT  
Základy použití systému iZUŠ absolvovalo 45 zaměstnanců 
GDPR obecně i v iZUŠ absolvovalo 32 zaměstnanců 
● BOZP a PO  
Periodické školení v oblasti BOZP a PO absolvovali všichni zaměstnanci. 
 
●  Pedagogové ZUŠ předávají své zkušenosti v rámci spolupráce s pedagogickou fakultou 
Škola spolupracovala s Pedagogickou fakultou MU při pedagogické praxi studentky výtvarné 
výchovy.  
 
 

Cílem roční kontroly BOZP je vždy zhodnocení současného stavu a návrhy opatření k eliminaci 
definovaných rizik tak, abychom vytvářeli bezpečné a pro žáky podnětné prostředí pro umělecké 
vzdělávání. 
Proškolení všech zaměstnanců v oblasti BOZP a PO je prováděno pravidelně. Roční kontrola BOZP 
a PO byla provedena 20. a 21. listopadu 2017. V oblasti PO nebyly zjištěny zjevné závady. Zápisy 
do požární knihy jsou prováděny při kontrolách stavu objektů a při revizi hasicích přístrojů a 
hydrantů. V oblasti BOZP byl sestaven plán opatření, který škola postupně plní. Závady zjištěné 
v průběhu roku jsou průběžně odstraňovány. Podle harmonogramu byly odborně způsobilými 
firmami prováděny revize – například revize elektrického zařízení, hasicích přístrojů a hydrantů. 
Rozbor školní úrazovosti 
Ve školním roce 2017/2018 jsme zaznamenali jeden žákovský a jeden pracovní úraz. Oba úrazy se 
staly při běžné výuce tanečního oboru. Žákovský úraz byl po ukončení léčby odškodněn 
pojišťovnou. Žákyně si při výskoku v hodině tanečního oboru podvrtla kotník. K pracovnímu úrazu 
došlo také při vyučovací hodině tanečního oboru a dle lékařské zprávy došlo u vyučující k natažení 
lýtkového svalu. Natažení svalu si vyučující způsobila při předvádění tanečního cviku žákyním. 
Úrazy se staly nepředvídatelně, při běžné, standardní činnosti ve výuce tanečního oboru.  
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Ve škole pracuje odborová organizace. O všech zásadních krocích proto ředitelka školy předsedu 
odborové organizace informuje. Jedná se zejména o fungování školy a dodržování 
pracovněprávních předpisů.  
 
 

V letošním školním roce proběhla série kontrol externích kontrolních orgánů, které byly zaměřeny 
na hospodaření školy:  
 
● Veřejnosprávní kontrola Odboru kontrolního a právního Krajského úřadu Jihomoravského 
   kraje 
Kontrolní skupinou pracovníků Odboru kontrolního a právního Krajského úřadu Jihomoravského 
kraje (dále OKP JMK) byla v naší organizaci provedena v březnu 2018 veřejnosprávní kontrola – 
kontrolovaným obdobím byly roky 2016 a 2017. Kontrola se zaměřila na tyto oblasti: dodržování 
zásad při nakládání s veřejnými prostředky, hospodaření s prostředky veřejné finanční podpory, 
dodržování zákonných podmínek pro zajištění daňových povinností, zavedení a funkce kontrolních 
mechanismů, účetní závěrka, prověření rizikových operací v účetnictví. Finanční kontrola ověřovala 
obsah účetních záznamů, které dokládají uskutečněné finanční a majetkové operace ve vazbě na 
dodržování účetních pravidel byla kontrola OKP JMK zaměřena zjišťování chyb v účetní evidenci, v 
nakládání s finančními prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu a rozpočtu zřizovatele. Byla 
provedena kontrola vnitřních směrnic ZUŠ, kontrola zásad vnitřního kontrolního systému, kontroly 
dokladů, kontrola nákupů, kontrola dokladové inventarizace, inventarizace majetku a závazků, 
kontrola využití přidělených prostředků na platy, odvody a příděly do fondu kulturních a sociálních 
potřeb pro pedagogické a nepedagogické pracovníky, kontrola čerpání prostředků na nájemné, 
kontrola oblasti statistiky a údajů ze školní matriky. Z kontroly konané pracovníky OKP JMK je v 
závěrečném shrnutí výsledků kontroly uvedeno: „… nebylo zjištěno porušení právních předpisů“. 
 
● Kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností  
   plátce pojistného 
V březnu 2018 provedly zaměstnankyně Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, 
regionální pobočky Brno kontrolu plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění  
a dodržování ostatních povinností plátce pojistného. Předmětem kontroly byla periodická kontrola 
plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění, dodržování oznamovací povinnosti a plnění 
povinností plátce, vyměřovací základy, včasnost plateb pojistného a dodržování ostatních povinností 
plátce pojistného za období 2015–2017. Při rozsáhlé kontrole nebyly zjištěny nedostatky zaviněné 
naší organizací. 
 
● Kontrola plateb sociálního pojištění 
V březnu 2018 byla provedena pracovnicemi městské správy sociálního zabezpečení Brno kontrola 
plateb sociálního pojištění za období 2015–2017. Výsledek kontroly: bez závad. 
 
Skutečně velké poděkování patří naší kolegyni Ing. Marii Bártů – především, díky její důslednosti a 
bezvadnému pořádku jsme v těchto kontrolách dopadli výborně.   
 
 
 
 
 
 

 



                    VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 
                  ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO, DOŠLÍKOVA 48, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 

12 
 

 

ZUŠ PhDr. Zbyňka 
Mrkose působí ve dvou 
samostatných objektech 
– hlavní budova školy 
v městské části Brno-
Židenice se nachází                       
v příjemném prostředí 
zahrady v bezprostřední 
blízkosti lesoparku Bílá 
hora, druhá budova je 
netradiční, postavená na 
kruhovém půdoryse v ulici Čejkovická na sídlišti Brno-Vinohrady. 
 
Tabulka 10  Počty žáků vyučovaných na jednotlivých pracovištích ZUŠ 2017/2018 

Pracoviště ZUŠ Celkem 
žáků 

Hudební obor (HO) VO LDO TO 

ZUŠ Došlíkova 556 žáků 320 žáků 138 29 46 

ZUŠ Čejkovická 192 žáků 
 

130 žáků  
+ Notička, nauka o hudbě, 
klavírní seminář, soubor zobcových 
fléten, korepetice 

- 35 27 

ZŠ Krásného 63 žáků 
 

63 žáků 
+ soubor zobcových fléten 

- - - 

ZŠ Gajdošova 60 žáků 
 

60 žáků 
vyučuje se Notička, nauka o hudbě 

- - - 

ZŠ Merhautova 17 žáků 17 žáků  
+ soubor klarinetů a saxofonů, 
komorní zpěv 

- - - 

 
ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose působí ve dvou samostatných objektech a na třech odloučených 
pracovištích, kde probíhá výuka v klasických učebnách základních škol. Kmenová budova se 
nachází v městské části Brno-Židenice, druhá budova je v městské části Brno-Vinohrady. Podle 
potřeb jednotlivých specializací a oborů jsou pracoviště školy vybavena hudebními nástroji, 
přehrávači, audiovizuální a multimediální výpočetní technikou. Varhany v koncertním sále školy 
slouží nejen pro výuku, ale i pro koncertní využití. Taneční a literárně dramatický obor využívá 
k výuce sály školy vybavené didaktickými pomůckami a pro taneční obor kvalitní podlahovou 
krytinou, žíněnkami a doprovodnými nástroji. Výtvarný obor má k dispozici keramickou pec, 
smaltovací pec, grafické lisy, fotografické vybavení a vybavení pro výuku základů digitálních 
technologií. 
 
Postupně zkvalitňujeme materiální vybavení pro výuku. Škola doplňuje a modernizuje materiální 
vybavení podle aktuálních potřeb a požadavků vyučujících s ohledem na finanční možnosti školy. 
V období tohoto školního roku ZUŠ pokračovala v obnově fondu hudebních nástrojů pro výuku. 
Například byla pořízena clavinova, keyboard, sopran saxofon, sopraninová flétna, B trubky a další. 
Velkou investicí i v letošním roce byl nákup notebooků a počítač pro elektronické vedení třídních 
knih a zefektivnění práce učitelů. Z učebních pomůcek pro hudební i výtvarný obor jmenujme 
alespoň odbornou literaturu a rozšíření notového archivu. Další obnovou procházely i v letošním 
roce inventáře notového materiálu všech hudebních oddělení. Kytarový archiv byl rozšířen o tituly 
převážně zahraničních prestižních vydavatelství. Učební pomůcky byly zakoupeny také pro výtvarný 
a taneční obor. ZUŠ také modernizovala vnitřní zázemí školy a zakoupila nezbytné provozní 
vybavení a zařízení školy pro zajištění bezpečného školního prostředí. V koncertním sále a předsálí  
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v hlavní budově byly vyměněny koberce. Pro větší bezpečnost žáků, rodičů a veřejnosti byl 
nainstalován kamerový systém v prostorách parkoviště a přístupových cestách k hlavní budově. Na 
odloučeném pracovišti Čejkovická byly opraveny videotelefony tak, aby byla úplná kontrola nad 
vstupem osob do budovy.  Prostředí obou budov systematicky udržujeme.  
 
Budova ZUŠ Došlíkova 4185/48, Brno-Židenice  
Pedagogové ZUŠ zde vyučují hru na hudební nástroje, 
přípravné studium, nauku o hudbě, soubory, orchestr, 
výtvarný obor, taneční obor, literárně dramatický obor. V 
kmenovém sídle je odpovídající zázemí pro vzdělávání 
všech vyučovaných oborů. Škola disponuje koncertním 
sálem pro sedmdesát návštěvníků, který je využíván 
nejen k časté prezentaci výsledků vzdělávání, ale 
probíhá zde také výuka kytarových souborů, orchestru 
Mladí brněnští symfonikové, hry na varhany a pódium koncertního sálu využívá k výuce literárně-
dramatický obor. Prezentaci studijních výsledků a prací žáků výtvarného oboru zajišťuje škola i ve 
vlastní Galerii Pod Bílendou, která se nachází v komunikačních prostorách hlavní budovy.  
 
