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◄ ► 
INSPIRUJÍCÍ DIALOG 

SETKÁNÍ TVÁŘÍ V TVÁŘ  – v ZUŠ se vracíme do historie kultury a poznáváme svět umění. Po období, které 

omezovalo osobní setkávání, vytvořili v letošním školním roce mladí výtvarníci vlastní profilové autoportréty, 

kterými vstoupili do dialogu se známými postavami z výtvarného umění minulosti. Ve výsledku „výtvarného čtení 
z lidské tváře“  můžete vnímat propojení, ale i konfrontaci a dialog mezi minulostí a přítomností.  

Na titulní straně a následujících stranách výroční zprávy o činnosti ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose za školní rok 
2021/2022 prezentujeme ukázky z tohoto symbolického cyklu žáků výtvarného oboru. Foto: archiv ZUŠ. 
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Důležitým aspektem umění a kultury je, že odrážejí naši vlastní historii  
a prezentují kulturní dědictví celého lidstva. Porozumění vlastní kulturní  
historii a svému postavení ve společnosti, docenění rozličných forem  

tvořivosti a možností, jimiž lze tvůrčím a unikátním způsobem  
reflektovat svět, je cestou k nalézání vlastní identity.
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Název školy: Základní umělecká škola PhDr. Zbyňka Mrkose, Brno, 
Došlíkova 48, příspěvková organizace 

 
Sídlo školy: Došlíkova 4185/48 

636 00 Brno 
  

Právní forma: Příspěvková organizace  

  

IČ: 62156748 
 

REDIZO:  600003329 
 

Zřizovatel školy: Jihomoravský kraj 
Žerotínovo náměstí 449/3 
601 82 Brno  
                 

Povolené výkony (počet žáků): 
 
Změny ve skladbě oborů 
oproti předcházejícímu roku: 

888 žáků 
 
nové obory: ne 
zrušené obory: ne 

  

Vedení školy  

Ředitelka: Mgr. Lenka Jeřábková 
                                      

Statutární zástupkyně ředitelky: Mgr. et MgA. Gabriela Tardonová 

  

Místa poskytovaného vzdělávání: budova ZUŠ, Došlíkova 4185/48, Brno-Židenice 

 budova ZUŠ, Čejkovická 4237/8, Brno-Vinohrady 

 ZŠ Krásného 3191/24, Brno-Židenice 
ZŠ Gajdošova 1282/3, Brno-Židenice 
ZŠ Merhautova 932/37, Brno-Černá Pole 
 

E-mail: info@zus-brno.cz 
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Základní umělecká škola PhDr. Zbyňka Mrkose poskytuje základy vzdělání v jednotlivých uměleckých 
oborech v souladu s právními předpisy. Plní zejména ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., školského 
zákona, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání, 
ve znění pozdějších předpisů. 
 
Výuka je organizována v oborech – hudebním (HO), výtvarném (VO), tanečním (TO) a literárně 
dramatickém oboru (LDO). Obsah výuky v jednotlivých oborech respektuje platný školní vzdělávací 
program. 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 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. V naší ZUŠ pracují s žáky zkušení pedagogové, kteří často sami aktivně 
koncertují nebo vyučují i na vyšších typech uměleckých škol.  
 
Základní umělecká škola PhDr. Zbyňka Mrkose s kapacitou 888 žáků oslaví v příštím roce 
sedmdesáté narozeniny. Pedagogický sbor tvoří odborně kvalifikovaní profesionálové v oboru umění. 
Hlavní budova ZUŠ se nachází v příjemném prostředí areálu zahrady na Došlíkově 4185/48 v Brně-
Židenicích. Dalším pracovištěm školy je moderní kruhová budova ZUŠ Čejkovická 4237/8 v Brně-
Vinohradech. Naši pedagogové v odpoledních hodinách vyučují hru na hudební nástroje také v 
základních školách Krásného, Gajdošova a Merhautova. 
  
Umělecké vzdělávání je v řadě ohledů specifické. Prostřednictvím vlastní tvorby žák rozvíjí svůj tvůrčí 
potenciál i emoční dovednosti. Učí se lépe si uvědomovat sebe sama a poznávat bohatství světa 
umění a kultury jako neoddělitelné součásti lidské existence. Schopnosti, které v uměleckém 
vzdělávání žáci získávají, především pak jejich kreativita, patří mezi významné předpoklady pro 
uplatnění člověka v současné společnosti. 
 
Jednou z důležitých součástí vzdělávacího procesu je spolupráce s rodiči žáků. Bez efektivní 
součinnosti školy a rodiny nejsou výsledky vzdělávání v ZUŠ myslitelné. 
 
