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Každoročně zpracovávaná výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy PhDr. Zbyňka 
Mrkose, Brno, Došlíkova 48, příspěvkové organizace shrnuje bohaté a 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 školního roku 2018/2019. V naší ZUŠ je každý den výjimečný a maximálně 
tvořivý. Posuďte sami.  
 

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                                        

 

http://www.zus-brno.cz/
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Základní umělecká škola poskytuje základy vzdělání ve čtyřech uměleckých oborech – hudebním, 
výtvarném, tanečním a literárně dramatickém. 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. Na naší ZUŠ pracují                
s žáky zkušení pedagogové, kteří často sami aktivně koncertují nebo vyučují i na vyšších typech 
uměleckých škol. Vzdělávání v ZUŠ probíhá podle odborně stanovených kritérií nastavených v 
Rámcovém vzdělávacím programu. Jedná se o státem nastavené komplexní studium, poskytující 
základy vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech.  
 
V roce 2018/2019 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. 
 
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.  
 
Pro uměleckou výchovu dětí nám vytváří podmínky naši partneři: zřizovatel Jihomoravský kraj, jehož 
pracovníkům bychom rádi poděkovali za soustavnou podporu naší škole. 
 
Partnery jsou nám i obě městské části, z jejichž spádové oblasti děti vzděláváme – Městská část 
Brno-Vinohrady a Městská část Brno-Židenice. Městská část Brno-Vinohrady se v roce 2018 
spolupodílela na opravě havarijního stavu podlah vstupu a hygienického zázemí v budově 
Čejkovická. Městská část Brno-Židenice podpořila kulturní aktivity ZUŠ bezplatným zapůjčením 
prostor Dělnického domu pro vystoupení žáků literárně dramatického oboru a ve druhém pololetí 
2018/2019 přispěla v rámci programu na podporu kultury i menší část pronájmu pro vystoupení žáků 
tanečního oboru v divadle Radost.  
 
V rámci areálu hlavní budovy, kterou nám od roku 1998 pronajímá Městská část Brno-Židenice, 
jsme v prosinci 2018 byli nuceni řešit nečekanou předžalobní výzvu právního zástupce společnosti 
Oviedo (realizuje již několik let rozsáhlou výstavbu bytových domů v blízkosti naší ZUŠ a výstavba 
bude pokračovat i v dalších nejméně čtyřech letech), abychom zaplatili společnosti Oviedo, s r.o. 
finanční částku za pozemky, které jsou zaploceny do areálu pronajatého naší škole městskou částí 
Brno-Židenice. Pozemky jsme si nepronajali a nevyužíváme je k naší činnosti – základnímu 
uměleckému vzdělávání. Navíc máme doklady, že jsme sdělovali písemně MČ Brno-Židenice                        
i Magistrátu města Brna, že pozemky nevyužíváme a nepotřebujeme ke své činnosti. Situaci,                      
do které jsme se nedostali vlastním zaviněním, řešíme ve spolupráci s Magistrátem města Brna, 
který se společností Ovideo již absolvoval řadu soudních sporů. V jednání je několik možností 
řešení. Nejreálnější snad bude směna problematických pozemků za jiné ve vlastnictví města. Tato 
varianta se zdá nejpravděpodobnější, ale vzhledem ke zdlouhavému schvalovacímu procesu bude 
jasněji nejdříve za tři čtvrtě roku.  
 
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.  
 
Aby internetové stránky ZUŠ, jako dnes již zcela nepostradatelný prostředek komunikace, dobře 
sloužily a zprostředkovávaly informace o aktuálním dění, stránky inovujeme a obsah webových 
stránek pravidelně, nejméně jednou týdně aktualizujeme. Mimo tyto pravidelné a průběžné  
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aktualizace byla postupně v průběhu školního roku 2018/2019 na stránky vložena více než stovka 
nových informací například: články komentující aktivity ZUŠ, texty upozorňující na aktuální akce 
školy, informace k přijímacím zkouškám jednotlivých oborů, ale také animace a fotografie 
dokumentující aktivity ZUŠ. Takže pokud 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. 
 
Jako zpětná vazba mezi rodiči a školou významně pomáhá škole Klub rodičů a přátel ZUŠ                      
PhDr. Zbyňka Mrkose, z.s. Podporuje nadstandardní umělecké aktivity žáků a studentů všech 
oborů. 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. 
Učitelé nabízejí rodičům možnost individuální konzultace. Rodiče navštěvují výuku, zvlášť u žáků 
mladších ročníků. Komunikace s rodiči probíhá také formou pravidelných třídních předehrávek, 
žákovských hudebních večerů, koncertů, výstav. Škola organizuje setkání rodičů dětí přípravného 
studia. K informovanosti rodičů přispívají aktuální webové stránky školy, dále informace a e-mailová 
korespondence prostřednictvím systému iZUŠ. Rodiče jsou v naší ZUŠ vítáni, mají právo hodnotit 
práci školy a často práci učitelů oceňují, především po úspěšných koncertech, výstavách a 
divadelních představeních. 
 

Společně se členy Klubu rodičů a přátel ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose jsme 
se v letošním školním roce zaměřili na další možnosti podpory vzájemné 
komunikace školy a rodičů. Škola získala certifikaci „Rodiče vítáni“ za 
vstřícnou komunikaci a spolupráci s rodiči. 
 

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.  
 
ZUŠ je iniciativní ve spolupráci s mnoha dalšími organizacemi. Pro školu je dlouhodobě 
charakteristická bohatá veřejná kulturní aktivita. Pořádáme koncerty a výstavy v prestižních sálech 
města Brna. Aby mohli naši žáci porovnávat a inspirovat se, spolupracujeme s dalšími ZUŠ. 
V letošním školním roce jsme například realizovali dva společné výměnné koncerty. Flétnový 
koncert na zámku v Chropyni ve spolupráci se ZUŠ Kroměříž a společný koncert v sále naší ZUŠ s 
žáky Základní uměleckých škol Morava Zlín a Frenštát pod Radhoštěm. Pravidelnou spolupráci 
s kulturními institucemi a neziskovými organizacemi realizuje orchestr Mladí brněnští symfonikové. 
Například v březnu 2019 v Červeném kostele v Brně Mladí brněnští symfonikové uspořádali koncert 
pro UNICEF.  

Foto na následující straně: Křest nového cimbálu  ► 
7. února 2019 se v Koncertním sále ZUŠ, Došlíkova 4185/48, Brno-Židenice uskutečnil CIMBÁLOVÝ „KOLAUDAČNÍ“ KONCERT 
– byl představen a pokřtěn nový cimbál ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose. „Patronem“ našeho nového cimbálu se stal vedoucí vysílání 

Českého rozhlasu Brno Jiří Kokmotos. Vystoupili žáci Mgr. Jaroslava Kneisla ze Základních uměleckých škol PhDr. Zbyňka Mrkose, 
Brno, Morava Zlín a Frenštát pod Radhoštěm a Cimbálová muzika pod vedením Evy Chomoucké. 

Autorkou fotografií je Marie Hvozdecká. 
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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 vyučováno v hudebním oboru 613 žáků. 
V tanečním oboru se vzdělávalo 75 žáků, v literárně dramatickém oboru 58 žáků a ve výtvarném 
oboru 142 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 (například přípravné studium „Notička“ navštěvovalo 33 žáků).  
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. 
 
Nejpočetnějším je hudební obor. Během loňského školního roku uspořádali učitelé našeho 
hudebního oboru téměř 80 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 hru na 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 a trubku. Žáci dechového oddělení si 
společně zahrají v souborech zobcových fléten, příčných fléten v souboru klarinetů a saxofonů. Čtyři 
učitelé vyučují hru na housle, violoncello a kontrabas. Tři specialisté vyučují 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 jsou specializované třídy pro nejmenší budoucí 
muzikanty. S naukou o hudbě žáky seznamují dvě vyučující.  
 
Výtvarný obor vyučují tři učitelky a 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 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. 
 
Taneční nadání dětí v naší ZUŠ rozvíjí dvě vyučující. Nedílnou součástí výuky tanečního 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. V letošním roce se mimo jiné 
uskutečnily dvě nové premiéry v Divadle na Orlí v centru Brna. 
 

Foto na následující straně: Adventní koncert pěveckého oddělení   ► 
19. prosince 2018 se v Chrámu Spasitele na Karáskově náměstí uskutečnil úspěšný Adventní koncert žáků ZUŠ. 

Foto archiv ZUŠ.
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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 - 

Přípravná hra na klavír - 2 

Přípravná hra na housle - 2 

Přípravná hra na zobcovou flétnu - 3 

Přípravná hra na klasickou kytaru - 4 

Přípravná hra na bicí  1 

Přípravné studium výtvarného oboru 14 9 

Přípravné studium tanečního oboru 9 6 

Přípravné studium literárně dramatický obor 3 3 

Celkem žáků přípravného studia 59 23 
 
 

Tabulka 2 Počty vyučovaných žáků podle oborů a studijních zaměření ŠVP 

Obor  
základního studia 

Celkem 
 

l. stupeň  
základního stud. 

ll. stupeň  
základního studia 

Studium  
pro dospělé 

Hudební obor     

Hra na klavír 149 121 27 1 

Hra na varhany 4 2 2 - 

Hra na EKN 36 35 1 - 

Hra na housle 37 28 6 3 

Hra na violoncello 6 4 2 - 

Hra na kontrabas 1 1 - - 

Hra na zobcovou flétnu 71 66 5 - 

Hra na příčnou flétnu  31 29 3 - 

Hra na hoboj 2 2 - - 

Hra na klarinet 9 9 - - 

Hra na saxofon 5 3 2 - 

Hra na trubku 3 3 - - 

Hra na klasickou kytaru 122 110 12 - 

Hra na elektrickou kytaru 4 3 - 1 

Hra na bicí nástroje 13 13 0 - 

Sólový zpěv 60 43 17 - 

Hra na akordeon 9 9 - - 

Hra na cimbál 6 5 1 - 

 

Obor  
základního studia  

Celkem 
l. stupeň  
základního studia 

ll. stupeň  
základního studia 

Studium  
pro dospělé 

Výtvarný obor 119 110 8 1 

Taneční obor 60 59 1 - 

Literárně dramatický obor 52 40 12 - 

 
 
 

Foto na následující straně: Z hudebních večerů letošního školního roku  ► 
Pátý hudební večer se uskutečnil 28. listopadu 2018 v Koncertním sále ZUŠ, Došlíkova 4185/48, Brno-Židenice. 