Budova ZUŠ Čejkovická 4237/8, Brno-Vinohrady 
Netradiční, na kruhovém půdoryse postavená budova ZUŠ 
v Čejkovické ulici nabízí pro výuku kvalitní prostorové a 
materiální zázemí. I zde jsou učebny vybaveny potřebnými 
nástroji a dalšími pomůckami. Budova má bezbariérový 
přístup. Pedagogové ZUŠ zde vyučují hru na hudební 
nástroje, přípravné studium, nauku o hudbě, soubory, 
taneční obor a literárně dramatický obor. 

 
Pracoviště ZUŠ v Základní škole s RVHV Krásného 24, Brno-Juliánov 
Pedagogové ZUŠ zde vyučují hru na klavír, hru na klasickou kytaru, hru na EKN, hru na housle, hru 
na zobcovou a příčnou flétnu a soubor zobcových fléten. Výuka je určena především žákům 
přípravného studia a 1.–3. ročníku I. stupně základního studia ZUŠ. 

 
Pracoviště ZUŠ v Základní škole Gajdošova 3, Brno-Židenice 
Pedagogové ZUŠ zde vyučují přípravné studium, hru na klavír, hru na EKN, hru na klasickou kytaru, 
hru na zobcovou flétnu, hru na klarinet, hru na trubku, přípravné studium a nauku o hudbě. Výuka je 
určena především žákům přípravného studia a 1.–3. ročníku I. stupně základního studia ZUŠ. 

 
Pracoviště ZUŠ v Základní škole Merhautova 37, Brno-Černá Pole 
Pedagogové ZUŠ zde vyučují hru na klavír, hru na housle, hru na zobcovou flétnu, hru na klarinet, 
hru na saxofon, sólový zpěv, komorní zpěv, soubor klarinetů a saxofonů. Výuka je určena 
především žákům přípravného studia a 1.–3. ročníku I. stupně základního studia ZUŠ. 
 

Škola je vstřícné bezpečné prostředí pro žáky, jejich rodiče a pedagogy 
V rámci roční kontroly BOZP probíhá vyhodnocování rizik, která by mohla být pro naši školu 
ohrožující a související například se zajištěním nezbytné ochrany majetku a práv žáků, 
zaměstnanců a dalších osob pobývajících v prostorách školy. Videotelefony na pracovišti 
Čejkovická i kamerový systém instalovaný v letošním školním roce v areálu hlavní budovy slouží 
zejména na ochranu majetku zřizovatele, školy a osob pobývajících v budově školy a předcházení 
výskytu rizikového chování. Škola řešila otázky spojené se zabezpečením veřejných prostor před 
poškozováním majetku zřizovatele, žáků, návštěvníků školy a školy. Kamerový systém je použit 
proto, že škola není schopna zajistit ochranu majetku školy jen svými zaměstnanci, sledovaného 
účelu nelze dosáhnout jinou cestou. Na zajištění reálného bezpečného prostředí v budovách školy 
byla v letošním školním roce uvolněna z omezeného rozpočtu školy významná finanční částka. Se 
zajištěním finančních prostředků pro dohled u vstupu do hlavní budovy pomohl pro kalendářní roky 
2016, 2017 i 2018 zřizovatel školy.  
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Fond notového materiálu  
ZUŠ disponuje pestrou nabídkou notového materiálu a odborné literatury, která je pedagogy 
sledujícími nové trendy ve výuce systematicky rozšiřována ve všech odděleních a oborech.  
 
Archivy hudebních nástrojů  
Škola věnuje pozornost fondu hudebních nástrojů a pomůcek pro výuku, které systematicky v rámci 
finančních možností ZUŠ udržuje, obnovuje a rozšiřuje. A protože je vybavena inventářem 
hudebních nástrojů, je jednou z forem podpory žáků i pronájem učebních pomůcek.  
 
Budujeme u žáků motivaci k učení 
Péči o prostředí školy, vybavení tříd, budování prostředí příznivého pro učení považujeme za 
důležitý podpůrný proces rozvoje vzdělávání v naší základní umělecké škole. Pedagogové 
promýšlejí výuku, vytváří výukové materiály a didaktické pomůcky. V letošním roce to byl například 
přehled dějin hudby.  
 

 

Schopnost vnímat umění a vyjadřovat je, vede k rozvoji schopnosti člověka prožívat sám sebe, ale 
také svět kolem nás. Interpretace umění vytrénuje v člověku další důležité a prospěšné schopnosti, 
které jsou přínosem i v jiných životních kontextech, například v profesionálním životě – koncentraci, 
vytrvalost, motivaci, kreativitu, schopnost komunikovat a uplatňovat dovednosti, sociální chování a 
práci v kolektivu. Vyučování v ZUŠ umožňuje dosáhnout výše jmenovaných hodnot.  
 
Tabulka 11  Počty absolventů podle oborů a studijních zaměření 2017/2018 

Hudební obor I. stupeň II. stupeň 

Hra na housle 2 absolventi 3 absolventi  

Hra na klavír 10 absolventů 3 absolventi  

Hra na kytaru 4 absolventi 3 absolventi  

Hra na violoncello 1 absolvent - 

Hra na zobcovou flétnu 2 absolventi  - 

Pěvecká hlasová výchova Sólový zpěv 3 absolventi  1 absolvent  

Hra na EKN - 1 absolvent  

Hra na příčnou flétnu - 1 absolvent  

Hra na bicí - 3 absolventi 

 I. stupeň II. stupeň 

Hudební obor (celkem) 22 absolventů 15 absolventů 

Výtvarný obor  8 absolventů 2 absolventi  

Taneční obor  1 absolventka - 

Dramatický obor  - 3 absolventi  

Celkem 2017/2018  51 absolventů 
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Absolventi hudebního oboru  
– cyklus absolventských koncertů 2018  
 
24. duben (úterý) 18:00 hodin | Kapitulní síň 
Vojenské nemocnice, Brno-Židenice                                                                                            

I. KYTAROVÝ KONCERT 

Absolvovali: Jakub Jan Kupčík, Xenie 
Odložilíková, Vojtěch Hradský, Julie Petříková, 
Johana Najbrtová a Vít Rybárik 
 
2. květen (středa) 18:00 hodin | Koncertní sál 
ZUŠ, Došlíkova 4185/48  

II. ABSOLVENTSKÝ KONCERT 

Absolvovali: Jakub Genčur – zobcová flétna, 
Magdalena Patočková – příčná flétna,                                  
Magdalena Poláchová –  klavír a Monika 
Hamplová – housle 

15. květen (úterý) 18:00 hodin 
Barokní sál, Moravská galerie, Místodržitelský palác, Moravské nám. 1a, Brno 

III. ABSOLVENTSKÝ KONCERT  

Absolvovali: Simona Kubová – housle, Tereza Černá – violoncello, Michal Ševeček – klavír,       
Nela Pelánková – klavír, Dan Pelánek – klavír,  Adéla Marušková – klavír, Milan Balog – housle                                                   
a Magdalena Krejčí – zpěv 

16. květen (středa) 18:00 hodin | Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 4185/48  

IV. ABSOLVENTSKÝ KONCERT                                                                                                   
Absolvovali: Veronika Vávrová – housle, Barbora Poláchová – klavír, Kateřina Poláchová – klavír, 
Eliška Vítková – klavír, Vendula Vrbová – klavír, Milan Balog – zpěv, Alice Krpálková – zpěv,  
Tereza Všianská – klavír a Ivana Bakešová – klavír 

29. květen (úterý) 18:00 hodin | Komorní sál ZUŠ, Čejkovická 4237/8, Brno 

V. ABSOLVENTSKÝ KONCERT 

Absolvovali: Leona Gebauerová – klavír, Michal Havlíček – keyboard, Vojtěch Benda – bicí,     
Šimon Hlaváček – bicí a Sava Klimeš – bicí 

U ročníkových zkoušek hudebního oboru absolvovali:  
Viktorie Plšková – klavír 
Alžběta Slámová – housle                                                                                                                      
Tomáš Chlup – zobcová flétna  
Filip Rybníček – kytara                                                                                                                                   
Klára Horáková – zpěv, absolvovala na Hudebním večeru 11. dubna 2018  

Absolventi výtvarného oboru 
Ve čtvrtek 24. května absolvovali na výstavě v prostorách hradu Špilberku a v rámci celostátní akce 
ZUŠ Open 2018 žáci I. a II. stupně základního studia: Anna Fejerová, Kateřina Janásková, Kateřina 
Kulhánková, Petra Ondrová, Anna Sadílková, Štěpánka Floriánová, Jiří Mrhač, Adéla Doubková, 
Nicol Gabrielová, Annie Seilerová. 
 

Absolventi literárně-dramatického oboru 
Na premiéře divadelního představení v 30. května absolvovali žáci II. stupně základního studia: 
Marie Hamplová, Tomáš Pelikán a Diana Victorová. 
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Žáci přijatí k dalšímu studiu  
na školy s uměleckým zaměřením 
 
Základní umělecká škola je součástí 
třístupňového systému uměleckého vzdělávání a 
připravuje žáky pro studium na středních školách 
uměleckého zaměření a na konzervatořích, 
případně na vysokých školách s uměleckým nebo 
pedagogickým zaměřením.  
 
Blahopřejeme všem žákům naší školy, kteří byli 
v letošním školním roce po úspěšně vykonaných 
talentových zkouškách přijati na vyšší školy 
s uměleckým zaměřením. 

 
Hudební obor 
Katarína Daniela Zoss – Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno 
                           (pedagogové Mgr. Petra Řiháková a Mgr. Jana Kubová) 
 
Natálie Zavadilová – Střední pedagogická škola Boskovice 
                                   (pedagog Dagmar Kuchařová) 
 
 
Výtvarný obor 
Vít Šimon Andrášek – Střední škola umění a designu Brno, obor Design interiéru 
                                     (pedagog Mgr. Lenka Jeřábková) 
 
Petra Ondrová – Střední škola umění a designu Brno, obor Grafický design 
                             (pedagog Jana Blažková) 
 
 
Štěpánka Florianová – Střední škola umění a designu Brno a Vyšší odborná škola Brno 
                                        obor Restaurování keramiky 
                                        (pedagog Jana Blažková) 
 
Barbora Poučová – Pedagogická fakulta, Masarykovy univerzity, obor Výtvarná výchova  
                                  a 
                                  Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, obor Výtvarná tvorba 
                                  se zaměřením na vzdělávání 
                                  (pedagog Jana Blažková) 
 
Monika Jakoubková – Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno                  
                                   (pedagog Jana Blažková) 
 
Nicol Potůčková – Gymnázium P. Křížkovského s uměleckou profilací, s.r.o 
                             (pedagog Mgr. Zora Vláčilová)   
 
Elen Rüdigerová – Gymnázium P. Křížkovského s uměleckou profilací, s.r.o 
                                (pedagog Mgr. Zora Vláčilová)   
 
 
Literárně dramatický obor 
Tereza Grolichová – University of Chichester, obor Music and Musical Theatre  
                                   (pedagog Kamila Olšaníková) 
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Umělecké soutěže 
Účast žáka v soutěži je pro nás jedním 
z mnoha motivačních pedagogických 
nástrojů, který používáme k tomu opravdu 
podstatnému – osobnostnímu růstu žáka. 
Do soutěžního klání v okresních kolech 
posíláme ty žáky, u kterých jsme 
přesvědčeni, že účast v soutěži je pro ně 
osobnostním přínosem. Účast v soutěži je 
pro žáky skvělou příležitostí, jak si porovnat 
své dovednosti, získat interpretační 
zkušenosti a sám sebe motivovat k dalšímu 
studiu. Pro učitele je to pak místo pro 
potřebnou sebereflexi i užitečnou inspiraci. 