   

   
  

 
 
Pro uměleckou výchovu dětí nám vytvářejí 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-Židenice a Městská část Brno-Vinohrady. 
  
 

Místa poskytovaného vzdělávání uvedená v rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku 
 
ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose působí ve dvou samostatných objektech a na třech odloučených 
pracovištích (zde probíhá výuka v klasických učebnách základních škol). Objekty ZUŠ jsou   
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v majetku dvou městských částí a škola platí nájemné. Stejně tak platí nájemné základním 
školám                     za pronájem tříd v jejich budovách. 
 
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, 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, 
grafický lis a vybavení pro výuku základů digitálních technologií. 
 

 
Tabulka 1 
 

 

  MÍSTA POSKYTOVANÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZUŠ PhDr. ZBYŇKA MRKOSE 

 ADRESA 
 VLASTNÍK  
 BUDOVY 

 VÝŠE  

 NÁJEMNÉHO 
 NA ROK 

CELKEM ŽÁKŮ HO VO LDO TO 

 
ZUŠ Došlíkova 
4185/48,  
Brno-Židenice 
 

Statutární  
město Brno 
MČ Brno-Židenice 

429.837,- Kč 
bez energií 
a nákladů  

na provoz 
budovy 

 

 

536 žáků 
+ soubory, 

kolektivní 
výuka žáků 
hudebního 
oboru 

 
331  
žáků 
indivi- 

duální  
hry  
na  
nástroj  

 

136 

 

14 

 

55 

ZUŠ Čejkovická 
4237/8,  
Brno-Vinohrady 
 

Statutární  
město Brno 
MČ Brno-Vinohrady 

60.000,- Kč 
bez energií 
a nákladů  
na provoz 
budovy 

 
 

211 žáků 
+ soubory, 
Notička, 
Nauka o hudbě 

141 
žáků 

indivi- 
duální  
hry  
na  

nástroj 

 
0 

 
43 

 
27 

ZŠ Krásného 
3191/24,  
Brno-Židenice 
 

Statutární  
město Brno 
MČ Brno-Židenice 

72.000,- Kč 
včetně energií 

 

50 žáků 
+ Nauka o hudbě 

50  
žáků 
indivi- 
duální  
hry  

na  
nástroj 

0 0 0 

ZŠ Gajdošova 
1282/3,  
Brno-Židenice 
 

Statutární  
město Brno 
MČ Brno-Židenice 

36.300,- Kč 
včetně energií 

 

78 žáků 
+ Notička, 
Nauka o hudbě 

78 
žáků 
indivi- 
duální  

hry  
na  
nástroj  

0 0 0 

ZŠ Merhautova 
932/37,  
Brno-Černá Pole 

Statutární 
město Brno 
MČ Černá Pole 

35.058,- Kč 
včetně energií 

 

13 žáků 
+ soubor 

 

13 
žáků 
indivi- 

duální  
hry  
na  
nástroj  

0 0 0 
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▲ 
Od počátku roku 2022 v těsné blízkosti hlavní budovy probíhají rušné stavební práce v rámci další etapy 
výstavby rezidence Juliana. Na fotografii je vidět, že stavební práce probíhají doslova pár metrů od budovy. 

 
Budova ZUŠ Došlíkova 4185/48, Brno-Židenice  
Hlavní budova školy v městské části Brno-Židenice se nachází v bezprostřední blízkosti lesoparku 
Bílá hora. Pedagogové ZUŠ zde vyučují hru na hudební nástroje, přípravné studium Notička, Nauku o 
hudbě, soubory, výtvarný obor, taneční obor a 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. Koncertní sál využívá k výuce i 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. ZUŠ i nadále spolupracuje s právničkou z důvodu 
nevyřešených vlastnických vztahů části pozemku v areálu zahrady školy. Řešení je zatím v 
nedohlednu.  
 

▲  
Foto hlavní budovy – červen 2022. V roce 2023 ZUŠ oslaví 70 let a hlavní budova, která postupně mění svou 
podobu, bude vizitkou všeho nového, co k výročí připravujeme. Děkujeme MČ Brno-Židenice za přízeň.  
(Foto: archiv ZUŠ). 
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Nová fasáda změnila hlavní budovu ZUŠ 
Velký dík patří Městské části Brno-Židenice, která realizovala zateplení vnějšího pláště hlavní budovy.  
Zásluhou místostarosty Městské části Brno-Židenice Ing. Petra Kunce se hlavní budova školy, kde se 
každoročně vzdělává více než 500 židenických dětí, dočkala zateplení a generální rekonstrukce 
střechy a fasády.  Realizace zateplení budovy ZUŠ je pro školu významná především z 
ekonomických důvodů, protože rekordně rostoucí ceny energií hradíme z prostředků vybraných od 
rodičů – z úplaty za vzdělávání. Zateplení také zlepšilo žákům a učitelům hygienické podmínky pro 
výuku v učebnách prvního patra. 
 