Foto archiv ZUŠ.
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Sedmým 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. Na začátku školního roku jsme u všech absolventů vyhodnotili počet splněných 
disponibilních hodin podle učebních plánů stanovených RVP. Průběžné hodnocení sedmého roku 
výuky podle ŠVP a vyhodnocení plnění školního vzdělávacího programu v jednotlivých studijních 
zaměřeních proběhlo v rámci ročníkových zkoušek. Důvodem k úpravám ŠVP jsou mimo jiné 
zkušenosti ZUŠ, které získává v každém dalším roce při hledání cest ke zkvalitnění výuky.  
 

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 2018/2019. 

 
Společné vzdělávání a prevence rizikového chování 
● Aktualizace metodik pro pedagogy – podpůrná opatření pro žáky se SVP a žáky nadané, práce 
s žáky se SVP, metodická doporučení MŠMT – Prevence rizikového chování (na webových 
stránkách pro učitele). 
 
● Aktualizace Školního preventivního programu a Krizového plánu školy, Strategie předcházení 
školní neúspěšnosti. 
 
● Pedagogické rady – zařazování témat z oblasti inkluze a rizikového chování, aktualizovaná 
doporučení MŠMT.  
 
● Kontrola individuálních plánů pedagogů pro práci s žákem – podpůrná opatření. 
 
● Konzultace s pedagogy a vedením školy – podpůrná opatření 1. a 2. stupně (bez IVP a PLPP). 
 
● Příprava materiálů pro pedagogy – individuální a kolektivní výuka – pro práci s žáky se SVP, 
individuální plány práce pedagoga s žákem. 
 
● Odborné časopisy pro pedagogický sbor s aktuálními tématy – měsíčník Prevence,    
dvouměsíčník Školní poradenství v praxi. 
 
● Spolupráce se školským poradenským zařízením - PhDr. Lenka Skácelová  – okresní metodik 
prevence rizikového chování dětí, PPP Sládkova 45 Brno. Studium odborné literatury. 

 
 

Foto na následující straně: Křest nového koncertního křídla  ► 
Ve čtvrtek 21. února jsme v Koncertním sále ZUŠ, Došlíkova 4185/48, Brno-Židenice pokřtili nové koncertní křídlo. Naše pozvání                  
na křest přijal i milý host z Janáčkovy akademie múzických umění v Brně – klavíriska a pedagožka MgA. Alice Rajnohová, Ph.D.  

Nové koncertní křídlo od firmy Yamaha přicestovalo do našeho koncertního sálu v budově ZUŠ Došlíkova až z Rellingenu.  
Přejme si, aby se nám v koncertním sále nové klavírní křídlo krásně „rozehrálo“, všem žákům se na něj skvěle muzicírovalo  

a aby zvuky tohoto kvalitního nástroje potěšily mnoho posluchačů. Foto archiv ZUŠ.
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Celkem talentové zkoušky pro školní rok 2019/2020 absolvovalo 223 uchazečů o studium. 

Tabulka 3  Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020 

Obor Počet zájemců o studium v jednotlivých oborech 

Hudební obor                Celkem 136 uchazečů o hudební obor 

Přípravné studium – Notička 59 

Hra na zobcovou flétnu 4 

Hra na příčnou flétnu 2 

Hra na klavír 22 

Hra na varhany 1 

Hra na klasickou kytaru 15 

Hra na elektrickou kytaru 2 

Sólový zpěv 3 

Hra na housle 5 

Hra na cimbál 1 

Hra na EKN 15 

Hra na bicí 2 

Hra na akordeon 1 

Hra na saxofon 2 

Hra na klarinet 2 

Výtvarný obor                   Celkem 47 uchazečů o výtvarný obor 

Taneční obor                   Celkem 27 uchazečů o taneční obor 

Literárně dramatický obor                  Celkem 13 uchazečů o literárně dramatický obor 

 

Všichni kmenoví vyučující splňují kvalifikační předpoklady učitele příslušného oboru ZUŠ. Jedna 
vyučující s úvazkem 6 hodin týdně, zastupující za mateřskou dovolenou, končí studium na 
Konzervatoři Brno. K 1. květnu 2019 letošního školního roku tvořilo náš pedagogický sbor 44 učitelů, 
plus čtyři kolegyně, které jsou na mateřské nebo rodičovské dovolené. Usilujeme o vyváženou 
věkovou strukturu našeho pedagogického sboru. Pedagogický sbor tvoří jak mladší, tak zkušení 
učitelé. Snažíme se s kolegy promyšleně vybírat případné nové pracovníky školy, kteří nahrazují 
pedagogy odcházející do důchodu a zastoupí učitelky na rodičovské dovolené. K obnově našeho 
pedagogického sboru tak dochází postupně, přirozenou cestou.  
 
Tabulka 4  Zaměstnanci ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose (stav k 1. 5. 2019) 

Pracovní zařazení Počet 

Pedagogičtí pracovníci 44 

Nepedagogičtí pracovníci (hlavní účetní, hospodářka, školnice …) 5 

Nepedagogičtí pracovníci (OON, vrátné – zajišťují bezpečnost u vstupu do budov)    2 

 
 
 

Foto na následující straně: Z hudebních večerů letošního školního roku   ► 
První hudební večer se uskutečnil již v říjnu 2018. 

Foto archiv ZUŠ.
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Tabulka 5  Stabilita pedagogického sboru ZUŠ (stav k 1. 5. 2019) 

Pedagogové  
vyučující v ZUŠ  
21 až 40 let 

Pedagogové  
vyučující v ZUŠ  
11 až 20 let 

Pedagogové  
vyučující v ZUŠ  
do 10 let 

Noví pedagogové 
+ pedagogové 
zastupující za RD 
2 roky  

11 pedagogů 10 pedagogů 19 pedagogů 4 pedagogové 

 

 
 Tabulka 6  Věková struktura pedagogického sboru (stav k 1.5.2019) 

do 29 let 30-39 40-49 let 50-59 let 60 let a více 

3 učitelé 7 učitelů 14 učitelů 12 učitelů 8 učitelů 

 
 

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 dokončila vzdělání absolutoriem konzervatoře. 
 
 
Tabulka 7  Přehled kvalifikace pedagogického sboru (stav k 1. 5. 2019) 
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Hudební obor 38 0 13 1 0 23 1 

Výtvarný obor 3 1 - - 2 - - 

Literárně dramatický obor 1 - 1 - - - - 

Taneční obor 2 - 1 - - 1 - 

 
Ve školním roce 2018/2019 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. 
 

Foto na následující straně: Z absolventských koncertů školního roku 2018/2019  ► 
První absolventský koncert se uskutečnil v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Jezuitské ulici v Brně.  

Ve hře na varhany absolvoval Jakub Zikmund a ve hře na příčnou flétnu Klára Benešová. 
Foto archiv ZUŠ.
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Výběr vzdělávacích aktivit vychází z potřeb školy a ze zájmu zaměstnanců. Ve školním roce 
2018/2019 byla na individuální vzdělávání pedagogů k prohlubování jejich kvalifikace, vzdělávání 
provozních pracovnic ZUŠ a na vzdělávání pro všechny zaměstnance organizované školou použita 
částka 56 306 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 5 

Dechové soboty Konzervatoře Brno 3 

Smyčcové soboty Konzervatoře Brno 3 

Hra na kytaru  – využití nových metod a forem ve výuce strunných 
nástrojů v ZUŠ 

3 

Hra na EKN  1 

 
Tabulka 9  Účast vedení školy a provozních zaměstnanců na vzdělávání pořádaných 
externími vzdělávacími institucemi  

Odborná školení zaměřená na novinky v legislativě                                   Počet školení    

5 pracovnic 8 

 
 

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. 
Periodické školení v oblasti BOZP a PO absolvovali v přípravném týdnu všichni zaměstnanci. Roční 
kontrola BOZP a PO byla provedena 19. a 20. listopadu 2018. 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. Na zajištění reálného bezpečného prostředí 
v budovách školy byla v letošním školním roce uvolněna z omezeného rozpočtu školy významná 
finanční částka. Podle harmonogramu byly odborně způsobilými firmami prováděny revize                            
– například revize elektrického zařízení, hasicích přístrojů a hydrantů. 
 
Rozbor školní úrazovosti 
Ve školním roce 2018/2019 jsme nezaznamenali žádný žákovský ani pracovní úraz.  
 
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 areálu hlavní budovy slouží zejména na ochranu 
majetku zřizovatele, školy a osob pobývajících v budově školy a předcházení výskytu rizikového 
chování. Se zajištěním finančních prostředků pro dohled u vstupu do hlavní budovy pomohl pro 
kalendářní roky 2016, 2017, 2018 i 2019 zřizovatel školy.  
 

 
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.  
 