 
Soutěže základních uměleckých škol vyhlašované MŠMT ČR pro 2017/2018 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR každoročně vyhlašuje soutěže a soutěžní přehlídky 
žáků základních uměleckých škol České republiky. Pro letošní školní rok byla k porovnávání 
výsledků vzdělávání vyhlášena pro hudební obor ZUŠ soutěž v sólovém a komorním zpěvu, ve hře 
na dechové nástroje, ve hře na lidové nástroje, soutěžní přehlídka smyčcových souborů a orchestrů, 
soutěžní přehlídka tanečního oboru. Soutěž žaků ZUŠ je koncipována jako čtyřkolová – školní kola, 
okresní kola, krajská kola a ústřední kolo. 

Školní kolo soutěže žáků ZUŠ ve hře na dechové nástroje 
Uskutečnilo se ve středu 24. ledna se v Koncertním sále ZUŠ, Došlíkova 4185/48. Účastnilo se 
dvacet dva žáků. Do okresního kola postoupilo jedenáct žáků.  

Okresní kola soutěže ve hře na dechové nástroje 
26. a 27. února se v ZUŠ Brno, Smetanova 8 konalo okresní kolo soutěže ve hře na dechové 
nástroje. Naši flétnisté ze třídy Mgr.art. Evy Chomoucké: Karolína Foltová, Jakub Čapek, Kateřina 
Rybníčková, Monika Rybníčková, Natálie Zouharová získali 1. ceny ve hře na zobcovou flétnu! 
První cenu ve hře na příčnou flétnu porota udělila i Markétě Policerové ze třídy Mgr. Petry Řihákové. 
Kateřina Rybníčková, Monika Rybníčková a Natálie Zouharová ještě k tomu vybojovaly postupy do 
krajského kola. Druhé místo ve hře na zobcovou flétnu získala Julie Hrdličková ze třídy Mgr. art Evy 
Chomoucké a ve hře na klarinet Julie Marušková a Adriena Jedličková ze třídy Marie Winklerové.  
Třetí místa vybojovala Natálie Petlachová ve hře na příčnou flétnu ze třídy Mgr. Věry Křivé, ve hře 
na klarinet Anna Marie Procházková a Julie Petříková ze třídy Marie Winklerové. 

             

 
 
 

http://www.zus-brno.cz/wp-content/uploads/2017/05/K.Rybníčková-1.jpg
http://www.zus-brno.cz/wp-content/uploads/2017/05/Zouharová-1.-cena-okres.jpg
http://www.zus-brno.cz/wp-content/uploads/2017/05/M.-Rybníčková-1.jpg
http://www.zus-brno.cz/wp-content/uploads/2017/05/Foltová1.-cena.jpg
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Krajské kolo soutěže ve hře na zobcovou flétnu 
V úterý 27. března se tři naše flénistky – Kateřina Rybníčková, Monika Rybníčková a Natálie 
Zouharová vypravily do ivančické ZUŠky, aby porovnaly výsledky svého uměleckého vzdělávání 
v rámci krajského měřítka. Soutěžily v IX. kategorii a všechny tři shodně získaly 3. cenu.  
 
Školní kolo soutěže žáků ZUŠ v sólovém a komorním zpěvu                                                         
Uskutečnilo se v pondělí 22. ledna v Koncertním sále ZUŠ, Došlíkova 4185/48. Účastnilo se 
padesát dva žáků. Do okresního kola postoupilo jedenáct žáků v sólovém zpěvu, v komorním zpěvu 
duo a trio.  
 
Okresní kolo soutěže v sólovém a komorním zpěvu 
Druhá místa obsadili žáci Markéta Mužíková a Vendula Vrbová ze třídy Mgr. et MgA. Magdy 
Honzákové, Milan Balog ze třídy Mgr. Tomáše Badury a Barbora Lošťáková ze třídy Jarmily 
Richterové. Žákyně Denisa Wossalová ze třídy Mgr. et MgA. Magdy Honzákové, Leona Skácelová a 
Viktorie Plšková ze třídy Jarmily Richterové a Barbora Kunderová ze třídy Mgr. Tomáše Badury 
získaly třetí místa. 
 
Okresní a krajské kolo soutěže ve hře na cimbál 
12. dubna se v ZUŠ Brno, Smetanova 8 konalo okresní 
kolo soutěže ve hře na cimbál a naši ZUŠ 
reprezentovali tři žáci ze třídy Mgr. Jaroslava Kneisla. 
Matěj Čevela získal první místo s postupem do 
krajského kola, Monika Rybníčková  3. místo a Patrik 
Maňas Čestné uznání. Krajské kolo ve hře na cimbál se 
uskutečnilo ve středu 25. dubna v koncertním sále ZUŠ 
Veselí nad Moravou. I v krajském kole byl Matěj Čevela 
úspěšný a odborná porota jeho výkon zaslouženě 
ocenila prvním místem. 
 
ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose byla 4. dubna organizátorem krajského kola soutěže žáků ZUŠ 
vyhlašované Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR ve hře smyčcových souborů 
a orchestrů                                                                                                                                     
Naše ZUŠ byla pověřena organizací Krajského kola soutěže žáků ZUŠ ve hře smyčcových souborů 
a orchestrů. Krajské kolo se uskutečnilo ve středu 4. dubna od 10:00 hodin 
v sále Dělnického domu, Jamborova 65 v Brně-Židenicích. Soutěžily tři smyčcové soubory 
a dva orchestry z pěti ZUŠ Jihomoravského kraje – celkem 70 žáků. Pětičlennou odbornou porotu 
vedl dirigent BcA. Joel Hána, dalšími členy poroty byli Mgr. Robert Kružík, Mgr. Lenka Macháčková, 
Lenka Zouharová a Mgr. Jan Bělohlávek. Porotci hodnotili nejen 
technické zvládnutí, ale i dramaturgii repertoáru, vhodnost a obtížnost 
skladeb, umělecký projev a stylovost interpretace. V kategorii 
smyčcových souborů náš Přípravný smyčcový soubor ZUŠ                         
PhDr. Zbyňka Mrkose, který pracuje pod pedagogickým vedením                                
pí uč. Dagmar Kuchařové předvedl výtečný výkon. Jeho provedení 
soutěžních skladeb porota zaslouženě ocenila 1. místem, navíc mu 
udělila zvláštní cenu za umělecký dojem.  
 
9. ročník soutěže Újezdská notička 
21. dubna naši ZUŠ v 9. ročníku houslové soutěže Újezdská notička 
reprezentovaly tři žákyně z houslové třídy Dagmar Kuchařové. V 
konkurenci více než 40 žáků ze Základních uměleckých škol celé 
republiky byly úspěšné a získaly druhá místa Amélie Doubková a Anna 
Musilová, žákyně Ida Grundová si vybojovala místo třetí.  
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Pianoforte per tutti 2018 
2. ročníku soutěžní přehlídky Pianoforte per tutti aneb klavír pro všechny se ve čtvrtek 22. března v 
ZUŠ Příbor účastnili klavíristé ze třídy Mgr. Marcely Hoňkové: Pavel Pech, Alena Jurková, Elena 
Fujciková. Přípravou na soutěžní přehlídku prokázali práci navíc a v konkurenci žáků ZUŠ z celé 
republiky byli úspěšní. Všichni získali ve svých kategoriích stříbrná pásma i velmi cennou zkušenost.  
 
Karlovarský skřivánek 2018 
Žákyně 5. ročníku I. stupně základního studia sólového zpěvu ze třídy pí uč. Jarmily Richterové 
Leona Skácelová získala 1. místo v regionálním kole soutěže Karlovarský skřivánek v kategorii 
Základních uměleckých škol a postoupila do celostátního kola. 
 
CELOSTÁTNÍ HUDEBNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH INTERPRETŮ 
Prague Junior Note 2018 
16. června 2018 se žákyně Eliška Housková úspěšně účastnila 26. ročníku soutěže Prague Junior 
Note. Soutěž se tradičně koná v Sále Martinů Lichtenštejnského paláce na pražském 
Malostranském náměstí. V konkurenci 16 účastníků třetí kategorie získala skvělou 3.cenu. 
Blahopřejeme žákyni i pedagogickému vedení MgA. Evy Houskové. 
 

 
Žáci ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose se i v letošním školním roce s úspěchem účastnili 
mezinárodních soutěží 
 
XIV. ART DUO International Music Festival in memory of Ludwig van Beethoven  
Ve dnech 16.–18. prosince 2017 se ve Vídni uskutečnila mezinárodní soutěž mladých hudebníků 
XIV. ART DUO International Music Festival in memory of Ludwig van Beethoven. Žáci p.uč. Mgr. 
Nikolaje Petruka ve hře na akordeon vybojovali přední umístění: Martin Šlegl a Petra Střelská první 

místa, Kateřina Julínková se umístila na druhém místě a Ondřej Džingozov na třetím místě. 

                    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.zus-brno.cz/wp-content/uploads/2017/05/201712211437_0002.jpg
http://www.zus-brno.cz/wp-content/uploads/2017/05/201712211437_0003.jpg
http://www.zus-brno.cz/wp-content/uploads/2017/05/201712211437_0001.jpg
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Učitelé školy vytváří pro žáky 
příležitosti, aby předvedli to, co se 
naučili. I proto v sálech obou budov 
ZUŠ pravidelně probíhaly hudební 
večery, vystoupení žáků a třídní 
předehrávky. Ve školním roce 
2017/2018 pro žáky hudebního 
oboru učitelé připravili téměř sto 
vystoupení, koncertů, výstav                    
a divadelních představení.  
 