Prostředí hlavní budovy i její venkovní areál systematicky udržujeme. V letošním školním roce jsme 
se mimo jiné zaměřili na realizaci dalších energetických úspor. Snížení nákladů a úsporu bychom rádi 
dosáhli postupnou výměnou všech svítidel za LED osvětlení. 
 
Zahájili jsme také projekt revitalizace nejbližšího okolí budovy – plánujeme areál více využívat pro 
potřeby školy. Ve spolupráci s odbornou firmou byla provedena revitalizace části zanedbané plochy 
za budovou a vznikl krásný, poměrně velký prostor, který plánujeme využívat například jako 
improvizovanou venkovní učebnu, místo pro venkovní koncerty žáků či na jiné aktivity spojené                              
s prezentací ZUŠ veřejnosti.  
 

 

 

 

▲  

Závěr školního roku  

již podruhé patřil  
Open Air koncertu 

v zahradě hlavní  
budovy školy.  
 

 
 

 
V úterý 21. června přijala naše pozvání na koncert pod otevřeným nebem řada rodičů, příznivců našich mladých 

zpěváků i veřejnost. Pódium a hlediště pro diváky bylo připraveno ve venkovním areálu naší ZUŠ. Stejně jako 
vloni, tak i letos měli návštěvníci možnost první letní den prožít v pohodové atmosféře zahradního hudebního 
koncertu. 
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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, soubory, taneční 
obor a literárně dramatický obor. 
 

Vnitřní prostory budovy stále a systematicky vylepšujeme. Firmy prováděly řadu renovací vybavení a 
příslušenství budovy. Například při pravidelné revizi bylo doporučeno obnovit systém zabezpečení. 
Odborná firma tedy realizovala opravu elektrické zabezpečovací signalizace v celkové výši téměř 
padesát tisíc. Z bezpečnostních důvodů škola také uskutečnila doplnění dalších sítí proti hmyzu do 
všech učeben, sborovny a na WC.  
 
Od května 2021 začalo zatékat střechou do sborovny a přilehlých prostor u umyvadel. Oprava byla 
nákladnější a realizovala ji MČ Vinohrady. Za vstřícnost městské části děkujeme. 

 

Pracoviště ZUŠ v Základní škole Krásného 24,  
Brno-Židenice 
Na partnerské úrovni probíhá vzájemná spolupráce se ZŠ Krásného 
24, kde se naše 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.  
Pedagogové ZUŠ zde vyučují Nauku o hudbě, 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, hru na saxofon, 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 zobcovou flétnu, hru na klarinet, 
hru na saxofon, soubor klarinetů a saxofonů, sólový zpěv. Výuka je 
určena především žákům 1.– 3. ročníku I. stupně základního studia 
ZUŠ. 
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Modernizace vybavení školy
S ohledem na své finanční možnosti postupně zkvalitňujeme materiální vybavení pro výuku.                                  
Vzhledem k pokračování epidemie Covid–19 byly pro pedagogy pořízeny další notebooky. Situace 
vyžadovala také posílení internetové sítě nejmodernější 5G technologií. 
 
V období tohoto školního roku ZUŠ pokračovala v postupné a nezbytné obnově fondu hudebních 
nástrojů pro výuku žáků hudebního oboru. Velkou investicí byl např. nákup nového pianina. 
V letošním školním roce se nám rovněž podařilo pořídit mistrovskou koncertní kytaru pro žáky hry na 
klasickou kytaru. I když kvalitní školu dělají kvalitní učitelé, ne drahé mistrovské nástroje, máme 
radost i z dalších nových nástrojů zakoupených pro zkvalitnění výuky žáků hudebního oboru 
– trubky, kytar, zobcových fléten či vybavení pro bicí oddělení. 

 
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. Samotné pořízení nástroje 
může být velmi nákladné, a tak tato možnost dočasného pronájmu je jistě výhodou. Škola má bohatý 
inventář smyčcových, dechových či strunných nástrojů, dokonce může nabídnout k pronájmu i starší 
pianina. 
 

Systematicky budujeme u žáků motivaci k učení 
Péči o prostředí školy, vybavení tříd a budování prostředí příznivého pro učení považujeme za 
důležitý podpůrný proces rozvoje vzdělávání v naší základní umělecké škole. Pedagogové mimo jiné 
vytváří výukové materiály a didaktické pomůcky.  
 