 

Foto na následující straně: Z hudebních večerů letošního školního roku  ► 
Druhý hudební večer se konal v komorním sále budovy ZUŠ, Čejkovická v úterý 6. listopadu 2018. 

Foto archiv ZUŠ.
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V letošním školním roce kontrola externích kontrolních orgánů neproběhla. Sérií několika 
hloubkových kontrol prošla škola v jarních měsících roku 2018.  
 

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 2018/2019 

Pracoviště ZUŠ Celkem žáků Hudební obor (HO) VO LDO TO 

ZUŠ Došlíkova 540 žáků 
+ soubory, 
kolektivní  
výuka 
žáků 
hudebního 
oboru 

314 žáků individuální hry na nástroj. 
A navíc další žáci hudebního oboru zde 
navštěvují kolektivní předměty:   
Notička, nauka o hudbě, cimbálová 
muzika, soubor zobcových fléten, 
soubory příčných fléten, kytarové 
soubory, rytmickou skupinu, zpěv 
populárních žánrů, korepetice, orchestr 
Mladí brněnští symfonikové a řadu 
dalších předmětů hudebního oboru. 
 

142 36 48 

ZUŠ Čejkovická 174 žáků 
+ soubory, 
kolektivní  
výuka  
žáků 
hudebního 
oboru 
 

125 žáků individuální hry na nástroj. 
A další žáci hudebního oboru zde 
navštěvují kolektivní předměty:   
Notička, nauka o hudbě, pěvecký sbor 
mladších žáků, pěvecký sbor starších 
žáků, klavírní seminář, soubor 
zobcových fléten a korepetice. 

- 22 27 

ZŠ Krásného 66 žáků 
 

66 žáků - - - 

ZŠ Gajdošova 51 žáků 
+ kolektivní  
výuka  
žáků 
hudebního 
oboru 
 

51 žáků 
Vyučuje se zde předmět Notička a nauka  
o hudbě. 

- - - 

ZŠ Merhautova 23 žáků 
+ soubor 
 

23 žáků  
Vyučuje se zde soubor klarinetů  
a saxofonů. 

- - - 

 
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  
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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 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 své finanční možnosti. 
V období tohoto školního roku ZUŠ pokračovala v nezbytné obnově fondu hudebních nástrojů pro 
výuku žáků hudebního oboru. Například jsme vybrali nové klavírní křídlo Yamaha do koncertního 
sálu školy. Za přispění zřizovatele bylo zakoupeno nové pianino Petrof. Máme radost také z nového 
nástroje s kvalitním zvukem – cimbálu od firmy Všianský, akordeonu Jupiter s konvertorem, skvělé 
příčné flétny nebo kytar Alhambra, Ortega a Fender a dalších nástrojů zakoupených pro zkvalitnění 
výuky. Větší investicí i v letošním roce byly nákupy notebooků 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. 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.  
 
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 menším 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, Notičku, nauku o hudbě, pěvecký sbor mladších žáků, pěvecký sbor starších žáků, 
klavírní seminář, soubor zobcových fléten, taneční obor a literárně dramatický obor. 
Prostředí obou budov systematicky udržujeme – zásadní obnovou prošla dlažba vstupních prostor a 
hygienického zázemí a také sborovna v budově ZUŠ Čejkovická.  

 
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. 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 hru na klavír, hru na EKN, hru na klasickou kytaru, hru na zobcovou 
flétnu, hru na klarinet, hru na trubku, Notičku 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, soubor klarinetů a saxofonů. Výuka je určena především žákům přípravného studia 
a 1.–3. ročníku I. stupně základního studia ZUŠ. 
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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.  
 
Systematicky 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 byly například 
Dějiny tance.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto na následující straně: KONCERT K VÝROČÍ REPUBLIKY ANEB HEZKY ČESKY  ► 
1. prosince se i naše ZUŠ připojila k oslavám 100. výročí vzniku Československa a ke sváteční atmosféře jsme přispěli slavnostním 

koncertem. Posluchači měli jedinečnou příležitost seznámit se blíže s tvorbou českých skladatelů za posledních 100 let. Zazněly 
skladby českých skladatelských osobností známých i méně proslulých, jmenujme alespoň Leoše Janáčka, Zdeňka Fibicha, Bohuslava 

Martinů, Jiřího Matyse, Jaroslava Ježka i mnohých dalších. Ryze českou náladu koncertu podpořilo i zařazení několika skladeb 
našeho hudebního velikána Bedřicha Smetany. Koncert se uskutečnil v Barokním sále Moravské galerie v Místodržitelském paláci na 

Moravském náměstí. Foto archiv ZUŠ.
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Tabulka 11  Počty absolventů podle oborů a studijních zaměření 2018/2019 

Hudební obor I. stupeň II. stupeň 

Hra na housle 4 absolventi -  

Hra na klavír 8 absolventů 5 absolventů  

Hra na varhany - 1 absolvent 

Hra na kytaru 10 absolventů 5 absolventů  

Hra na violoncello 1 absolventka 1 absolvent 

Hra na zobcovou flétnu 4 absolventi  3 absolventi 

Pěvecká hlasová výchova Sólový zpěv 4 absolventi  3 absolventi 

Hra na EKN 2 absolventi -  

Hra na příčnou flétnu 1 absolvent 3 absolventi  

Hra na bicí 1 absolvent - 

Hra na hoboj 1 absolventka - 

Hra na saxofon - 1 absolventka 

Hra na cimbál - 1 absolvent 

 I. stupeň II. stupeň 

Hudební obor (celkem) 36 absolventů 23 absolventů 

Výtvarný obor  13 absolventů 2 absolventi  

Taneční obor  5 absolventek - 

Dramatický obor  4 absolventi 4 absolventi  

Celkem 2018/2019  87 absolventů 

 

 
2. duben (úterý) 17:30 hodin | Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Jezuitská ulice, Brno 
I. ABSOLVENTSKÝ – VARHANNÍ KONCERT 
Absolvovali: Jakub Zikmund – varhany, Klára Benešová – příčná flétna  
 
23. duben (úterý) 18:00 hodin | Křišťálový sál, Radnická ul., Brno 
II. ABSOLVENTSKÝ DECHOVÝ KONCERT 
Absolvovali: Natálie Petlachová – příčná flétna, Veronika Štenclová – zobcová flétna, Ester 
Úradníková – zobcová flétna, Jakub Čapek – zobcová flétna, Kateřina Rybníčková – zobcová flétna, 
Monika Rybníčková – zobcová flétna, Matouš Bártů – klavír. 
 
25. duben (čtvrtek) 18:00 hodin | Kapitulní síň Vojenské nemocnice, Brno-Židenice 
III. ABSOLVENTSKÝ KONCERT ŽÁKŮ KYTAROVÉHO ODDĚLENÍ  
Absolvovali: David Dvořák, Jan Šmedek, Klára Kvapilová, Vojtěch Petrák, Sofia Lashchinina, Lukáš 
Volejníček, Patrik Tůma, Tomáš Plecenda, Lukáš Peňa, Jana Klakurková, Matěj Kadlec, Vojtěch 
Tonner, Jana Hrachovská. 
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29. duben (pondělí) 18:00 hodin | Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 4185/48 
IV. ABSOLVENTSKÝ KONCERT  
Absolvovali: Vít Bakeš – bicí, Jana Klakurková – saxofon, Anna Rousová – klavír,  Nela Ruskinová 
– klavír, Ester Úradníková – klavír, Tomáš Jurásek – housle, Martin Hampl – příčná flétna,  Adam 
Černocký –  keyboard. 
 
30. duben (úterý) 18:00 hodin | Křišťálový sál, Radnická ul., Brno 
V. ABSOLVENTSKÝ KONCERT  
Absolvovali: Barbora Láníková – klavír, Anna Holešinská – klavír, Julie Marušková – hoboj, Zuzana 
Jurtíková – violoncello, Matouš Bártů – violoncello, Amélie Doubková – housle, Tomáš Černocký – 
housle, Viktorie Plšková – zpěv. 

15. květen (středa) 18:00 hodin | Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 4185/48  
VI. ABSOLVENTSKÝ KONCERT 
Absolvovali: Tadeáš Červík – klavír, Michal Neubauer – zpěv, Adriana Julínková – zpěv, Mai Chi Le 
– zpěv, Lucie Doležalová – zpěv, Vladislava Klimyak – keyboard, Adéla Zralá – klavír, Denisa 
Šlapalová – klavír, Lucie Rožcová – zpěv. 

23. květen (čtvrtek) 18:00 hodin | Komorní sál ZUŠ, Čejkovická 4237/8, Brno 
VII. ABSOLVENTSKÝ KONCERT 
Absolvovali: Martina Kuncková – klavír, Jan Adam Tuček – klavír, Sára Tučková – klavír, Eliška 
Vondrušková – klavír, Michal Neubauer – zpěv, Vojtěch Kundera – zpěv, Jakub Tonner zobcová 
flétna,  Dagmar Levíčková – příčná flétna. 

30. květen (čtvrtek) 18:00 hodin | Texas Ranch, Sladovnická 2073/16, Brno 
SPOLEČNÉ VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ RYTMICKÉ SKUPINY A POPULÁRNÍHO ZPĚVU 
Absolvovali: Daniel Geržičák – elektrická kytara, Štěpán Michalica – elektroakustická kytara. 

29. květen 18:00 hodin | ZUŠ, Došlíkova 4185/48 
Na třídní předehrávce žáků pí uč. MgA. Patricie Theimerové absolvovala Erika Všianská – housle. 

6. červen 17:00 hodin | ZUŠ, Došlíkova 4185/48 
Na třídní předehrávce žáků Mgr. Jaroslava Kneisla absolvoval Matěj Čevela – cimbál. 