19. prosinec (úterý) 18:00 hodin 
Besední dům, Komenského nám. 8 

SLAVNOSTNÍ KONCERT  
k zahájení roku 65. výročí  
založení Základní umělecké 
školy PhDr. Zbyňka Mrkose  
 

 
20. únor (úterý) 18:00 hodin | Komorní sál ZUŠ, Čejkovická 4185/48, Brno-Vinohrady 
Koncert žáků postupujících ze školního kola soutěže ve hře na dechové nástroje 
 
7. březen (čtvrtek) 18:00 | Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 4185/48 
Koncert pro šikulky – koncert žáků přípravného studia a prvních ročníků    
 
28. březen (středa) 18:00 hodin | Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 4185/48  
Koncert komorní hry na klavír 
 
24. duben (úterý) 18:00 hodin | Kapitulní síň Vojenské nemocnice 
Komorní koncert žáků kytarového oddělení  
 

 
24. května 2018 jsme se 
společně se základními 

uměleckými školami z celé České republiky 
opět stali součástí celostátního happeningu 
ZUŠ Open 2018. Druhý ročník projektu 
operní pěvkyně Magdaleny Kožené si opět 
kladl za cíl podpořit a prezentovat základní 
umělecké školství.  
24. května v centru Brna za účasti mnoha 
osobností kulturního a společenského života 
města Brna proběhlo setkání brněnských 
ZUŠ, kde každá škola přispěla svým 
reprezentativním programem. Naše ZUŠ se 
v rámci projektu ZUŠ Open 2018 účastnila 
výtvarného tvoření v Radnické ulici loutkami 
v životní velikosti, připravila vystoupení Kytarového souboru v rámci Galakoncertu na nádvoří Staré 
radnice a v 18:00 hodin i velmi úspěšný samostatný koncert v Barokním sále Místodržitelského 
paláce Moravské galerie. 
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Přehled Hudebních večerů  
školního roku 2017/2018 
Hudební večery jsou porovnáním 
pedagogického vedení učitelů ZUŠ. Mnohé 
žáky vídáme na hudebních večerech 
pravidelně a na jejich výkonech jsou znát 
desítky hodin systematické a fundované 
přípravy. K dobrým výkonům přispívají i citlivé 
klavírní doprovody korepetitorů. Všem, kteří se 
na přípravě zdařilých hudebních večerů 
podíleli, patří poděkování.  
 
25. říjen (středa) 18:00 hodin | Koncertní sál 
ZUŠ, Došlíkova 4185/48 
I. HUDEBNÍ VEČER  
 
22. listopad (středa) 18:00 hodin | Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 4185/48 
Il. HUDEBNÍ VEČER 
 
7. listopad (úterý) 18:00 hodin | Komorní sál ZUŠ, Čejkovická 4237/8 
III. HUDEBNÍ VEČER  
 
5. prosinec (úterý) 18:00 hodin | Komorní sál ZUŠ, Čejkovická 4237/8 
IV. HUDEBNÍ VEČER  
 
13. prosinec (středa) 18:00 hodin | Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 4185/48 
V. HUDEBNÍ VEČER  
 
17. leden (středa) 18:00 hodin | Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 4185/48  
VI. HUDEBNÍ VEČER  
 
23. leden (úterý) 18:00 hodin | Komorní sál ZUŠ, Čejkovická 4237/8 
VII. HUDEBNÍ VEČER  
 
20. únor (středa) 18:00 hodin | Komorní sál ZUŠ, Čejkovická 4237/8 
VIII. HUDEBNÍ VEČER DECHOVÉHO ODDĚLENÍ 
 
28. únor (středa) 18:00 hodin | Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 4185/48 
IX. HUDEBNÍ VEČER 
 
6. březen (středa) 18:00 hodin | Komorní sál 
ZUŠ, Čejkovická 4237/8 
X. HUDEBNÍ VEČER  
 
11. duben (středa) 18:00 hodin | Koncertní 
sál ZUŠ, Došlíkova 4185/48 
XI. HUDEBNÍ VEČER 
 
24. duben (úterý) 18:00 hodin | Komorní sál 
ZUŠ, Čejkovická 4237/8 
XII. HUDEBNÍ VEČER  
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Třídní předehrávky 
Ve školním roce 2017/2018 připravila většina učitelů 
vystoupení žáků své třídy. V hudebním oboru 
uskutečnili učitelé celkem třicet čtyři třídních 
přehrávek.  
 
6. prosinec (středa) 18:00 hodin | Koncertní sál ZUŠ, 
Došlíkova 4185/48   
Třídní předehrávka žáků kytarové třídy  
Miloslavy Vincourové  
 
7. prosinec (čtvrtek) 18:00 hodin | ZŠ Merhautova   
Komorní třídní předehrávka žáků pěvecké třídy  
Jarmily Richterové 
 
18. prosinec (pondělí) 17:00 hodin | učebna č. 13 ZUŠ, Došlíkova 4185/48   
Třídní předehrávka žáků klavírní třídy Marie Šíchové  
 
20. prosinec (středa) 18:00 hodin | Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 4185/48   
Třídní předehrávka žáků klavírní třídy Mgr. Marcely Hoňkové  
 
21. prosinec (čtvrtek) 16:30 hodin | Základní škola Krásného 24, Brno-Juliánov    
Třídní předehrávka žáků BcA. Štěpánky Menšíkové – hra na zobcovou flétnu 
 
21. prosinec (čtvrtek) 18:00 hodin | Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 4185/48   
Třídní předehrávka žáků MgA. Lukáše Hurtíka, Ph.D. – hra na klavír a varhany 
 
29. leden (pondělí) 18:00 hodin | Komorní sál ZUŠ, Čejkovická 4237/8 
Třídní předehrávka žáků klavírní třídy Mirjany Malíkové Stefanović, dipl. p.  
 
29. leden (pondělí) 18:00 hodin | Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 4185/48    
Třídní předehrávka žáků hry na bicí nástroje MgA. Josefa Nováka  
 
30. leden (úterý) 18:00 hodin | Komorní sál ZUŠ, Čejkovická 4237/8 
Třídní předehrávka žáků Marie Winklerové – hra na klarinet, saxofon, 
hoboj, zobcovou flétnu, soubor klarinetů a saxofonů 
 
31. leden (středa) 18:00 hodin | Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 4185/48   
Třídní předehrávka žáků pěvecké třídy Jarmily Richterové  
 
14. únor (středa) 18:00 hodin | Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 4185/48  
Třídní předehrávka žáků Mgr. et MgA. Magdy Honzákové – hra na klavír, 
sólový zpěv a interpretace populárních žánrů 
 
27. únor (úterý) 18:00 hodin | Komorní sál ZUŠ, Čejkovická 4237/8  
Třídní předehrávka žáků klavírní třídy Dagmar Menšíkové  
 
14. březen (středa) 18:00 hodin | Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 4185/48 
Třídní předehrávka žáků Lenky Pokorné – hra na violoncello,  
klasickou kytaru, kytarový soubor mladších žáků 
           
21. březen (středa) 18:00 hodin | Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 4185/48    
Třídní předehrávka žáků kytarové třídy Mgr. Ireny Běhalové  
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4. duben (středa) 18:00 hodin | Koncertní sál ZUŠ, 
Došlíkova 4185/48    
Třídní předehrávka žáků Mgr. Petry Řihákové  
– hra na příčnou a zobcovou flétnu  
 
18. duben (středa) 18:00 hodin | Koncertní sál 
ZUŠ, Došlíkova 4185/48   
Třídní předehrávky žáků Mgr. Jany Kubové  
– hra na klavír a varhany  
 
19. duben (čtvrtek) 18:00 hodin | Komorní sál ZUŠ, 
Čejkovická 4237/8 
Třídní předehrávka žáků Josefa Klimeše  
– hra na zobcovou flétnu, trubku, pozoun, 
keyboard, soubor zobcových fléten 
 
23. duben (pondělí) 18:00 hodin | Komorní sál ZUŠ, Čejkovická 4237/8 
Třídní předehrávka žáků klavírní třídy Mirjany Malíkové Stefanović, dipl. p.  
 
25. duben (středa) 18:00 hodin | Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 4185/48   
Třídní předehrávka žáků Mgr. Věry Křivé – hra na příčnou flétnu, zobcovou flétnu, soubor 
příčných fléten 
 
22. květen (úterý) 17:30 hodin | Komorní sál ZUŠ, Čejkovická 4237/8 
Třídní předehrávka žáků Kláry Věžníkové – hra na příčnou flétnu, zobcovou flétnu, soubor 
příčných fléten  
 
24. květen (čtvrtek) 16:45 hodin | Základní škola Krásného 24, Brno-Juliánov    
Třídní předehrávka žáků Anežky Levové – hra na zobcovou flétnu 
 
28. květen (pondělí) 18:00 hodin | Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 4185/48    
Třídní předehrávka kytarové třídy Mgr. Eleny Petrukové  
 
30. květen (středa) 18:00 hodin | Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 4185/48    
Třídní předehrávka žáků kytarové třídy Miloslavy Vincourové  
 
4. červen (pondělí) 17:30 hodin | Komorní sál ZUŠ, Čejkovická 4237/8 
Třídní předehrávka žáků kytarové třídy Libora Janečka 
 
5. červen (úterý) 18:00 hodin | Komorní sál ZUŠ, Čejkovická 4237/8 
Třídní předehrávka žáků pěvecké třídy Mgr. Tomáše Badury  
 
6. červen (středa) 18:00 hodin | Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 4185/48    
Třídní předehrávka žáků houslové třídy Dagmar 
Kuchařové   
 
8. červen (pátek) 17:30 hodin | Koncertní sál ZUŠ, 
Došlíkova 4185/48 
Třídní předehrávka žáků klavírní třídy  
Mgr. Marcely Hoňkové  
 
11. červen (pondělí) 18:30 hodin | Koncertní sál ZUŠ, 
Došlíkova 4185/48   
Třídní předehrávka žáků klavírní třídy  
Marie Šíchové  
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12. červen (úterý) 18:00 hodin | Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 4185/48 
Třídní přehrávka žáků Miroslava Tesaře – hra na klasickou kytaru, elektrickou kytaru 
 