◄  

V letošním roce to byla metodická 
obrazová učební pomůcka pro žáky 
sólového zpěvu shrnující  

názornou a srozumitelnou formou  
nejdůležitější teorii výstavby hlasu. 
Umění zpěvu je výsledkem 
systematické práce na základě zcela 

individuálních potřeb jednotlivého 
hlasu podle zákonitostí hlasového 
rozvoje. Učební pomůcka pomáhá 
žákům pochopit teorii výstavby hlasu. 
Při výuce zpěvu bude sloužit 

dlouhodobě a doplní tak odborné 

vybavení našich učeben a dalších  
prostor ZUŠ.  

 

 
 

Dopad pandemie  
V zimních měsících letošního školního roku, vzhledem ke stále narůstajícímu počtu nemocných nebo 
nařízeným karanténám, škola čelila velké nemocnosti pedagogů i provozních zaměstnanců a jen 
s velkými obtížemi se dařilo zabezpečit její chod. 
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Plnění a dodržování přísných hygienických opatření v obou budovách i v jednotlivých třídách si také 
vyžádalo vstřícnost všech zaměstnanců školy i řadu neplánovaných investicí do nezbytného vybavení 
pro zajištění bezpečného školního prostředí. Abychom mohli dodržovat přísná hygienická opatření, 
bylo zapotřebí zajistit pravidelné testování zaměstnanců, soustavně vybavovat pracovníky školy 
respirátory, učebny a prostory školy dezinfekčními prostředky nejen na ruce a povrchy, ale i na 
hudební nástroje. V oblasti provozu školy jsme investovali například do dávkovačů dezinfekce. Navíc 
v obou budovách a na všech WC byly původní mechanické dávkovače mýdel vyměněny za 
bezdotykové.  
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Čtyřoborová základní umělecká škola 

V letošním školním roce bylo vyučováno v hudebním oboru 613 žáků. V tanečním oboru se 
vzdělávalo 82 žáků, v literárně dramatickém oboru 57 žáků a ve výtvarném oboru 136 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. Přípravné studium „Notička“ navštěvovalo letos 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. 
 

Školní vzdělávací program ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose 
Motto ŠVP: 

Stavíme dům od základů. J. A. Komenský 
Obsah výuky v jednotlivých oborech respektuje platný školní vzdělávací program 
(ŠVP vychází z rámcového vzdělávacího programu pro základní umělecké 
vzdělávání), a to v rozsahu, který pro jednotlivé druhy činností dovolují (limitují) 
učební plány, úvazkové dotace a v oblasti mzdové rozpočet. Důvodem 
ke každoročním úpravám ŠVP jsou mimo jiné zkušenosti ZUŠ, které získává 
v každém dalším školním roce při hledání cest ke zkvalitnění výuky.  

 
 

 
V roce 2021/2022 ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose navštěvovalo celkem 888 žáků, zpravidla ve věku od 
pěti do osmnácti let. Celkový počet žáků je již řadu let stabilní a respektuje maximální stanovenou a 
povolenou kapacitu. Celkově zájem o výuku převyšoval kapacitní možnosti školy stanovené 
zřizovatelem.  
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Tabulka 2 
 

  POČTY VYUČOVANÝCH ŽÁKŮ PODLE OBORŮ A STUDIJNÍCH ZAMĚŘENÍ 

OBOR PŘÍPRAVNÉHO STUDIA POČET ŽÁKŮ 

Přípravné studium hudebního oboru 
Notička  

33 

Přípravná hra na klavír 6 

Přípravná hra na EKN 3 

Přípravná hra na zobcovou flétnu 1 

Přípravná hra na klasickou kytaru 1 

Přípravná hra na housle 3 

Přípravná hra na violoncello 1 

Přípravné studium výtvarného oboru 13 

Přípravné studium tanečního oboru 10 

Přípravné studium literárně dramatického oboru 7 

Celkem žáků přípravného studia 53 

 
 

Tabulka 3 
 

  POČTY VYUČOVANÝCH ŽÁKŮ PODLE OBORŮ A STUDIJNÍCH ZAMĚŘENÍ  

OBOR CELKEM I. STUPEŇ II. STUPEŇ SPD 

Hudební obor 

Hra na klavír 159 129 30 - 

Hra na varhany 2 - 2 - 

Hra na EKN 33 31 2 - 

Hra na housle 37 30 7 - 

Hra na violoncello 5 3 2 - 

Hra na kontrabas 2 1 - 1 

Hra na zobcovou flétnu 52 47 5 - 

Hra na příčnou flétnu  24 22 2 - 

Hra na hoboj 1 1 - - 

Hra na pozoun 1 1 - - 

Hra na klarinet 12 10 2 - 

Hra na saxofon 6 6 - - 

Hra na trubku 7 7 - - 

Hra na klasickou kytaru 128 114 14 - 

Hra na elektrickou kytaru 2 2 - - 

Hra na bicí nástroje 17 15 2 - 

Sólový zpěv 58 44 13 1 

Hra na akordeon 13 12 1 - 

Hra na cimbál 4 4 - - 

     