 
Absolventi výtvarného oboru 
Ve čtvrtek 30. května absolvovali na vernisáži výstavy v prostorách hradu Špilberk žáci I. a II. stupně 
základního studia: Šarlota Bauerová, Jitka Bečvářová, Barbora Beránková, Jan Fiala, Jonáš Hladík, 
David Hlávka, Michaela Obroučková, Blanka Petrencová, Tereza Seyčková, Michaela Frendlová, 
Renáta Karásková, Hana Nečasová, Tereza Petřicová, Terezie Fitzová a Eva Mangerová. 
 

Absolventi literárně-dramatického oboru 
Na premiérách divadelních představení 11. a 13. června absolvovali žáci I. a II. stupně základního 
studia: Barbora Benešová, Viktor Hlaváček, Filip Kocman, Barbora Šulová, Monika Hamplová, 
Šimon Hrdlička, Alice Krpálková a Jan Sobol. 

 

Absolventi tanečního oboru 
Na tanečním koncertu v divadle Radost 13. června absolvovaly žákyně I. stupně základního studia: 
Lucie Blažková, Zuzana Landová, Karolína Šustková, Anna Zahrádková a Anna Rousová. 
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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 
 
Milan Balog – Konzervatoř Evangelické akademie v Olomouci 
                        Obor: housle 
                        (pedagogové Dagmar Kuchařová, Mgr. Tomáš Badura) 
 
 
Veronika Vávrová – Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická, 
                                Obor: pedagogické lyceum   
                                (pedagog Dagmar Kuchařová) 
 
 
Anna Zikmundová – Střední pedagogická škola Brno 
                                 (pedagog Mgr. Marcela Hoňková) 
 
 
 
Výtvarný obor 
 
Anna Minxová – Gymnázium P. Křížkovského s uměleckou profilací, s.r.o 
                           (pedagog Mgr. Zora Vláčilová)   
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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. 
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Soutěže základních uměleckých škol vyhlašované MŠMT ČR pro 2018/2019 
Okresní kolo soutěže ZUŠ v Komorní hře s převahou dechových nástrojů. V pátek 22. 2. 2019 
proběhlo v Základní umělecké škole F. Jílka v Brně okresní kolo soutěže ZUŠ v Komorní hře s 
převahou dechových nástrojů. Naši školu reprezentovaly v různých kategoriích dva soubory, které 
obsadily první a druhé místo. Soubor zobcových fléten Flauti allegri, který soutěžil ve složení Monika 
Rybníčková, Kateřina Rybníčková a Natálie Zouharová získal ve IV. kategorii první místo s 
postupem do krajského kola. V kategorii souborů zobcových fléten v kombinaci s jinými (ne 
dechovými) nástroji naše kvarteto Flauti da camera, které soutěžilo ve složení Natálie Zouharová, 
Monika Rybníčková, Martina Landaufová, Matouš Bártů, obsadilo ve své kategorii druhé místo. 
 
V pátek 22. 2. 2019 proběhlo v Základní umělecké škole Vítězslavy Kaprálové v Brně okresní kolo 
soutěže ZUŠ ve hře na akordeon. V sólové hře na akordeon naši školu reprezentovali čtyři žáci ze 
třídy Mgr. Nikolaje Petruka: v nulté kategorii Jaromír Žižka, ve druhé kategorii Petra Střelská, ve třetí 
kategorii Martin Šlegl a Petra Střelská. Ze soutěže si všichni si shodně odvezli druhá místa. 

Krajské kolo soutěže žáků základních uměleckých škol České republiky v komorní hře s převahou 
smyčcových nástrojů se uskutečnilo v pondělí 25. 3. 2019 v Základní umělecké škole Ořechov.                  
V soutěžní kategorii 3 (Tria, kvarteta, kvinteta bez klavíru), ve věkové kategorii II, získalo naše Trio, 
které hrálo ve složení Zahra Hosein, Matyáš Brychta, Amálie Anna Holešovská druhou cenu.     

Krajské kolo soutěže ZUŠ v Komorní hře s převahou dechových nástrojů proběhlo v Základní 
umělecké škole v Boskovicích 19. 3. 2019. Naši školu reprezentoval soubor zobcových fléten Flauti 
allegri, který soutěžil ve složení Monika Rybníčková, Kateřina Rybníčková a Natálie Zouharová                   
a získal ve IV. kategorii druhé místo. 

Žáci ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose se i v letošním školním roce s úspěchem účastnili 
mezinárodních soutěží a národních přehlídek  
 
Mezinárodní akordeonová soutěž ART-DUO Praha 2018 
Ve dnech 26.–29. listopadu 2018 se v Praze konal patnáctý ročník mezinárodní akordeonové 
soutěže pro mladé hudebníky s názvem ART-DUO. Naši školu reprezentovali v sólové hře na 
akordeon: Roman Verner a Jaromír Žižka – v nejmladší nulté kategorii, Martin Šlegl a Petra Střelská 
– oba ve druhé kategorii. Všichni ukázali kvalitu výuky našich akordeonistů a v mezinárodní 
konkurenci nakonec Martin Šlegl, Roman Verner a Jaromír Žižka přivezli krásnou stříbrnou „medaili“ 
a Petra Střelská bronzovou „medaili“.  

Karlovarský skřivánek 2019 
Dne 19. února 2019 se v Základní umělecké škole Slunná v Brně konalo regionální kolo XXIV. 
ročníku celostátní soutěže v sólovém zpěvu Karlovarský skřivánek 2019. Naši školu reprezentovaly 
tři talentované zpěvačky ze třídy Jarmily Richterové: Kristýna Holá, Julie Skálová a Nikol Hudcová. 
Pěvecké umění Nikol Hudcové ohodnotila odborná porota 1. místem a postupem do celostátního 
kola. Kristýna Holá a Julie Skálová získaly 3. místa.  

PIANOFORTE PER TUTTI  2019 
Třetího ročníku soutěžní přehlídky Pianoforte per tutti aneb klavír pro všechny se ve čtvrtek 

28. a v pátek 29. března 2019 v ZUŠ Příbor opět zúčastnili talentovaní klavíristé ze třídy 
Mgr. Marcely Hoňkové: Pavel Pech, Alena Jurková, Elena Fujciková. 
V konkurenci žáků ze Základních uměleckých škol z celé republiky byli úspěšní. Do 
třetí kategorie bylo přihlášeno 27 soutěžících – Pavel Pech vybojoval bronzové pásmo 
a Alena Jurková stříbrné pásmo. Ve čtvrté kategorii, v konkurenci dvanácti 

soutěžících, získala Elena Fujciková stříbrné pásmo. 
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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 
2018/2019 pro žáky učitelé připravili téměř sto deset vystoupení, koncertů, výstav a divadelních 
představení.  
 

 
 
11. prosince (úterý) 18:00 hodin | Barokní sál, Moravská galerie 
– Místodržitelský palác, Moravské náměstí 1a,   
Koncert k výročí republiky aneb Hezky česky – koncert z tvorby 
českých autorů za posledních sto let  
 
19. prosince (středa) 18:00 hodin | Chrám Spasitele, Karáskovo 
náměstí 
Adventní koncert pěveckého oddělení ZUŠ 

 
 

23. ledna (středa) 18:00 hodin | Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 4185/48 
Koncert školního kola soutěže žáků ZUŠ v komorní hře s převahou dechů a smyčců 
 
7. února (čtvrtek) 18:00 hodin | Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 4185/48 
Cimbálový „kolaudační“ koncert,  
na kterém byl představen nový cimbál ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose 
Společný koncert v sále naší ZUŠ – vystoupili naši žáci a také žáci Mgr. Jaroslava Kneisla                          
ze Základních uměleckých škol Morava Zlín a Frenštát pod Radhoštěm 
 
21. února (čtvrtek) 18:30 hodin | Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 4185/48 
Křest nového klavírního křídla – koncert žáků hry na klavír  
s hostem MgA. Alicí Rajnohovou, Ph.D. 
 
3. dubna (středa) 18:00 hodin | Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 4185/48  
Koncert komorní hry žáků klávesového oddělení 
 
13. března (středa) 18:00 | Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 4185/48 
Koncert pro šikulky – koncert žáků přípravného studia a prvních ročníků  
 
 

◄ Foto na předcházející straně: Šikulky na pódiu   
Ve středu 13. března 2019 v 18.00 hodin se v Koncertním sále ZUŠ, Došlíkova 48, Brno uskutečnil tradiční březnový Koncert pro 

šikulky. Žáčci přípravného studia a prvních ročníků základního studia zahráli na klavír, kytary, zobcové flétny a housle. Pro většinu z 
nich to bylo první veřejné vystoupení, na které se pečlivě připravili. Podpora, povzbuzení a pochvala dospělých velmi ovlivňuje cestu 

jejich hudebního rozvoje. Jak dlouhá a jaká ta cesta bude, záleží zejména v počátcích na přístupu pedagogů a rodiny. V ZUŠ 
usilujeme společně o to, aby cesta za uměním byla pro děti dobrodružná, tvořivá, zajímavá, plná nových podnětů a dílčích cílů.  

Foto archiv ZUŠ. 
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31. května (pátek)  
CELOSTÁTNÍ HAPPENING ZUŠ OPEN 2019 
31. května 2019 jsme se společně se 420 základními uměleckými školami z celé České republiky 
opět stali součástí celostátního happeningu ZUŠ Open 2019. Třetí ročník projektu operní pěvkyně 
Magdaleny Kožené si kladl za cíl podpořit a prezentovat základní umělecké školství.  
 