13. červen (středa) 18:00 hodin | Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 4185/48    
Třídní předehrávka žáků Mgr. et MgA. Magdy Honzákové – hra na klavír, sólový zpěv                               
a interpretace populárních žánrů 
 
14. červen (čtvrtek) 18:00 hodin | Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 4185/48 
Třídní přehrávka žáků Mgr. art. Evy Chomoucké – hra na zobcovou flétnu, Cimbálová muzika 
a Mgr. Jaroslava Kneisla – hra na cimbál 
 
19. červen (úterý) 18:00 hodin | Komorní sál ZUŠ, Čejkovická 4237/8 
Třídní předehrávka žáků MgA. Zuzany Křivé – hra na housle, komorní soubor 
a Mgr. Margity Peyrot – hra na klavír a varhany 
 
20. červen (středa) 18:00 hodin | Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 4185/48   
Třídní předehrávka žáků klavírní třídy MgA. Evy Houskové  
 
25. červen (pondělí) 18:00 hodin | Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 4185/48  
Třídní předehrávka žáků hry na bicí nástroje MgA. Josefa Nováka  
 
26. červen (úterý) 18:00 hodin | Komorní sál ZUŠ, Čejkovická 4237/8  
Třídní předehrávka žáků Mgr. Karla Malany – hra na klavír, kontrabas a keyboard 

 
 
Žáci hudebního oboru se účastnili koncertů 
a účinkovali na akcích 
 
18. prosinec (pondělí) 11:30 | Pódium na 
náměstí Svobody, Brno 
Vystoupení Cimbálové muziky  
ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose  
v rámci akce „Brněnské Vánoce“  
účinkovali žáci pí uč. Mgr.art. Evy Chomoucké 
a Mgr. Jaroslava Kneisla 
 
20. prosinec (středa) 14:00 hodin | Domov 
seniorů, Nopova, Brno-Židenice 
Vystoupení Cimbálové muziky pro seniory  
 
28. únor (středa) 19:00 hodin | Besední dům, 
Komenského nám. 8, Brno  
Brněnské klavírní mládí 
na společném koncertu žáků brněnských ZUŠ a Konzervatoře 
Brno vystoupily žákyně: Eliška Housková ze třídy  
pí uč. MgA. Evy Houskové, Alena Jurková  
ze třídy pí uč. Mgr. Marcely Hoňkové  
 

7. březen (čtvrtek) 15:00 hodin | Senior klub Brno-Vinohrady, 
Bzenecká 19 
Vystoupení žáků ZUŠ k Mezinárodnímu dni žen  
účinkovali žáci p.uč. Mgr. Nikolaje Petruka 
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Souborová a orchestrální výuka  
V hudebním oboru usilujeme o systematické zapojení žáků do souborové hry. Pestrá nabídka 
nejrůznějších souborů naší ZUŠ přináší žákům od 4. ročníku I. stupně nové zkušenosti, radost ze 
společné souhry, spolupráci s vrstevníky i koncerty v Brně a v zahraničí. Ve školním roce 2017/2018 
pracovaly v ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose tyto soubory a komorní seskupení:  
 
Kytarové soubory ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose 
Soubor mladších žáků pedagogicky 
vede pí uč. Lenka Pokorná. Soubor 
starších žáků pracuje pod 
pedagogickým vedením  
pí uč. Mgr. Eleny Petrukové.  
 
Ve školním roce 2017/2018  
se kytarové soubory představily: 
● 19. prosince v Besedním domě, 
Komenského nám. 8, Brno  
na Slavnostním koncertu k zahájení 
roku 65. výročí založení  
ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose, 
● 24. dubna v Kapitulní síni Vojenské 
nemocnice, Brno-Židenice na 
Komorním koncertu. 
                  
Přípravný smyčcový soubor 
Soubor pracuje pod pedagogickým vedením pí uč. Dagmar Kuchařové. 
Ve školním roce 2017/2018 svou práci přípravný smyčcový soubor představil: 
● 19. prosince v Besedním domě, Komenského nám. 8, Brno  
   na Slavnostním koncertu k zahájení roku 65. výročí založení ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose, 
● 24. května v Barokním sále Místodržitelského paláce na Moravském náměstí v Brně  
   na Slavnostním koncertu ZUŠ Open 2018,  
● 6. června v Koncertním sále ZUŠ, Došlíkova 4185/48, Brno-Židenice na Třídní předehrávce žáků 
   vedoucí souboru Dagmar Kuchařové.  
 
Komorní soubor    
Soubor pracuje pod pedagogickým vedením pí uč. MgA. Zuzany Křivé. 
Ve školním roce 2017/2018 svou práci soubor představil: 
● 19. prosince v Besedním domě, Komenského nám. 8, Brno na Slavnostním koncertu k zahájení  
   roku 65. výročí založení ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose, 
● 19. června v Koncertním sále ZUŠ, Došlíkova 4185/48 na Třídní předehrávce vedoucí souboru  
    MgA. Zuzany Křivé. 
 
Soubory zobcových fléten 
Ve školním roce 2017/2018 jsme vyučovali dva soubory zobcových fléten, 
a to na pracovištích v ZUŠ Čejkovická a v ZŠ Krásného. Soubor zobcových fléten  
v ZUŠ Čejkovická 4237/8 pedagogicky vede p.uč. Josef Klimeš. Soubor zobcových fléten v ZŠ 
Krásného pedagogicky vedla pí uč. Anežka Levová. 
Ve školním roce 2017/2018 soubory zobcových fléten vystoupily: 
● 19. prosince v Besedním domě, Komenského nám. 8, Brno na Slavnostním koncertu k zahájení  
    roku 65. výročí založení ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose, 
● 5. prosince na Hudebním večeru v Komorním sále ZUŠ, Čejkovická 4237/8,  
    Brno-Vinohrady, 
● 24. května v ZŠ Krásného 24, Brno-Juliánov na Třídní předehrávce žáků pí uč. Anežky Levové.  
 
 

http://www.zus-brno.cz/hudebni-obor/soubory-a-orchestr/komorni-a-souborova-hra-kytara-a-elektricka-kytara/
http://www.zus-brno.cz/hudebni-obor/soubory-a-orchestr/pripravny-smyccovy-soubor/
http://www.zus-brno.cz/hudebni-obor/soubory-a-orchestr/komorni-soubor/
http://www.zus-brno.cz/hudebni-obor/soubory-a-orchestr/soubor-zobcovych-fleten/
http://www.zus-brno.cz/hudebni-obor/soubory-a-orchestr/soubor-zobcovych-fleten/
http://www.zus-brno.cz/hudebni-obor/soubory-a-orchestr/soubor-zobcovych-fleten/
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Soubory příčných fléten 
Soubory pracovaly pod pedagogickým vedením  
pí uč. Mgr. Věry Křivé a pí uč. Kláry Věžníkové. 
Ve školním roce 2017/2018 soubory vystoupily: 
● 5. prosince na Hudebním večeru v Komorním sále ZUŠ,  
   Čejkovická 4237/8, Brno-Vinohrady, 
● 13. prosince v Koncertním sále ZUŠ, Došlíkova 4185/48,  
    Brno-Židenice na Hudebním večeru, 
●  22. května na Třídní předehrávce vedoucí souboru  
    pí uč. Kláry Věžníkové.             

 
Soubor klarinety, saxofony   
Soubor pracuje pod pedagogickým vedením pí uč. Marie Winklerové  
Ve školním roce 2017/2018 soubor vystoupil: 
● 5. prosince na Hudebním večeru v Komorním sále ZUŠ, Čejkovická 4237/8, Brno-Vinohrady. 
● 19. prosince v Besedním domě, Komenského nám. 8, Brno  
   na Slavnostním koncertu k zahájení roku 65. výročí založení ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose, 
● 30. ledna v Komorním sále ZUŠ, Čejkovická 4237/8, na Třídní předehrávce žáků vedoucí souboru 
   pí uč. Marie Winklerové. 
                                                            
Rytmická skupina 
Soubor pracuje pod pedagogickým vedením p.uč. Miroslava Tesaře, 
s výrazným podílem pedagogů MgA. Josef Nováka a pí uč. Mgr. et. MgA. Magdy Honzákové.  
Ve školním roce 2017/2018 svou práci soubor představil: 
● 7. června v Hudebním klubu „Živo u Palečka“. Na vystoupení se podíleli pedagogové  
   MgA. Josef Novák, Mgr. et. MgA. Magda Honzáková. 
 

Komorní hra bicích nástrojů  
Soubor pracuje pod pedagogickým vedením 
p.uč. MgA. Josefa Nováka. 
Ve školním roce 2017/2018 svou práci soubor 
představil: 
● 29. ledna  a  25. června v Koncertním sále 
ZUŠ, Došlíkova 4185/48 na Třídní předehrávce 
žáků p.uč. MgA. Josefa Nováka. 

 
Komorní zpěv   
Komorní zpěv jsme vyučovali jsme na 
pracovištích: ZŠ Merhautova – pedagog Jarmila 
Richterová a v ZUŠ, Došlíkova – pedagogické 
vedení p.uč. Mgr. Tomáš Badura  
a p.uč. Mgr. Petr Julíček. 
Žáci komorního zpěvu vystoupili: 
● 19. prosince v Besedním domě, Komenského nám. 8, Brno  
   na Slavnostním koncertu k zahájení roku 65. výročí založení ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose, 
● 31. ledna na Třídní předehrávce žáků Jarmily Zdeňky Richterové,                                  
● 24. dubna na Hudebním večeru v Komorním sále ZUŠ, Čejkovická 4237/8, Brno-Vinohrady, 
● 15. května v Barokním sále Místodržitelského paláce na Moravském náměstí v Brně  
   na Absolventském koncertu,  
● 5. června na Třídní předehrávce žáků Mgr. Tomáše Badury. 
 
Interpretace populárních žánrů 
Soubor pracuje pod pedagogickým vedením pí uč. Mgr. et MgA. Magdy Honzákové. 
Ve školním roce 2017/2018 svou práci soubor představil: 
● 7. června v Hudebním klubu „Živo u Palečka“. 