Výtvarný obor 123 109 14 - 

Taneční obor 72 67 5 - 

Literárně dramatický obor 50 38 12 - 
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Tabulka 4 
 

  PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 

OBOR / POČET ZÁJEMCŮ O STUDIUM 

 

Hudební obor 
 

 
 

 

Výtvarný obor  
 

 

Taneční obor  
 

 

Literárně 
dramatický obor 
 

Přípravné studium  
– Notička 

44  
Celkem 47 
uchazečů  

o výtvarný obor 

 
Celkem 30 
uchazečů  

o taneční obor 
 
 

 
Celkem  
22 uchazečů 

o literárně dramatický 
obor 

Hra na zobcovou flétnu 9 

Hra na příčnou flétnu 1 

Hra na trubku 2 

Hra na klavír 24 

Hra na klasickou kytaru 14 

Sólový zpěv 9 

Hra na housle 5 

Hra na bicí 2 

Hra na EKN 6 

Hra na akordeon 1 

Celkem                                                 117 uchazečů o hudební obor 

Celkem talentové zkoušky pro školní rok 2022/2023 absolvovalo 216 uchazečů o studium.  
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K 31. květnu 2022 tvořilo náš pedagogický sbor 52 učitelů, plus dvě kolegyně, které jsou na mateřské 
a rodičovské dovolené. Učitelé, kteří jsou také aktivními umělci, vnáší do kulturního dění svůj tvůrčí 
přístup, kterým motivují nejen žáky, rodiče, ale i širší veřejnost. Vedení školy se snaží o vyváženou 
personální strategii pedagogického sboru. To znamená příznivou a nesmírně užitečnou symbiózu 
generací. Pedagogický sbor tvoří jak mladší, tak zkušení učitelé. Větší část učitelů má ke škole vřelý 
vztah, který se mimo jiná pozitiva projevuje i velkým množstvím nadstandardních činností.  
 

Efektivní a rychlé zapojení začínajících učitelů do pedagogického procesu 
K obnově pedagogického sboru dochází postupně, přirozenou cestou. Důvodem změn v 
pedagogickém sboru byl v letošním školním roce odchod do důchodu dlouholetého pedagoga s celým 
pracovním úvazkem (vyučoval tři odlišná studijní zaměření) a dvě vyučující hry na klavír odešly na 
mateřské dovolené. I když se snažíme s kolegy promyšleně vybírat případné nové pracovníky školy, 
kteří nahrazují pedagogy odcházející do důchodu a zastoupí učitelky na mateřské dovolené, 
v letošním roce jsme místo těchto tří stabilních učitelů přijali deset nových, mladých pedagogů a navíc 
se dvě vyučující vrátily po dlouhodobé rodičovské dovolené. V oblasti personální byl proto letošní 
školní rok zaměřen zejména na efektivní a rychlé zapojení začínajících učitelů a učitelek po 
rodičovské dovolené do pedagogického procesu a přípravu personálních rezerv pro budoucí 
cyklickou generační výměnu v pedagogickém sboru. 
 
Tabulka 5 
 

  ZAMĚSTNANCI ZUŠ PhDr. ZBYŇKA MRKOSE (STAV K 31. 5. 2022) 

PRACOVNÍ ZAŘAZENÍ POČET 

Pedagogičtí pracovníci      52 

Nepedagogičtí pracovníci (ekonomka, hospodářka, administrativní pracovnice a správa 

budov: 2 školnice) 
      5 

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

 
 
 
Tabulka 6 
 

  VĚKOVÁ STRUKTURA PEDAGOGICKÉHO SBORU (STAV K 31. 5. 2022) 

DO 29 LET 30–39 LET 40–49 LET 50–59 LET  60 LET A VÍCE 

8 pedagogů 10 pedagogů 13 pedagogů 8 pedagogů 13 pedagogů 

 