V pátek 31. května v centru Brna za účasti ministra školství a mnoha osobností kulturního                             
a společenského života města Brna proběhlo setkání brněnských ZUŠ. Naše ZUŠ se v rámci 
projektu ZUŠ Open 2019 účastnila výtvarného tvoření na Radnické ulici, připravila vystoupení 
Mladých brněnských symfoniků na Dominikánském náměstí a v 17:00 hodin i velmi úspěšný 
samostatný koncert v sále na Bzenecké ulici: 
● Žákyně Markéta Šmahelová ze třídy Mgr. Jany Kubové zahrála od 16:30 hodin na Společném 
varhanním koncertu ZUŠ Jihomoravského kraje v kostele Nanebevzetí Panny Marie, Jezuitská 
ulice, Brno-střed. 
● Od 17:00 hodin se ve Společenském sále, Bzenecká 23, Brno-Vinohrady uskutečnil 
KONCERT ŽÁKŮ HUDEBNÍHO OBORU  
● Od 17:25 hodin vystoupil na pódiu na Dominikánském náměstí v Brně orchestr ZUŠ města Brna 
se sídlem v ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose MLADÍ BRNĚNŠTÍ SYMFONIKOVÉ. 
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Foto: Z hudebních večerů letošního školního roku ▲   

Šestý hudební večer žáků ZUŠ, se uskutečnil v Komorním sále ZUŠ Čejkovická 4. prosince 2018.  
Vystoupení žáků má vždy několik hlavních cílů. Jedním z nich je představit rodičům a návštěvníkům využití hudebních nástrojů 

v různých hudebních žánrech. Tím druhým je naše snaha motivovat a podporovat mladé talenty, kterých, snad i díky  
židenické ZUŠce, přibývá. Foto archiv školy. 
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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.  
 
 
 
24. říjen (středa) 18:00 hodin | Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 4185/48 
I. HUDEBNÍ VEČER  
 
6. listopad (úterý) 18:00 hodin | Komorní sál ZUŠ, Čejkovická 4237/8 
II. HUDEBNÍ VEČER  
 
20. listopad (úterý) 18:00 hodin | Komorní sál ZUŠ, Čejkovická 4237/8 
IlI. HUDEBNÍ VEČER 
 
21. listopad (středa) 18:00 hodin | Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 4185/48 
IV. HUDEBNÍ VEČER  
 
28. listopad (středa) 18:00 hodin | Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 4185/48 
V. HUDEBNÍ VEČER  
 
4. prosinec (úterý) 18:00 hodin | Komorní sál ZUŠ, Čejkovická 4237/8 
VI. HUDEBNÍ VEČER  
 
12. prosinec (středa) 18:00 hodin | Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 4185/48 
VII. HUDEBNÍ VEČER  
 
26. únor (úterý) 18:00 hodin | Komorní sál ZUŠ, Čejkovická 4237/8 
VIII. HUDEBNÍ VEČER  
 
6. březen (středa) 18:00 hodin | Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 4185/48 
IX. HUDEBNÍ VEČER  
 
19. březen (úterý) 18:00 hodin | Komorní sál ZUŠ, Čejkovická 4237/8 
X. HUDEBNÍ VEČER 
 
10. duben (středa) 18:00 hodin | Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 4185/48 
XI. HUDEBNÍ VEČER  
 
16. duben (úterý) 18:00 hodin | Komorní sál ZUŠ, Čejkovická 4237/8 
XII. HUDEBNÍ VEČER  
 

 
 
 

Foto na následující straně: Z třídních předehrávek letošního školního roku   ► 

20. prosince se v Koncertním sále ZUŠ, Došlíkova uskutečnila Třídní předehrávka žáků kytarové třídy  
Miloslavy Vincourové. Foto archiv ZUŠ. 
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Ve školním roce 2018/2019 připravila většina učitelů vystoupení žáků své třídy. V hudebním oboru 
uskutečnili učitelé celkem třicet šest třídních předehrávek.  
 
27. listopad (pondělí) 18:00 hodin | Komorní sál ZUŠ, Čejkovická 4237/8 
Třídní předehrávka žáků klavírní třídy Mirjany Malíkové Stefanović, dipl. p.  
 
18. prosinec (úterý) 17:00 hodin | Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 4185/48   
Třídní předehrávka žáků klavírní třídy Marie Šíchové  
 
19. prosinec (středa) 17:30 hodin | učebna č. 13 ZUŠ, Došlíkova 4185/48   
Třídní předehrávka žáků klavírní třídy MgA. Evy Houskové  
 
20. prosinec (čtvrtek) 17:00 hodin | Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 4185/48   
Třídní předehrávka žáků kytarové třídy Miloslavy Vincourové  
 
20. prosinec (čtvrtek) 17:00 hodin | ZŠ Krásného   
Třídní předehrávka žáků Bc. Štěpánky Menšíkové  
 
21. prosinec (pátek) 17:00 hodin | Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 4185/48   
Třídní předehrávka žáků klavírní třídy Mgr. Marcely Hoňkové  
 
28. leden (pondělí) 18:00 hodin | Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 4185/48    
Třídní předehrávka žáků hry na bicí nástroje MgA. Josefa Nováka  
 
29. 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 (čtvrtek) 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 
 
6. únor (středa) 18:00 hodin | Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 4185/48   
Třídní předehrávka žáků pěvecké třídy Jarmily Richterové  
 
27. únor (středa) 18:00 hodin | Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 4185/48   
Třídní předehrávky žáků Mgr. Jany Kubové – hra na klavír a varhany  
 
5. březen (úterý) 18:00 hodin | Komorní sál ZUŠ, Čejkovická 4237/8  
Třídní předehrávka žáků klavírní třídy Dagmar Menšíkové  
 
27. 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 
 
8. duben (pondělí) 18:00 hodin | Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 4185/48    
Třídní předehrávka žáků Mgr. Petry Řihákové – hra na příčnou a zobcovou flétnu,  
soubor příčných fléten  
 
17. 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 
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23. duben (úterý) 18:00 hodin | Komorní sál ZUŠ, Čejkovická 4237/8 
Třídní předehrávka žáků kytarové třídy Libora Janečka 
 
24. březen (středa) 18:00 hodin | Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 4185/48    
Třídní předehrávka žáků kytarové třídy Mgr. Ireny Běhalové  
 
15. květen (středa) 16:45 hodin | učebna č. 13 ZUŠ, Došlíkova 4185/48   
Třídní předehrávka žáků Anežky Levové – hra na zobcovou flétnu,  
soubor zobcových fléten 
 
16. květen (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 
 
20. květen (pondělí) 18:15 hodin | Komorní sál ZUŠ, Čejkovická 4237/8 
Třídní předehrávka žáků klavírní třídy Mirjany Malíkové Stefanović, dipl. p.  
 
21. květen (úterý) 17:30 hodin | Komorní sál ZUŠ, Čejkovická 4237/8 
Třídní předehrávka žáků Kláry Věžníkové – hra na příčnou flétnu, zobcovou flétnu 
 
22. květen (středa) 18:00 hodin | Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 4185/48 
Třídní předehrávka žáků klavírní třídy Mgr. Marcely Hoňkové  
 
28. květen (úterý) 17:00 hodin | ZŠ Gajdošova 
Třídní předehrávka žáků MgA. Kateřiny Jandové – hra na klavír 
 
29. květen (středa) 18:00 hodin | Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 4185/48    
Třídní předehrávka žáků kytarové třídy Miloslavy Vincourové a klavírní třídy  
pí uč. Adély Sleczkové, DiS. 
 
29. květen (středa) 18:30 hodin | učebna č. 13 ZUŠ, Došlíkova 4185/48   
Třídní předehrávka žáků pí uč. MgA. Patricie Theimerové – hra na housle 
 
3. červen (pondělí) 18:00 hodin | Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 4185/48 
Třídní přehrávka žáků Miroslava Tesaře – hra na klasickou kytaru, elektrickou kytaru 
 
5. červen (středa) 18:00 hodin | Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 4185/48    
Třídní předehrávka žáků houslové třídy Dagmar Kuchařové 
 
6. červen (čtvrtek) 17:00 hodin | Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 4185/48 
Třídní přehrávka žáků Mgr. art. Evy Chomoucké – hra na zobcovou flétnu 
a Mgr. Jaroslava Kneisla – hra na cimbál 
 
10. červen (pondělí) 18:00 hodin | Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 4185/48   
Třídní předehrávka žáků klavírní třídy Marie Šíchové  
 
17. červen (pondělí) 17:30 hodin | Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 4185/48    
Třídní předehrávka žáků pěvecké třídy Mgr. Tomáše Badury  
 
17. červen (pondělí) 18:00 hodin | Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 4185/48    
Třídní předehrávka kytarové třídy Mgr. Eleny Petrukové  
 
19. 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 
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20. červen (čtvrtek) 17:00 hodin | ZŠ Krásného   
Třídní předehrávka žáků Bc. Štěpánky Menšíkové 
      
24. červen (pondělí) 18:00 hodin | Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 4185/48  
Třídní předehrávka žáků hry na bicí nástroje MgA. Josefa Nováka  
 
25. červen (úterý) 18:00 hodin | Komorní sál ZUŠ, Čejkovická 4237/8  
Třídní předehrávka žáků Mgr. Karla Malany – hra na klavír, kontrabas a keyboard 
 
26. 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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto na následující straně: PRVNÍ CELOBRNĚNSKÝ KYTAROVÝ KONCERT  ► 
Ve středu 20. března 2019 od 18 hodin se v sále naší ZUŠ uskutečnil mimořádný koncert na jehož přípravě se podílelo jedenáct 

pedagogů vyučujících hru na kytaru ze sedmi brněnských základních uměleckých škol. Na koncertu vystoupilo třicet talentovaných 
žáků. Představili se nejen jako sóloví kytaristé, ale i v komorních seskupeních – duo, trio, kvinteto a kytarový sextet. Naši základní 

uměleckou školu reprezentovali žáci kytarových tříd Mgr. Eleny Petrukové a Miloslavy Vincourové: Vít Březina, Jakub Pokorný, Quan 
Nguyen Phu, Vítek Burian a Jakub Jan Kupčík. Foto archiv ZUŠ. 
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25. září (úterý) 15:00 hodin | Senior klub Brno-Vinohrady, Bzenecká 19 
Vystoupení žáků hudebního oboru ZUŠ ke Dni seniorů  
účinkovali žáci p.uč. Mgr. Nikolaje Petruka 
 
14. prosinec (pátek) 16:00 | ZUŠ Charbulova 84 
Vystoupení Cimbálové muziky ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose  
účinkovali žáci pí uč. Mgr.art. Evy Chomoucké 
 
8. leden 2019 (úterý) | Společenský sál radnice Brno-střed Dominikánská 2 
Novoroční koncert – vystoupili žáci kytarového kvartetu ze třídy p.uč. Libora Janečka 
 
5. únor (úterý) 17:00 hodin | Sál zámku Chropyně 
Flétnový koncert žáků ZUŠ Kroměříž a ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose 
Koncert spoluorganizovala a se svými žáky se účastnila pí uč. Mgr.art. Eva Chomoucká. 
 