 

http://www.zus-brno.cz/hudebni-obor/soubory-a-orchestr/soubor-pricnych-fleten/
http://www.zus-brno.cz/komorni-hra-klarinety-saxofony/
http://www.zus-brno.cz/hudebni-obor/soubory-a-orchestr/komorni-a-souborova-hra-kytara-a-elektricka-kytara/
http://www.zus-brno.cz/hudebni-obor/povinne-volitelne-predmety/sborovy-zpev/
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Cimbálová muzika ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose 
Muzika pracovala pod pedagogickým vedením pí 
uč. Mgr.art. Evy Chomoucké. 

     

Cimbálová muzika ve školním roce 2017/2018 
vystoupila: 
● 18 prosince na pódiu na náměstí Svobody  
    v rámci akce  „Brněnské Vánoce“. 
● 20. prosince v Domově seniorů, Nopova,  
   Brno-Židenice – Vánoční vystoupení Cimbálové 
   muziky pro seniory,  
● 15. května v Barokním sále Místodržitelského 
    paláce na Moravském náměstí v Brně  
    na Absolventském koncertu,  
● 24. května v Barokním sále Místodržitelského paláce na Moravském náměstí v Brně  
   na Slavnostním koncertu ZUŠ Open 2018.  
 
 
 

Orchestr ZUŠ města Brna podporující symfonický orchestr 
Symfonický orchestr ZUŠ města Brna vznikl v roce 1994 z iniciativy 
ředitelů brněnských ZUŠ, za účelem rozšiřování hudebního obzoru a 
praktického poznávání hudební literatury v oblasti komorní, ale i 
symfonické tvorby. Od roku 2003 nese orchestr jméno Mladí 
brněnští symfonikové. V současné době orchestr podporují tyto 

Základní umělecké školy města Brna: ZUŠ Jaroslava Kvapila, ZUŠ Františka Jílka, ZUŠ Charbulova 
84, ZUŠ varhanická, ZUŠ Smetanova 8, ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose, ZUŠ Antonína Doležala, ZUŠ 
Vítězslavy Kaprálové, ZUŠ Veveří 133, ZUŠ Slunná 11, ZUŠ Pavla Křížkovského. 
 
Základní údaje o orchestru 
Symfonický orchestr ZUŠ města Brna obohatil brněnské základní umělecké školství o zcela novou 
dimenzi a to o profesionálně vedený symfonický orchestr, který představuje 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. 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 takového projektu.  
Orchestr každou sezónu přichází s novými myšlenkami a snaží se do programového plánu sezóny 
zahrnout co nejbohatší spektrum zajímavých skladeb a projektů mezinárodní spolupráce.  
 
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. 
 
Vedení orchestru v koncertní sezoně 2017/2018 
Pracovalo ve složení:  Mgr. Gabriela Tardonová – šéfdirigentka  
                                    Mgr. Tomáš Krejčí – umělecký vedoucí, dirigent  
                                    MgA. Zuzana Křivá – vedoucí smyčcové sekce 
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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 52 členů. Orchestr se skládal z jednotlivých sekcí: 
● smyčcové nástroje (33 členů) 
● dechové nástroje dřevěné (12 členů) 
● dechové nástroje žesťové (5 členů) 
● bicí nástroje (2 členové) 
Jednotlivé sekce pracují zvlášť i společně. Připravují se k souhře na samostatných dělených 
zkouškách. Společně pracují všechny sekce v rámci obsazení celého orchestru. Orchestr svým 
rozměrem a obsazením velkého symfonického orchestru je jediným tělesem svého druhu nejen ve 
městě Brně, ale i na celé Moravě. 
 
Spolupráce se ZUŠ města Brna 
● Ve čtvrtek 9. listopadu se v Koncertním sále ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose, Došlíkova 4185/48, Brno 
již tradičně uskutečnila schůzka vedení Mladých brněnských symfoniků a ředitelů deseti ZUŠ města  
Brna – členů Sdružení Základních uměleckých škol města Brna podporující orchestr. Na schůzce 
byli ředitelé podrobně informováni o činnosti orchestru v uplynulém školním roce a byl dohodnut 
plán pro školní rok 2017/2018.  
 
● V pátek 27. ledna se od 9:00 hodin v Koncertním sále ZUŠ, Došlíkova 48 uskutečnil společný 
výběr účinkujících sólistů na koncert žáků ZUŠ s Mladými brněnskými symfoniky. Přehrávky 
organizovala šéfdirigentka Mgr. et MgA. Gabriela Tardonová. Účastnili se žáci, ředitelé a učitelé 
ZUŠ města Brna. Bylo vybráno jedenáct sólistů ze šesti ZUŠ města Brna. 
 
Přehled soustředění Mladých brněnských symfoniků 2017/2018  
● 30. srpen (středa) a 31. srpen 2017 (čtvrtek) od 9:00 hodin, Filosofická fakulta, hudební věda 
   Soustředění orchestru MBS a pěveckých sborů      
● 2. prosinec (sobota) a 3. prosinec 2017 (neděle) od 9:00 hodin, Koncertní sál ZUŠ,  
   Došlíkova 4185/48 
● 17. březen (sobota) a 18. březen 2018 (neděle) od 9:00 hodin, Koncertní sál ZUŠ,  
   Došlíkova 4185/48 
● 7. duben (sobota) a 8. duben 2018 (neděle) od 9:00 hodin, Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 4185/48 
● 5. květen (sobota) a 6. červen 2018 (neděle) od 9:00 hodin, Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 4185/48 
● 28. květen (pondělí) od 16:00 hodin  
   Mozartovy děti – zkouška na Májový koncert, Besední dům, Komenského nám. 8, Brno 
 
 
Koncertní sezóna Mladých 
brněnských symfoniků 2017/2018 
Antonín Dvořák a jeho Symfonie č. 9 
"Z Nového světa"! Pro stoleté výročí 
naší republiky, si Mladí brněnští 
symfonikové nemohli vybrat nic 
příhodnějšího. Jednu z deseti 
nejhranějších skladeb světa uvedli         
9. května v Besedním domě. Dále ji 
také zahráli v rámci projektu 
s Filharmonií Brno Mozartovy děti a 
opět si také nenechali ujít open air 
koncert v krásné zřícenině 
kláštera Rosa Coeli v Dolních 
Kounicích.  
 
 

 

https://www.facebook.com/filharmoniebrno/?fref=mentions
https://www.facebook.com/mozartovydeti/?fref=mentions
https://www.facebook.com/pages/Rosa-Coeli/339639562777077?fref=mentions
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Ve čtvrtek 21. června orchestr Mladých brněnských symfoniků spojil své síly s talentovanými 
hudebníky z amerického orchestru Sacramento Youth Symphony, který je považován za jedno z 
nejprestižnějších mládežnických hudebních těles v celé Severní Karolíně. Každý orchestr zahrál 
část Symfonie č. 9 od Antonína Dvořáka známé jako „Novosvětská“. Posluchači koncertu mohli 
porovnat Dvořákovo dílo v podání českého a amerického orchestru. Dvořákovu Symfonii č. 9 nehráli 
společně, každý orchestr zahrál její část a posluchači koncertu mohli porovnat, jak se Dvořák hraje v 
Brně a jak na východním pobřeží USA. 
PROGRAM: 
Antonín Dvořák: Symfonie č. 9 "Z Nového světa" 
1. a 2. věta symfonie: Orchestr Mladých brněnských symfoniků 
3. a 4. věta symfonie: Sacramento Youth Symphony 
J. Massenet: Meditace z opery Thai - Sacramento Youth Symphony 
V závěru sezóny 2017/2018 25. června 2018 v ranních hodinách odjel orchestr do Itálie. Následující 
den ve 21 hodin uskutečnil Koncert na nádvoří Federico II v Cremoně a 27. června ve 20:30 Koncert 
na Piazza della Signoria ve Florencii. 
 
Přehled koncertů Mladých brněnských symfoniků 2017/2018 
 
23. srpen (středa) 20:00 hodin (15:00 hodin generálka) | hrad Špilberk, Brno 
Dmitrij Šostakovič Symfonie č. 13 h moll – Babí Jar 
KONCERT Mladých brněnských symfoniků  
 
1. září (pátek) | Mikulov 
Dmitrij Šostakovič Symfonie č. 13 h moll – Babí Jar 
KONCERT Mladých brněnských symfoniků  
 
2. září (sobota) | Terezín 
Dmitrij Šostakovič Symfonie č. 13 h moll – Babí Jar 
KONCERT Mladých brněnských symfoniků  
 
16. prosinec (sobota) 17:00 hodin | Kostel Narození Panny Marie, Vranov u Brna 
VÁNOČNÍ KONCERT Mladých brněnských symfoniků 
 
18. prosinec (pondělí) 19:00 hodin | Kostel Nejsvětějšího srdce Páně, Brno-Husovice 
VÁNOČNÍ KONCERT Mladých brněnských symfoniků 
 
13. duben (pátek) 19:00 hodin | Besední dům, Komenského nám. 8, Brno 
KONCERT SÓLISTŮ žáků ZUŠ města Brna s Mladými brněnskými symfoniky 
 
9. květen (středa) 19:00 hodin | Besední dům, Komenského nám. 8, Brno 
KONCERT Mladých brněnských symfoniků 
 
29. květen (úterý) 19:00 hodin | Besední dům, Komenského nám. 8, Brno  
Mozartovy děti 
MÁJOVÝ KONCERT Mladých brněnských symfoniků  
 
8. červen (pátek) | Klášter Rosa Coeli, Dolní Kounice  
KONCERT Mladých brněnských symfoniků  
 
21. červen (čtvrtek) 19:00 hodin | Koncertní sál Konventu Milosrdných bratří, Vídeňská 228/7, Brno 
KONCERT Mladých brněnských symfoniků  
s americkým orchestrem Sacramento Youth orchestra  
    
25.–28. červen | Itálie  
Koncertní turné Mladých brněnských symfoniků  
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Ve výtvarné činnosti dítě rozvíjí celou řadu svých schopností a 
dovedností: tvořivost a fantazii, zrakovou paměť a představivost, 
psychickou soustředěnost, mnohostranné smyslové vnímání a 
rozlišování, jemné psychomotorické schopnosti, výrazovou 
spontaneitu, sociální citlivost atd. Každá z nich je součástí obecnější 
schopnosti zkoumat a poznávat svět i sebe sama v něm 
prostřednictvím výtvarných aktivit. 
Průběžnou prezentaci studijních výsledků a prací žáků výtvarného 
oboru zajišťujeme v „Galerii Pod Bílendou“ – v komunikačních 
prostorách hlavní budovy. Vizuální dokumentace výuky a vernisáží 
jsou veřejnosti průběžně zpřístupňovány prostřednictvím výtvarné 
galerie na www.zus-brno.cz 

 
V konkurenci ústředního kola soutěžní přehlídky výtvarných 
oborů jsme získali tři ocenění! 
Základní umělecká škola Miloslava Stibora v Olomouci se v říjnu 
2017 stala pořadatelem ústředního kola soutěžní přehlídky 
výtvarného oboru ZUŠ České republiky „OČI DOKOŘÁN“. Celostátní soutěžní přehlídku vyhlašuje 
MŠMT ČR za účelem porovnání úrovně vzdělávání ve výtvarných oborech Základních uměleckých 
škol ČR. Do ústředního kola soutěžní přehlídky postoupilo 136 ZUŠ z celé České republiky a porota 
ústředního kola hodnotila výtvarné práce 572 soutěžících žáků, které vyučovalo 193 výtvarných 
pedagogů. 