 
Ve školním roce 2021/2022 jsme vyučovali hru na sedmnáct druhů hudebních nástrojů a sólový zpěv. 
18 učitelů školy působí na plné úvazky (21 nebo 23 vyučovacích hodin). Druhá větší část 
pedagogických pracovníků má úvazky částečné, což je v ZUŠ zcela běžná praxe. Ta vyplývá z 
měnící se poptávky po jednotlivých odbornostech a hudebních nástrojích. Při stanovení pracovních 
úvazků je v hudebním oboru využívána příslušná nástrojová profilace pedagogů, převážně vyučují 
hru na nástroj, který vystudovali.  
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V Základní umělecké škole PhDr. Zbyňka Mrkose vždy pracovala řada výrazných pedagogických a 
uměleckých osobností, včetně pedagogů z konzervatoří a Janáčkovy akademie múzických umění. 
Někteří vyučující souběžně působí jako aktivní umělci – například jako sólisté nebo hráči 
v orchestrech a hudebních seskupeních nejrůznějších žánrů. V letošním školním roce dvacet jedna 
pedagogů hudebního oboru aktivně vykonávalo uměleckou činnost a tyto zkušenosti nesporně 
zlepšují vazbu mezi praxí a uměleckou školou. 
 
Souběžně s výukou v naší ZUŠ působí v současnosti na vyšším stupni uměleckého vzdělávání:  

● dva vyučující jsou pedagogy JAMU, 

● dva pedagogové vyučují na Konzervatoři Brno.  

Přirozeně tak dochází k provázání výuky v ZUŠ s navazujícími stupni uměleckého vzdělávání.  
 
Tabulka 7 
 

  KVALIFIKOVANOST PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

PLNĚ KVALIFIKOVANÍ NEKVALIFIKOVANÍ 

51 1 
V letošním školním roce si vyučující dokončuje 

studium absolutoriem konzervatoře. 

 
 
Tabulka 8 
 

  PŘEHLED KVALIFIKACE PEDAGOGICKÉHO SBORU (STAV K 30. 5. 2022) 
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 HUDEBNÍ 

 OBOR 
45 1 1 9 7 – 26 – 1 

 

 VÝTVARNÝ 
 OBOR 

4 2 – – – 1 – 1 – 

 

 DRAMATICKÝ 
 OBOR 

1 – – 1 – – – – – 

 

 TANEČNÍ 
 OBOR 

2 – – 1 – – 1 – – 
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Učit je nejen povolání, ale je to také cesta neustálého růstu a osobního rozvoje, která vyžaduje 
tvrdou práci, ale je stejně obohacující. Oblasti DVPP se snažíme cílevědomě věnovat. Výběr 
vzdělávacích aktivit vychází z potřeb školy a ze zájmu zaměstnanců. Škola postupuje podle vlastního 
plánu vzdělávání. 

 
Tabulka 9 
 

 ÚČAST PEDAGOGŮ NA VZDĚLÁVÁNÍ K PROHLUBOVÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE  

ORGANIZOVANÉ ZUŠ NEBO EXTERNÍMI INSTITUCEMI 

TYP VZDĚLÁVÁNÍ (ON-LINE I PREZENČNÍ ŠKOLENÍ A SEMINÁŘE) POČET ZÚČASTNENÝCH 

HF JAMU 
Současné trendy klavírní pedagogiky a hry instruktivní literatury  

1 

Dechové soboty 2021/2022 Konzervatoře Brno  
Metodika hry na dřevěné dechové nástroje pro učitele ZUŠ  

1 

Klavírní soboty 2021/2022 Konzervatoře Brno 
Teorie a praxe v klavírní výuce 

3 

Smyčcové soboty 2021/2022 Konzervatoře Brno 
Hra na smyčcové nástroje – komplexní přístup k výuce 

1 

Hra na zobcovou flétnu 1 

Model prostoru – prostor modelu, seminář k 17. celostátní přehlídce 
výtvarných prací dětí a mládeže 

1 

INSEA – Cesty za kvalitní výtvarnou výchovou  1 

Kvalifikační studium zástupkyně ředitelky 1 

Školeni G Suite na praktických příkladech – pokročilé techniky 42 

Seminář z oblasti rizikového chování ve škole: Šikana jinak 1 

Školení BOZP a PO 52  

 
Tabulka 10 
 

 ÚČAST PROVOZNÍCH ZAMĚSTNANCŮ NA VZDĚLÁVÁNÍ 

ODBORNÁ ŠKOLENÍ ZAMĚŘENÁ NA NOVINKY V LEGISLATIVĚ                POČET ZÚČASTNĚNÝCH    

Registr smluv  1 

iZUŠ 1 

Spisová služba ve škole 1 

Cyklus školení k Spisové službě 1 

Školení na mzdy ALFA MZDY AVENSIO 1 

AZUŠ 1 

 
  

ZUŠ se snaží informovat rodiče a veřejnost o aktuálním dění v ZUŠ. K prezentaci studijních výsledků 
využíváme pravidelně místní tisk, webové stránky školy i facebookový profil ZUŠ.   
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Web školy 
Podstatným nástrojem komunikace s veřejností byly i nadále pravidelně aktualizované webové 
stránky školy www.zus-brno.cz.                     
 