4. březen (pondělí) 19:00 hodin | Besední dům, Komenského nám. 8, Brno  
Brněnské klavírní mládí 
na společném koncertu žáků brněnských ZUŠ a Konzervatoře Brno vystoupily žákyně:  
Alena Jurková a Elena Fujciková 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 pí uč. Mgr. Eleny Petrukové a pí uč. Miloslavy Vincourové 
 
8. březen (pátek) 9:00 hodin | Domov pro seniory, ul. Kosmonautů 
Vystoupení žáků pí uč. Marie Winklerové pro seniory 
 
20. březen (středa) 18:00 hodin | Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 4185/48 
První celobrněnský kytarový koncert žáků ZUŠ  
Vystoupení vybraných žáků ze všech ZUŠ města Brna. Vystoupili žáci pí uč. Miloslavy Vincourové  
a pí uč. Mgr. Eleny Petrukové 

 
2. května (čtvrtek) 15:30 hodin | Masarykův onkologický ústav, Galerie Žlutý kopec 543/7 
Vernisáž výstavy fotografií Kateřiny Hnátové 
Vystoupili žáci pí uč. Mgr. Ireny Běhalové. 

 
 

Foto na následující straně: Úspěšná Cimbálová muzika ► 
V letošním školním roce Cimbálová muzika ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose vedená Mgr.art. Evou Chomouckou navázala úspěšnou 

spolupráci s Dětským souborem lidových písní a tanců Májíček vedeným Milanem Zelinkou. Poprvé se společně představili veřejnosti 
v prosinci 2018. Pro brněnskou postupovou přehlídku dětských folklorních souborů, která se uskutečnila 14. dubna 2019 secvičili 

společné pásmo. Podstatné je, že jak mladí muzikanti, tak i členové Májíčku nešli na přehlídku soutěžit. Šli si zahrát a zatancovat pro 
své potěšení a toho si všimla i porota, která ohodnotila mimo jiné jejich bezprostřednost a spontánnost v projevu. Oblastními koly 

prošlo zhruba 50 dětských souborů a Májíček doprovázený Cimbálovou muzikou ZUŠ Zbyňka Mrkose se umístil v první desítce                      
a postoupil do krajského kola přehlídky. Krajské kolo se uskutečnilo v Kyjově 27. dubna 2019 za účasti deseti nejlepších souborů                    

z celého Jihomoravského kraje. 1. května se obě tělesa představila divákům a posluchačům v Moravské Nové Vsi. 
Foto archiv ZUŠ. 
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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, spolupráci 
s vrstevníky i koncertní vystoupení. Ve školním roce 2018/2019 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 2018/2019 se kytarové soubory představily: 
● 22. října v Koncertním sále ZUŠ, Došlíkova 4185/48 na otevřené hodině kytarového souboru 
starších žáků, 
● 11. března v Koncertním sále ZUŠ, Došlíkova 4185/48 na otevřené hodině kytarového souboru 
mladších žáků, 
● 25. dubna v Kapitulní síni Vojenské nemocnice, Brno-Židenice na Absolventském kytarovém 
koncertu. 
                  

Přípravný smyčcový soubor 
Soubor pracuje pod pedagogickým vedením pí uč. Dagmar Kuchařové. Ve školním roce 2018/2019 
svou práci přípravný smyčcový soubor představil: 
● 11. prosince v Barokním sále Místodržitelského paláce na Koncertu k 100. výročí založení 
republiky aneb Hezky česky, 
● 5. 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 2018/2019 svou práci soubor představil: 
● 31. května v rámci Koncertu ZUŠ Open ve Společenském sále, Bzenecká 23, Brno-Vinohrady. 
    

Soubory zobcových fléten 
Ve školním roce 2018/2019 jsme vyučovali dva soubory zobcových fléten, a to na pracovištích v 
ZUŠ Čejkovická a v ZUŠ Došlíkova. Soubor zobcových fléten v ZUŠ Čejkovická 4237/8 
pedagogicky vede p.uč. Josef Klimeš. Soubor zobcových fléten v ZUŠ Došlíkova pedagogicky vedla 
pí uč. Anežka Levová. Ve školním roce 2018/2019 soubory zobcových fléten vystoupily: 
● 4. prosince na Hudebním večeru v Komorním sále ZUŠ, Čejkovická 4237/8, Brno-Vinohrady, 
● 16. května v ZUŠ Čejkovická na Třídní předehrávce žáků p.uč. Josefa Klimeše, 
● 24. května v ZUŠ Došlíkova, na Třídní předehrávce žáků pí uč. Anežky Levové,  
● 31. května v rámci Koncertu ZUŠ Open ve Společenském sále, Bzenecká 23, Brno-Vinohrady. 
 

Soubory příčných fléten 
Soubory pracovaly pod pedagogickým vedením  
pí uč. Mgr. Věry Křivé a pí uč. Mgr. Petry Řihákové. 
Ve školním roce 2018/2019 soubory vystoupily: 
● 17. dubna na Třídní předehrávce vedoucí souboru pí uč. Mgr. Věry Křivé.             
● 31. května v rámci Koncertu ZUŠ Open ve Společenském sále, Bzenecká 23, Brno-Vinohrady. 
 

Soubor klarinety, saxofony   
Soubor pracuje pod pedagogickým vedením pí uč. Marie Winklerové  
Ve školním roce 2018/2019 soubor vystoupil: 
● 31. května v rámci Koncertu ZUŠ Open ve Společenském sále, Bzenecká 23, Brno-Vinohrady. 

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/
http://www.zus-brno.cz/hudebni-obor/soubory-a-orchestr/soubor-pricnych-fleten/
http://www.zus-brno.cz/komorni-hra-klarinety-saxofony/
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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 2018/2019 svou práci soubor představil: 
● 30. května v Hudebním klubu „Texas Ranch“. 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 2018/2019 svou práci soubor představil: 
● 28. ledna v Koncertním sále ZUŠ, Došlíkova 4185/48 na Třídní předehrávce žáků                       
p.uč. MgA. Josefa Nováka. 
● 24. června v Koncertním sále ZUŠ, Došlíkova 4185/48 na Třídní předehrávce žáků                      
p.uč. MgA. Josefa Nováka. 

 
Sborový zpěv  
Sborový zpěv jsme vyučovali na pracovišti ZUŠ, Čejkovická – pedagogické vedení                            
p.uč. Mgr. Tomáš Badura. Žáci sborového zpěvu vystoupili: 
● 19. prosince v Chrámu Spasitele, Karáskovo náměstí na Adventním koncertu pěveckého oddělení 
ZUŠ, 
● 31. května v rámci Koncertu ZUŠ Open ve Společenském sále, Bzenecká 23, Brno-Vinohrady. 
 

Komorní zpěv   
Komorní zpěv jsme vyučoval na pracovišti ZUŠ, Došlíkova p.uč. Mgr. Petr Julíček. 
Žáci komorního zpěvu vystoupili: 
● 19. prosince v Chrámu Spasitele, Karáskovo náměstí na Adventním koncertu pěveckého 
oddělení. 
 

Interpretace populárních žánrů 
Soubor pracuje pod pedagogickým vedením pí uč. Mgr. et MgA. Magdy Honzákové. Ve školním 
roce 2018/2019 svou práci soubor představil: 
● 30. května v Hudebním klubu „Texas Ranch“. Na vystoupení se podíleli pedagogové  
MgA. Josef Novák a Miroslav Tesař. 
 