Výtvarný obor ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose byl i v této velké konkurenci nadmíru úspěšný. 
Odborná porota ústředního kola soutěžní přehlídky nám udělila hned tři ocenění: 
● Stříbrné pásmo získal výtvarný projekt „Jsem tu v informačním věku“, pedagogické vedení  
   Mgr. Lenka Jeřábková, 
● Bronzové pásmo získal výtvarný projekt „Inspirace technikou“, pedagogické vedení  
   Mgr. Lenka Jeřábková, 
● Čestné uznání získala kolekce výtvarných prací „Transformace renesančních maleb do nových  
   příběhů“, pedagogické vedení Mgr. Lenka Jeřábková. 
Všechny tři oceněné cykly si můžete prohléhnout na výstavě ústředního kola přehlídky 
„OČI DOKOŘÁN“ ve Šternberku. Výstava ústředního kola soutěžní přehlídky výtvarného oboru 
ZUŠ České republiky Oči dokořán 2017 se koná ve Šternberku v prostorách bývalého 
augustiniánského kláštera. Výstava trvá do 20. 9. 2018 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.zus-brno.cz/vytvarny-obor/galerie-vytvarnych-praci/
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Přehled činnosti výtvarného oboru ve školním roce 2017/2018 
Od listopadu 2017 | Galerie Pod Bílendou, komunikační prostory budovy ZUŠ, Došlíkova 4185/48  
Naše škola – výstava žáků výtvarného ateliéru pí uč. Jany Blažkové 

 
Od února 2018 | Galerie Pod Bílendou, komunikační prostory 
budovy ZUŠ, Došlíkova 4185/48  
Knížka pro radost „Komiks ze života ZUŠky“ 2018 
SPOLEČNÉ DÍLO ŽÁKŮ VÝTVARNÝCH ATELIÉRŮ 
Žáci výtvarných ateliérů společně v prvním pololetí školního 
roku 2017/2018 vytvořili komiksový tvůrčí tým a nakreslili 
příběh ZUŠky. Ke střípkům z minulosti jde hlavně o netradiční 
pohled na současnost školy. 
Výstavu z tvůrčí dílny žáků výtvarného oboru připravila Mgr. 
Lenka Jeřábková  
 
 

24. květen (čtvrtek) – 12. červen (úterý)  
Hrad Špilberk, Brno  
(Auto)PORTRÉT  
– výstava prací žáků výtvarných ateliérů 
pí uč. Jany Blažkové a pí uč. Mgr. Zory Vláčilové  
 
 
 
 
24. květen (čtvrtek) 
CeIostátní happening ZUŠ OPEN 2018 
Účast na projektu nadačního fondu Magdaleny Kožené ZUŠ Open 2018, při níž naše ZUŠ 
představila svou práci v rámci výtvarného a hudebního oboru. 

  
 
 
Žáci výtvarného oboru zvali na ZUŠ Open 2018 již v pátek  
18. května v pořadu brněnského televizního studia Sama doma. 

 
 
Od června 2018 | Galerie Pod Bílendou, komunikační prostory budovy ZUŠ, Došlíkova 4185/48  
Pop art – výstava žáků výtvarného ateliéru pí uč. Mgr. Zory Vláčilové  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.zus-brno.cz/klub-rodicu-zve-na-clenskou-schuzi/
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Literárně dramatický obor nabízí svým žákům kolektivní práci na divadelních inscenacích, hlasovou 
a pohybovou průpravu, práci na sólovém projevu. Žáci se učí základním hereckým dovednostem                
a získávají zkušenosti na jevišti. Každoročně pracují na vytvoření divadelních představení                  
a výsledky své práce prezentují úspěšnými premiérami nových inscenací. Mají možnost 
spolupracovat s týmem scénografů, světelných designerů i zvukařů.  
 
 
 

Přehled činnosti literárně dramatického oboru ve školním roce 2017/2018 
21. prosinec (čtvrtek) 17:30 hodin | Sál Dělnického domu Židenice, Jamborova 65, Brno-Židenice 
Vánoční akademie 

 
30. květen (středa) v 16:00 hodin a v 19:30 hodin  
Divadlo na Orlí, hudebně dramatická laboratoř 
JAMU, Orlí 19, Brno 
Pohádka na motivy Hanse Christiana Andersena 
v úpravě Kamily Olšaníkové  
Sněhová královna – premiérová představení žáků 
literárně dramatického oboru  
 
 

RECENZE divadelního představení Sněhová královna z webového portálu Kult.cz 
 

Sněhová královna je na Orlí pěkně bojovná  
 

Že jsem se zbláznila, když chci na konci května a začátkem června, kdy se teploty pravidelně šplhají 
na tropické hodnoty, mluvit o sněhu? Ba ne, to jen herecký soubor z brněnské Základní umělecké 
školy PhDr. Zbyňka Mrkose přináší svoji novou hru Sněhová královna. Pod pedagogickým vedením 
Kamily Olšaníkové se 30. května odvážně ve dvou reprízách vrhli v Divadle na Orlí na Andersena.  
Minulý rok, tehdy ještě v Dělnickém domě, soubor předváděl své dovednosti v Jídelně. Tentokrát 
však sáhli po zcela jiném žánru. Dánský pohádkový motiv není třeba dlouze představovat. Zrcadlo, 
které se rozletí na tisíc kousků. Jeden utkví malému Kájovi uvnitř oka. Od té chvíle ho královna ze 
sněhového sídla láká neodolatelným hlasem k sobě, aby složil magické slovo, zatímco Gerda, jeho 
věrná kamarádka, to nehodlá nechat jen tak. Vydává se na strastiplnou cestu plnou nástrah, aby 
bojovala o chlapce svého srdce. 
 
Obsazení inscenace, které je všechno možné, jen ne komorní, dominuje ze začátku malý Káj Filipa 
Kocmana a malá Gerda Dominiky Damborské. Celým dějem provází Šimon Hrdlička jako Střechýl, 
který má sice papírově vyprávění v rukou, ale charismatem a 
energií vysílanou do hlediště ho hravě předčí Tomáš Herajt, 
jenž si zápornou roli užívá na plné obrátky a navíc s nakažlivým 
elánem. Sněhová královna Kristiny Vybíralové rezonuje 
zejména ve scénách s Kájem Janem Sobolem. 
 
Herecký soubor však kromě zmíněných představitelů obsahoval 
nespočet drobotiny, která se zapojila jako malí ďáblíci, růžový 
keř, vlaštovky nebo loupežníci. Na úplně nejmenších dětech 
sice chvílemi šla vidět menší nervozita, jež ale nebyla vůbec 
rušivá, spíše roztomilá. Udržet disciplinovanost, správné 
nástupy, sladěné choreografie a důraznou i srozumitelnou 
jevištní mluvu se v tak rozmanitém kolektivu dá pokládat za 
nadlidský úkol. Ale zdá se, že Kamila Olšaníková umí pracovat 
pevnou rukou i s rozmanitostí. Zejména na loupežnické bandě 
jde vidět, že děti herectví na sto procent baví.  
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Troufám si říct, že v Brně vyrůstá mladá, umělecky založená generace, které značně prospěla 
změna prostředí, kde se inscenace uvádí. Z mnoha ohledů zastaralého Dělnického domu neležícího 
v centru rovnou do středu města na Orlí, kde si zkoušejí svoje počiny o desítky let starší studenti 
JAMU. Nutno podotknout, že se někteří z nich možná na Orlí vrátí znovu jako "Jamáci", protože 
potenciál v nich leží - podobně jako tuny bílých vloček snášejících se na zem v tajemném sněhovém 
království.   
                                                                                                                                        
 
 
 

Přehled činnosti tanečního oboru ve školním roce 2017/2018 
19. prosinec Besední dům, Komenského nám. 8, Brno  
Vystoupení žáků tanečního oboru na Slavnostním koncertu  
k zahájení roku 65. výročí založení ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose 
(účastnila MgA. Eva Šeneklová se svými žáky) 
 
23. březen (pátek) | Sál Dělnického domu Židenice, Jamborova 65, 
Brno-Židenice  
Okresní kolo soutěžní přehlídky tanečního oboru  
ZUŠ České republiky  
(účastnila se Eva Šopíková se svými žáky) 
                                                                            
24. květen (čtvrtek) 15:00 hodin | MŠ Soukenická, Brno-Nové Sady  
Vystoupení žáků tanečního oboru  
(účastnila se MgA. Eva Šeneklová se svými žáky) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

14. červen (čtvrtek) 17:30 hodin | Divadlo Radost, Bratislavská 32, Brno 
TANEČNÍ KONCERT  
 
 
 

 
Aktualizace obsahu internetových stránek 
Aby tento dnes již zcela nepostradatelný prostředek komunikace dobře sloužil a zprostředkovával 
informace o aktuálním dění, stránky každoročně inovujeme a obsah webových stránek pravidelně, 
nejméně jednou týdně, aktualizujeme. Mimo jiné škola v průběhu roku postupně informovala                       
o všech výše uvedených aktivitách naší ZUŠ.  
 
V rámci stránek funguje samostatná sekce pro učitele naší ZUŠ, pravidelně jsou do této sekce 
vkládány informace k aktualizovanému ročnímu plánu práce ZUŠ, aktuální informace zřizovatele 
školy a nezbytné organizační pokyny pro zaměstnance. 
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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,  
● z úplaty za vzdělávání (školného) – provozní náklady, 
● projekty financované z jiných zdrojů. 
 