Důležitý kanál pro komunikaci představoval druhým školním rokem 
budovaný facebookový profil školy facebook.com/zusbrno   
 

Na YouTube a Facebooku škola pravidelně zveřejňuje koncerty, 
představení, vystoupení žáků jednotlivých oddělení i výtvarná dílka 
a fotografie. Postupně si obě naše nové platformy budují své 
fanoušky a podporovatele. Na YouTube bylo od září 2021 do konce 
května 2022 zaznamenáno 3 100 zhlédnutí, facebookový dosah 
stránek měl za školní rok 12 574 interakcí, stránky navštívilo 2 480 
sledujících. 

 
6. ročník celostátního festivalu ZUŠ Open 

Letos již po šesté jsme se zapojili do festivalu ZUŠ Open. Patronkou 
festivalu je operní pěvkyně Magdalena Kožená.  
Uměním našich žáků ožil hrad Špilberk, kde se 26. května představili 
studenti hudebního i výtvarného oboru. Prezentace výstavy prací 
žáků výtvarného oboru na Špilberku proběhla na facebookovém 

profilu ZUŠ Open 2022.  
 
Další příspěvky, jež představují zajímavé projekty a tvorbu žáků všech čtyř oborů naší školy, byly 
postupně zveřejněny na webových stránkách ZUŠ Open.  
 

 
 

Škola je vstřícné a bezpečné prostředí pro žáky, jejich rodiče a pedagogy 
 
Škola má zpracován provozní řád a vnitřní řád, který je součástí organizačního řádu školy. 
Na zajištění bezpečného prostředí, dodržování přísných protiepidemických a hygienických opatření 
v budovách a na pracovištích školy i na ochranu zaměstnanců byla v letošním školním roce uvolněna 
z omezeného rozpočtu školy významná finanční částka. 
 
Periodické školení zaměstnanců školy v oblasti dodržování bezpečnosti práce bylo provedeno 
v přípravném týdnu školního roku 2021/2022.  
  
Vyhodnocování rizik probíhá obvykle jedenkrát ročně v rámci roční kontroly BOZP. 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. Kontrola 
provádění jednotlivých ustanovení byla součástí prověrek BOZP. Roční prověrky BOZP a požární 
ochrany v budovách ZUŠ byly provedeny ve spolupráci s odborovou organizací v listopadu 2021. 
Jejich cílem bylo souhrnně zjistit stav a odhalit nedostatky v péči o stálé zlepšování pracovních 
podmínek, dodržování bezpečnosti práce a předcházení pracovním úrazům. Prověrková komise 
provedla kontrolu: revizí hasicích přístrojů, hydrantů, hromosvodů, elektrického zařízení, revizí 
spotřebičů, revizí elektrických systémů. Prověrková komise provedla kontrolu, zda je řádně vedena 
požární kniha, jsou rozmístěny ruční hasicí přístroje, jsou volné únikové východy, ověřila přístup 
k rozvodným zařízením. Prověrková komise provedla kontrolu technické úrovně a vybavenosti 
pracovišť: provozních prostorů, učeben, komunikací, osvětlení, vytápění, větrání, pořádku a čistoty 
v prostorách školy i konkrétních pravidel k zajištění BOZP a PO.  

http://www.zus-brno.cz/
https://www.facebook.com/zusbrno
https://www.zusopen.cz/aktuality/
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Ze zjištěných skutečností prověrková komise ve spolupráci s odborovou organizací stanovila plán 
ozdravných opatření, který škola postupně podle finančních a organizačních možností plní. 
 

Rozbor školní úrazovosti 
Ve školním roce 2021/2022 nebyl registrován žádný pracovní úraz. Při běžné výuce výtvarného 
oboru byl zaznamenán jeden drobný žákovský úraz. Žákyně byla s rodiči následně odeslána na 
vyšetření. Úraz byl bez následků a nebyl odškodňován pojišťovnou. 

Ve škole pracuje odborová organizace. O všech zásadních krocích ředitelka školy předsedu odborové 
organizace informuje. Spolupráce s odbory je dobrá, v chodu školy nedochází k zásadním rozporům 
či situacím, které bychom neuměli řešit, což je zřejmé i z toho, že jednání s odbory mají spíše podobu 
konzultací.  
 