Cimbálová muzika ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose 
Muzika pracovala pod pedagogickým vedením pí uč. Mgr.art. Evy Chomoucké. 
Cimbálová muzika ve školním roce 2018/2019 
vystoupila: 
● 14. prosince v ZUŠ Charbulova na vystoupení Cimbálové muziky ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose.  
●  14. dubna v ZUŠ Charbulova. Okresní kolo soutěže dětských folklorních souborů 2019. 
Cimbálová muzika ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose doprovázela na soutěži Dětský folklorní soubor 
Májíček. Krajské kolo soutěže se uskutečnilo v Kyjově 27. dubna 2019 za účasti deseti nejlepších 
souborů z celého Jihomoravského kraje. 1. května se obě tělesa představila divákům a 
posluchačům v Moravské Nové Vsi. 
● 31. května v rámci Koncertu ZUŠ Open ve Společenském sále, Bzenecká 23, Brno-Vinohrady. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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Orchestr ZUŠ města Brna pro symfonický orchestr 
 
Dvacátá čtvrtá koncertní sezóna Mladých brněnských symfoniků 2018/2019 byla ve znamení 
symfonických tanců. Na podzim 2019 orchestr oslaví čtvrtstoletí. 
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.  
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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 2018/2019 
Pracovalo ve složení:  Mgr. Gabriela Tardonová – šéfdirigentka  
                                    Mgr. Tomáš Krejčí – umělecký vedoucí, dirigent  
                                    MgA. Zuzana Křivá – vedoucí smyčcové sekce 
 
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. Orchestr MBS měl 
v letošním školním roce 60 členů. Orchestr se skládal z jednotlivých sekcí: 
● sekce smyčcových nástrojů – 40 členů 
● sekce dechových nástrojů dřevěných – 11 členů 
● sekce dechových nástrojů žesťových – 7 členů 
● sekce bicích nástrojů – 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 2018/2019.  
 
● 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 patnáct sólistů ze sedmi ZUŠ města Brna. 
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Přehled soustředění Mladých brněnských symfoniků 2018/2019  
● 24. listopadu (sobota) Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 4185/48,  
● 16. března (sobota) a 17. března 2019 (neděle) Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 4185/48, 
● 6. dubna (sobota) a 7. dubna 2019 (neděle) Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 4185/48, 
● 4. května (sobota) a 5. května 2019 (neděle) Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 4185/48. 
 
Přehled koncertů Mladých brněnských symfoniků 2018/2019 
 
15. prosince (sobota) 19:30 hodin | Kostel sv. Máří Magdaleny, Masarykova ulice, Brno 

BENEDICTUS, QUI VENIT 
Franz Schubert – Mše Es dur 

KONCERT duchovní hudby Mladých brněnských symfoniků   
 
16. prosince (neděle) 15:00 hodin | Kostel Narození Panny Marie, Vranov u Brna  
BENEDICTUS, QUI VENIT 
Franz Schubert – Mše Es dur 

KONCERT duchovní hudby Mladých brněnských symfoniků   
 

 
20. března (středa) 19:00 hodin | Červený kostel, Komenského nám. 2, Brno-střed 

KONCERT Mladých brněnských symfoniků pro UNICEF  
 
10. dubna (středa) 19:00 hodin | Besední dům, Komenského nám. 8, Brno 
KONCERT SÓLISTŮ s Mladými brněnskými symfoniky  
 
6. května (pondělí) 19:00 hodin | Besední dům, Komenského nám. 8, Brno  

KONCERT Mladých brněnských symfoniků  
 
31. května (pátek) 17:25 hodin | ZUŠ Open 2019 

Mladí brněnští symfonikové vystoupili na pódiu na Dominikánském náměstí 
 
14. června (pátek) 19:00 hodin | Klášter Rosa Coeli, Dolní Kounice  

KONCERT Mladých brněnských symfoniků  
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Foto: Novoročenka pro MČ Brno-Židenice 2019  ▲ 

Výherkyněmi soutěže ,,Namaluj novoročenku MČ Brno – Židenice, P.F. 2019“ se staly žákyně přípravného studia výtvarného oboru 
ze třídy Mgr. Lenky Jeřábkové: 1. místo Erika Janálová; 2. místo Gita Harabišová; 3. místo Kristýna Plháková, Gita Harabišová, 

Ludmila Julínková, Šárka Bučková, Ngoc Anh Le. Foto archiv ZUŠ.  

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 

http://www.zus-brno.cz/vytvarny-obor/archiv-vytvarneho-oboru/namaluj-novorocenku/
http://www.zus-brno.cz/vytvarny-obor/galerie-vytvarnych-praci/
http://www.zus-brno.cz/vytvarny-obor/galerie-vytvarnych-praci/
http://www.zus-brno.cz/
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Přehled činnosti výtvarného oboru ve školním roce 2018/2019 
 
Od středy 21. listopadu do konce prosince 2018 | Galerie Pod Bílendou, komunikační prostory 
budovy ZUŠ, Došlíkova 4185/48 
SMALT – výstava žáků výtvarného oboru ze třídy Mgr. Lenky Jeřábkové, Jany Blažkové  
a Mgr. Zory Vláčilové.  
 
Od 29. ledna do 24. dubna | Galerie Pod Bílendou, komunikační prostory budovy ZUŠ, Došlíkova 
DOBŘE SE BAVTE   
Přirovnání, pořekadla a přísloví – výstava z tvůrčí dílny žáků přípravného studia výtvarného oboru 
ze třídy Mgr. Lenky Jeřábkové.  
 
Od 27. března do května | Galerie Pod Bílendou, komunikační prostory budovy ZUŠ, Došlíkova  
Výstava prací žáků výtvarného oboru ze třídy Mgr. Zory Vláčilové 

 
 
 
 
47. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 
Žáci přípravného studia ze třídy Mgr. Lenky Jeřábkové                        
se zúčastnili 47. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy 
Lidice 2019. Hlavním pořadatelem  výtvarné soutěže je 
Památník Lidice za podpory Ministerstva kultury ČR, 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstva 

zahraničních věcí ČR a České komise pro spolupráci 
s UNESCO.  
 
Do letošního ročníku bylo přihlášeno 15 336 prací dětí 
ze 70 zemí světa. Výtvarná dílka dětí hodnotila více 
než dvacetičlenná odborná porota. Výstava je k vidění 
od 29. 5. až do 24. 11. 2019 v Lidické galerii  
a v Národním technickém muzeu.  
 
◄ Mezi oceněnými výtvarnými pracemi letošního ročníku 
Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice, kterým bylo 
uděleno Čestné uznání, je i kolorovaná kresba teprve 
šestileté Andrei Galatilové z naší ZUŠ.  

 
 

Od 31. května do 16. června | Muzeum města Brna, hrad Špilberk 

PÍSMENO LITERA 
VÝSTAVA PRACÍ ŽÁKŮ VÝTVARNÉHO OBORU NA ŠPILBERKU 
Výstava žáků výtvarného oboru ze třídy Jany Blažkové, Mgr. Lenky Jeřábkové  
a Mgr. Zory Vláčilové.  
 
Od 10. června do 14. června | foyer Divadla na Orlí 
Návrhy a realizace inspirované jevištní adaptací divadelní hry „Lásko vezmeš si mě?“  
Výstava žáků výtvarného oboru ze třídy Jany Blažkové. 
 

Foto na následujících dvou stranách: Z VÝSTAVY VÝTVARNÉHO OBORU NA ŠPILBERKU „PÍSMENO LITERA“  ► 
Vernisáž výstavy se uskutečnila v Královské kapli na Špilberku ve čtvrtek 30. května 2019. Na vernisáži vystoupil soubor zobcových 

fléten Flauti allegri, který pracuje pod pedagogickým vedením Mgr. art Evy Chomoucké  
a absolvent hry na EKN Adam Černocký ze třídy p.uč. Mgr. Leoše Kuby. Foto Miloš Strnad a archiv ZUŠ. 
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Přehled činnosti tanečního oboru ve školním roce 2018/2019 
 
10. prosinec (pondělí) 14:00 – 17:10 hodin | taneční sál ZUŠ, Čejkovická 4237/8, Brno-Vinohrady 
Otevřené hodiny pro rodiče žáků tanečního oboru  
 
13. červen (čtvrtek) 17:00 a 19:00 hodin | Divadlo Radost, Bratislavská 32 
TANEČNÍ KONCERTY  
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BALERINKA – taneční kurz pro nejmenší 

Taneční kurz pro nejmenší Balerinka pořádala Základní umělecká 
škola PhDr. Zbyňka Mrkose již druhým rokem a je organizován 
v rámci doplňkové činnosti školy. Taneční kurz Balerinka byl opět 
otevřen na pracovišti ZUŠ Došlíkova. Ve školním roce 2019/2020 
začal kurz na počátku října a končil na konci května. Obsahem kurzu 
je základní pohybová průprava, baletní hrátky, pohybové a taneční 
hry. Kurz Balerinka úspěšně vede MgA. Eva Šeneklová 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto na následující straně: Z Tanečního koncertu v divadle Radost  ►    
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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 již druhým rokem úspěšnými premiérami nových inscenací v Divadle 
na Orlí.  
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Přehled činnosti literárně dramatického oboru ve školním roce 2018/2019 
 
18. prosinec 17:30 hodin | Sál Dělnického domu Židenice, Jamborova 65, Brno-Židenice  
VÁNOČKY PRO KOČKY – představení žáků literárně dramatického oboru.  
 