Tabulky 12  Přehled hospodaření ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose za rok 2017 
 

Příjmy  

Dotace ze státního rozpočtu 16 364.641,56 

Dotace od zřizovatele       381.000,- 

Úplata za vzdělávání v ZUŠ   2 614.164,- 

Čerpání FKSP na nákup hmotného majetku           19.305,- 

Příspěvek Spolku při orchestru MBS        17.520,- 

Příspěvek MČ Brno-Židenice v rámci programu na podporu kultury, mládeže a 
sportu na projekt ZUŠ   

       10.000,- 

Celkem 19 406.630,56 

 

   Výdaje  

Přímé výdaje na vzdělávání (dotace ze státního rozpočtu)  

Platy   11 909.089,- 

OON       125.000,- 

Odvody    4 055.151,- 

FKSP      238.791,40 

DDHM, UP        36.610,16        

Celkem 16 364.641,56 

 
Provozní výdaje (dotace od zřizovatele, úplata za vzdělávání v ZUŠ) 

Nájemné    780.053,50 27,60 % z provozních výdajů 

Nákup učebních pomůcek     197.768,50   7,00 % z provozních výdajů 

Opravy a údržba    279.427,00   9,89 % z provozních výdajů 

Služby    406.633,40 14,40 % z provozních výdajů 

Energie, teplo, voda    287.910,04 10,19 % z provozních výdajů 

Nákup DDHM  272.605,50   9,65 % z provozních výdajů 

Ostatní materiál    112.595,69   3,98 % z provozních výdajů 

Vzdělávání zaměstnanců      76.286,40   2,70 % z provozních výdajů 

Nemocenská, ŘD po MD, platy, odvody    61.400,44   2,17 % z provozních výdajů 

Příspěvky na stravování zaměstnanců    163.225,00   5,78 % z provozních výdajů 

Preventivní lékařské prohlídky        12.405,00   0,44 % z provozních výdajů 

Odpisy HIM    33.852,00   1,20 % z provozních výdajů 

Ostatní náklady (pojištění zaměstnanců, ZPS, 
cestovné) 

   141.391,00   5,00 % z provozních výdajů 

Celkem 2 825.553,47        100 % 

 
Plánované nákupy a investice reflektují finanční možnosti ZUŠ. Škola hospodaří s kladným 
hospodářským výsledkem. Výše úplaty vychází z vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém 
vzdělávání, t.j. z celkových neinvestičních nákladů a z počtu žáků. S vybranými prostředky se 
snažíme nakládat co nejhospodárněji. 
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Projekty financované z jiných zdrojů 2018 
Almanach k 65. výročí založení Základní umělecké školy  
MČ Brno-Vinohrady poskytla škole dotaci na tisk Almanachu k 65. výročí založení školy:  
12 000 Kč. 
 
Kulturní vystoupení žáků Základní umělecké školy  
PhDr. Zbyňka Mrkose 
MČ Brno-Židenice poskytl škole dotaci v rámci žádosti programu na podporu kultury, mládeže a 
sportu. Získaná částka na pronájmy pro kulturní vystoupení žáků na rok 2018: 10 000 Kč. 
 
Organizace krajského kola soutěže ve hře smyčcových souborů a orchestrů 4. duben 2018 
4 634 Kč. 
 
Projekt mezinárodní spolupráce Spolku při orchestru MBS 2018 
Poskytovatelé: 
Statutární město Brno: 100 000 Kč. 
Jihomoravský kraj: 95 000 Kč. 
 

Stálým partnerem je Klub rodičů a přátel Základní umělecké školy PhDr. Zbyňka Mrkose. Tato 
organizace má široký rozsah působnosti směřovaný k podpoře uměleckých aktivit žáků školy a 
současně pomáhá vedení školy jako zpětná vazba mezi rodiči a ZUŠ. Jednání výboru Klubu rodičů 
a přátel ZUŠ se v letošním školním roce uskutečnila 16. října a 6. listopadu, 26. února a 21. května. 
Klub rodičů se ve školním roce 2017/2018 finančně podílel na mnoha aktivitách podporujících 
uměleckou činnost žáků ZUŠ. Byly to například věcné odměny pro padesát jedna absolventů. 
V hudebním oboru pak dotace na drobné odměny žákům při reprezentaci školy, soutěžích, 
koncertech, na vstupenky do Besedního domu na jedenáctý ročník projektu Konzervatoře Brno 
Brněnské klavírní mládí nebo pro třicet tři žáků školy příspěvek na vstupenky do Mahenova divadla 
na Smetanovu Hubičku v provedení souboru Národního divadla Brno. Přispěl výtvarnému oboru na 
materiál a potřeby pro tvorbu. Spoluúčastnil se na nákladném projektu literárně dramatického oboru. 
O tom, že je pomoc Klubu rodičů významná svědčí také například počty letošních absolventů, pro 
které Klub rodičů zakoupil kytičku a malý dárek jako upomínku na absolutorium. 
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Hlavním posláním základní umělecké školy je uchovat kulturu přirozeně živou tím, že aktivní 
umělecké dovednosti udržuje jako běžnou součást našich životů v tom, že si děti i dospělí mohou 
společně zahrát, zazpívat, zatancovat či výtvarně tvořit. Že dítě díky potlesku ostatních může zažít 
pocit úspěchu a současně poznat, že úspěch je až odměnou za úsilí, které předtím přípravě 
věnovalo. To, že někteří žáci i absolventi naší ZUŠ dosahují vynikajících úspěchů v soutěžích, či 
úspěšně pokračují ve studiu na konzervatořích a uměleckých vysokých školách je pak bonusem, 
potvrzujícím vynikající kvalitu pedagogického sboru. 
  
„Nejužitečnější ze všech umění je umění být užitečným.“ Řekl Benjamin Franclin. 
 
ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose toto svou uměleckou činností již šedesát pět let činí. Přejme jí do dalších 
let dobré podmínky pro vzdělávání, mnoho talentovaných studentů, nadšených učitelů a spoustu 
příznivců.  
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Zdroje informací 
● externí zdroje, tj. materiály, KrÚ JMK, ČŠI apod. 
● školní vzdělávací program 
● stávající učební plány a osnovy MŠMT (poslední rok) 
● matrika školy 
● personální a ekonomické podklady  
● zápisy z jednání školní umělecké rady 
● zápisy z pedagogických rad   
● hodnocení vlastních učebních dokumentů pedagogů 
● záznamy z kontrol 
● plány práce 
● Plán práce ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose pro školní rok 2017/2018  
● Organizační řády ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose  
● výroční zprávy a hodnocení činnosti ZUŠ 
● vnitřní statistické ukazatele, tj. počty uchazečů o studium, výsledky soutěží apod. 
● vnější statistické ukazatele, demografické faktory 

 
Seznam použitých zkratek 
EKN | Elektronické klávesové nástroje 
MŠMT ČR | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 
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 
RVHV | rozšířená výuka hudební výchovy  
RVP ZUV | rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání 
SPD | studium pro dospělé 
ŠVP | školní vzdělávací program 
ÚMČ | úřad městské části  
ZŠ | základní škola  
ZUŠ | základní umělecká škola 
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Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy PhDr. Zbyňka Mrkose, 

Brno, Došlíkova 48, příspěvkové organizace za jubilejní školní rok 2017/2018 
Čj. Doš 71/2018 byla projednána v závěrečné pedagogické radě 

školního roku 2017/2018 dne 14. června 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Více se o aktivitách školy dozvíte na 

 

 
 
 
 
 

http://www.zus-brno.cz/
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Děkujeme všem vstřícným partnerům, kteří naši ZUŠ podporují a kterých si proto 
velmi vážíme a věříme, že nám budou věnovat svoji přízeň i nadále. 

 
 
 
 
 
 
Na vědomí 
 

●  Krajský úřad Jihomoravského kraje | JUDr. Jana Pejchalová, členka Rady Jihomoravského kraje 
 
●  Krajský úřad Jihomoravského kraje, vedoucí odboru školství | JUDr. Hana Poláková 
 
●  Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor školství | Mgr. Kateřina Pernicová 
 
●  Městská část Brno-Židenice | Mgr. René Novotný, starosta 
 
●  Městská část Brno-Vinohrady | PhDr. Jiří Čejka, starosta 
 
●  Městská část Brno-Vinohrady | Mgr. Jiří Karásek, místostarosta 
 
●  Městská část Brno-Židenice | Mgr. Monika Doležalová, místostarostka 
 
●  Městská část Brno-Židenice | Mgr. Aleš Mrázek, místostarosta 
 
● Každoročně připravovaná výroční zpráva o činnosti je stejně jako ostatní výroční zprávy trvale 
k dispozici učitelům, rodičům a všem partnerům, v jejichž okruhu zájmů se naše ZUŠ nalézá.  
Výroční zprávu o činnosti Základní umělecké školy PhDr. Zbyňka Mrkose, Brno, Došlíkova 48, 
příspěvkové organizace za školní rok 2017/2018 najdete od října 2018 na: www.zus-brno.cz 
 
 
 

http://www.zus-brno.cz/
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   Výroční zprávu o činnosti Základní umělecké školy PhDr. Zbyňka Mrkose, Brno, Došlíkova 48,  
       příspěvkové organizace za jubilejní školní rok 2017/2018 zpracovala v červnu 2018  
       Mgr. Lenka Jeřábková, ředitelka školy z podkladů zástupkyně ředitelky školy Miloslavy Vincourové  
       a hospodářky školy Bc. Evy Honzákové. 

   Strana 7: závěrečná zpráva koordinátorky pro společné vzdělávání a metodičky prevence ZUŠ za školní  
       rok 2017/2018 – Mgr. Irena Běhalová. 

   Strana 32: recenze divadelního představení Sněhová královna z internetového portálu Kult.cz – Klára  
       Tesařová. 

   Strana 34: ekonomická a personální část zprávy o činnosti ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose – Ing. Marie Bártů, 

       ekonomka školy. 
 

 
   Obrazový doprovod výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy PhDr. Zbyňka Mrkose, 
Brno, Došlíkova 48, příspěvkové organizace za jubilejní školní rok 2017/2018: kresby žáků výtvarného 
oboru Základní umělecké školy PhDr. Zbyňka Mrkose. 

 

 
                        
 
  Příloha: Komiks ze života ZUŠky – knížka pro radost k 65. výročí založení školy.  