 
Premiérová představení žáků literárně dramatického oboru:  
 
Divadlo na Orlí, Brno 
Jevištní adaptace Dominiky Damborské a Lucie Braunerové 
MALÁ ZLÁ KOUZELNICE 
11. červen 18:00 hodin | první premiéra divadelního představení 
12. červen 10:00 hodin | druhá premiéra divadelního představení pro ZŠ 
 
 
Divadlo na Orlí, Brno 
Jevištní adaptace studentů dramatického oboru 
LÁSKO, VEZMEŠ SI MĚ?  
13. červen 19:00 hodin | první premiéra divadelního představení 
14. červen 16:00 hodin | druhá premiéra divadelního představení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Foto na následující straně: Z Divadla na Orlí – premiéra pohádky Malá zlá kouzelnice  ►   
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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, 13, 14  Přehled hospodaření ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose za rok 2018 
 

Příjmy  

Dotace ze státního rozpočtu 18 326.847,- 

Dotace od zřizovatele       443.160,- 

Úplata za vzdělávání v ZUŠ   2 616.500,- 

Čerpání FKSP na nákup hmotného majetku           18.038,- 

Příspěvek Spolku při orchestru MBS        13.250,- 

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

       10.000,- 

Příspěvek Městské části Brno-Vinohrady na tisk Almanachu k 65. výročí 
založení ZUŠ a opravy havarijního stavu podlah budovy Čejkovická  

       52.745,- 

Celkem 21 480.540,- 

 

Výdaje  

Přímé výdaje na vzdělávání (dotace ze státního rozpočtu)  

Platy   13 337.682,- 

OON       140.000,- 

Odvody    4 544.735,- 

FKSP      267.630,04 

DDHM - UP        36.799,96        

Celkem 18 326.847,- 

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

Nájemné    711.987,00 24,66 % z provozních výdajů 

Nákup učebních pomůcek     195.067,66   6,76 % z provozních výdajů 

Opravy a údržba    211.005,00   7,31 % z provozních výdajů 

Služby    679.346,13 23,50 % z provozních výdajů 

Energie, teplo, voda    304.970,69 10,56 % z provozních výdajů 

Nákup drobného dlouhod. hmotného majetku 126.103,00   4,37 % z provozních výdajů 

Ostatní materiál, čisticí prostř., kanc.potřeby…    111.958,50   3,90 % z provozních výdajů 

Vzdělávání zaměstnanců      82.378,76   2,85 % z provozních výdajů 

Nemocenská, platy, odvody    119.220,00   4,13% z provozních výdajů 

Příspěvky na stravování zaměstnanců    163.675,00   5,67 % z provozních výdajů 

Preventivní lékařské prohlídky         4.485,00   0,16 % z provozních výdajů 

Odpisy dlouhodobého hmotného majetku    28.058,00   0,97% z provozních výdajů 

Ostatní náklady (povinné úraz.pojištění, odvody 
za neplnění povinnosti zaměstnávat osoby 
zdravotně postižené, cestovné…) 

   149.009,00   5,16 % z provozních výdajů 

Celkem 2 887.263,74        100 % 
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Výše úplaty vychází z vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, t.j. z celkových 
neinvestičních nákladů a z počtu žáků. Plánované nákupy a investice reflektují finanční možnosti 
ZUŠ. Škola hospodaří s kladným hospodářským výsledkem. S vybranými prostředky se snažíme 
nakládat co nejhospodárněji. 
 

Projekty financované z jiných zdrojů 2018/2019 
 
Kulturní vystoupení žáků Základní umělecké školy PhDr. Zbyňka Mrkose 
Městská část Brno-Židenice poskytla škole dotaci v rámci žádosti z programu na 
podporu kultury, mládeže a sportu. Získaná částka 10 000 Kč byla použita na část 
jednoho z pronájmů pro kulturní vystoupení žáků v roce 2019.  
 

 
 
Oprava havarijního stavu podlah v budově Čejkovická 
Městská část Brno-Vinohrady se spolupodílela na opravě havarijního stavu podlah 
vstupu, šaten TO a hygienického zázemí v budově Čejkovická. MČ Brno-Vinohrady 
poskytla škole dotaci ve výši 40.745,- Kč. 

Šablony II. 
V letošním školním roce byly také připravovány projektové záměry zapojení naší ZUŠ do kulturních 
aktivit projektu MAP II a také sestavení projektu pro Šablony II. 
Od září 2019 do konce srpna 2021 bude naše škola realizovat projekt „Uměním k dětem“ z 
Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání – zjednodušené projekty – Šablony II, který je 
spolufinancován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR. Aktivity budou zaměřeny 
na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických 
pracovníků. Dále budou podporovány aktivity rozvíjející spolupráci školy s rodiči dětí a žáků a 
odborníků z praxe v rámci komunitně osvětového setkávání.  

 
Projekt Spolku při orchestru MBS k 25. výročí založení Mladých brněnských symfoniků 
Poskytovatel: Statutární město Brno: 140 000 Kč. 
 

 
Foto na následující straně: Koncert Brněnské klavírní mládí 2019  ► 

12. ročník projektu Konzervatoře Brno se konal v pondělí 4. března 2019 v 19:00 hodin, tradičně v brněnském Besedním domě.  
Na základě přehrávky ze dne 30.1.2019 byly vybrány žákyně pí uč. Mgr. Marcely Hoňkové: Alena Jurková a Elena Fujciková. Koncert 

proběhl ve zcela zaplněném sále Besedního domu a měl mimořádnou hráčskou úroveň. Vstupenky do Besedního domu pro žáky ZUŠ 
zakoupil Klub rodičů a přátel při naší ZUŠ. Foto archiv ZUŠ. 

Mgr. Renata Bialasová, která působí pedagogicky jako profesorka hry na klavír na Konzervatoři v Brně, nám napsala: 

„Dovolte, prosím, abych za celé klavírní oddělení Konzervatoře Brno poděkovala Vašim žačkám Aleně Jurkové a 
Eleně Fujcikové a jejich učitelce paní Marcele Hoňkové za krásný zážitek, který nám připravily svým vystoupením 

na koncertě Brněnské klavírní mládí 4. března 2019 v sále Besedního domu. Velké poděkování patří i Vám a Vaší 
škole za vstřícnou spolupráci, které si velmi ceníme. Doufám, že tento společný projekt, který nám všem přináší 

radost a dětem, jejich pedagogům, rodičům i škole patřičné uznání, bude i v příštích letech úspěšně pokračovat.“ 
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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 15. října a 12. listopadu, 25. února a 3. června. 
Klub rodičů se ve školním roce 2018/2019 finančně podílel na mnoha aktivitách podporujících 
uměleckou činnost žáků ZUŠ. Například pro žáky hudebního oboru zakoupil drobné odměny při 
reprezentaci školy, soutěžích, koncertech nebo uhradil vstupenky do Besedního domu na dvanáctý 
ročník projektu Konzervatoře Brno „Brněnské klavírní mládí“, pro třicet čtyři žáků školy přispěl na 
vstupenky do Janáčkova divadla na Verdiho Aidu v provedení souboru Národního divadla Brno.                   
O tom, že je pomoc Klubu rodičů významná, svědčí například vysoký počet letošních absolventů 
(87), pro které Klub rodičů zakoupil kytičku a malý dárek jako upomínku na absolutorium. Klub 
rodičů přispěl žákům výtvarného oboru na materiál a potřeby pro tvorbu. Finančně se spolupodílel 
na pronájmech Divadla na Orlí pro představení žáků literárně dramatického oboru aj. 
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Vynikající dětský psycholog MUDr. Zdeněk Matějček již před mnoha lety řekl: „Ve škole nejde                       
o školu, ve škole jde o život“. Naší snahou je, aby děti, které v ZUŠ studují, rozvíjely schopnosti, 
které pak v běžném životě úspěšně uplatní. Aby se jim kultura a aktivní umělecké dovednosti staly 
běžnou součástí života. Díky potlesku ostatních naši žáci a studenti mohou zažít pocit úspěchu, ale 
současně poznají, že úspěch je až odměnou za úsilí, které předtím přípravě věnovali.  
 
Přejme ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose 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, KÚ JMK, ČŠI apod. 
● školní vzdělávací program 
● matrika školy 
● personální a ekonomické podklady  
● zápisy z jednání školní umělecké rady 
● zápisy z pedagogických rad   
● hodnocení vlastních učebních dokumentů pedagogů 
● záznamy z kontrol 
● Plán práce ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose pro školní rok 2018/2019  
● 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  
DDHM | drobný dlouhodobý hmotný majetek  
DVPP | další vzdělávání pedagogických pracovníků 
FKSP | Fond kulturní a sociálních potřeb 
IT | informační technologie 
JAMU | Janáčkova akademie múzických umění  
JMK | Jihomoravský kraj  
KÚ JMK | Krajský úřad Jihomoravského kraje 
MBS | Mladí brněnští symfonikové, orchestr ZUŠ města Brna 
MČ | městská část  
MŠ | mateřská škola  
NIDV | Národní institut dalšího vzdělávání  
OON |  Ostatní osobní náklady (dohody)  
PedF MU | Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity   
PO | příspěvková organizace 
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 
UP | učební pomůcky 
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 2018/2019 

Čj. Doš 81/2019 byla projednána v závěrečné pedagogické radě 
školního roku 2018/2019 dne 13. června 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. Aleš Mrázek, starosta 
 
●  Městská část Brno-Vinohrady | PhDr. Jiří Čejka, starosta 
 
●  Městská část Brno-Vinohrady | prof. MVDr. Petr Dvořák, CSc., místostarosta 
 
●  Městská část Brno-Vinohrady | Mgr. Tomáš Pokorný, místostarosta 
 
●  Městská část Brno-Židenice | Ing. Petr Kunc, místostarosta 
 
●  Městská část Brno-Židenice | Ing. Roman Vašina, místostarosta 
 
●  Městská část Brno-Židenice | Ing. Pavel Havlíček, 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 2018/2019 najdete od října 2019 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 školní rok 2018/2019 zpracovala v červnu 2019  
       Mgr. Lenka Jeřábková, ředitelka školy  

z interních materiálů ZUŠ a z podkladů zástupkyně ředitelky školy Miloslavy Vincourové  
       a hospodářky školy Bc. Evy Honzákové. 

 
Strana 10: závěrečná zpráva koordinátorky pro společné vzdělávání a metodičky prevence ZUŠ  

za školní rok 2018/2019 – Mgr. Irena Běhalová. 
 

Strana 12, 14, 54: ekonomická a personální část zprávy o činnosti ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose  
– Ing. Marie Bártů, ekonomka školy. 