 

V letošním školním roce kontrola externích kontrolních orgánů neproběhla.  
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Tabulka 11 
 

 
 

VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 

 S VYZNAMENÁNÍM PROSPĚLO NEPROSPĚLO NEKLASIFIKOVÁNO PS 

Hudební obor 544 žáků   10 žáků 0 žáků  9 žáků 50 žáků 

Výtvarný obor  118 žáků   0 žáků 0 žáků  5 žáků 13 žáků 

Taneční obor   71 žáků   0 žáků  0 žáků  1 žák 10 žáků 

Literárně 
dramatický obor 

 52 žáků   0 žáků  0 žáků  0 žáků   5 žáků 

 

 
Tabulka 12 
 

 POČTY ABSOLVENTŮ 2021/2022 

CELKOVÉ POČTY ABSOLVENTŮ VE VŠECH OBORECH ŠKOLY 

Celkem  Celkem I. stupeň  
58 absolventů 

Celkem II. stupeň 
9 absolventů  

Celkem ve všech oborech 2021/2022 67 absolventů 

ELKOVÉ POČTY ABSOLVENTŮ V OBORECH 2021/2022 
Tabulka 13 
 

 POČTY ABSOLVENTŮ HUDEBNÍHO OBORU PODLE STUDIJNÍCH ZAMĚŘENÍ 2021/2022 

HUDEBNÍ OBOR I. STUPEŇ II. STUPEŇ 

Hra na klavír 12 absolventů 5 absolventů  

Hra na EKN 1 absolvent –  

Hra na housle 4 absolventi –  

Hra na zobcovou flétnu 3 absolventi  1 absolvent 

Hra na příčnou flétnu 1 absolvent –  

Hra na trubku 1 absolvent –  

Hra na kytaru 9 absolventů –  

Sólový zpěv 3 absolventi  1 absolvent 

Hra na bicí 4 absolventi –  

Hra na akordeon 3 absolventi –  

 I. STUPEŇ II. STUPEŇ 

Hudební obor (celkem) 41 absolventů 7 absolventů 
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Absolventům, kteří v letošním školním roce končí studium na naší škole, přejeme jménem jejich 
učitelů hodně úspěchů do dalšího života a ať je pro ně hudba nebo jiný druh umění i nadále radostí, 
relaxací a potěšením. 
 
9. květen (pondělí) 18.00 hodin | Koncertní sál ZUŠ Došlíkova 4185/48, Brno-Židenice 

KONCERT ABSOLVENTŮ hry na bicí nástroje, akordeon a kytaru 
 

11. květen (středa) 18.00 hodin | Koncertní sál ZUŠ Došlíkova 4185/48, Brno-Židenice  
KONCERT ABSOLVENTŮ hry na klavír, flétnu a sólového zpěvu 
 
17. květen (úterý) 18:00 hodin | Koncertní sál ZUŠ Došlíkova 4185/48, Brno-Židenice 

KONCERT ABSOLVENTŮ hry na kytaru 

18. květen (středa) 18.00 hodin | Křišťálový sál, Stará radnice, Radnická 8/368, Brno-střed 

KONCERT ABSOLVENTŮ hry na klavír, housle a flétnu 
 
24. květen (úterý) 18.00 hodin | Koncertní sál ZUŠ Došlíkova 4185/48, Brno-Židenice 

KONCERT ABSOLVENTŮ hry na klavír, housle, keyboard a sólového zpěvu 
 
2. červen (čtvrtek) 19.00 hodin | Komorní sál ZUŠ Čejkovická 4237/8, Brno-Vinohrady 

KONCERT ABSOLVENTŮ hry na klavír, flétnu, trubku a sólového zpěvu 
 

▲  

Absolventi hudebního oboru se představili na šesti absolventských koncertech. Foto: archiv ZUŠ. 

 

Tabulka 14 
 

 POČTY ABSOLVENTŮ VÝTVARNÉHO, TANEČNÍHO A DRAMATICKÉHO OBORU 2021/2022 

 I. STUPEŇ II. STUPEŇ 

Výtvarný obor  8 absolventů 2 absolventi 

Taneční obor  5 absolventek –  

Dramatický obor  4 absolventi –  
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Práce s žáky a studenty aspirujícími na vyšší typ školy s uměleckým zaměřením 

Základní umělecké školy jsou součástí třístupňového systému uměleckého vzdělávání a připravují 
žáky pro studium na středních školách uměleckého zaměření a na konzervatořích, případně na 
vysokých školách s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením.  
 
V celkovém počtu 888 žáků školy se s jistou pravděpodobností vždy každý rok objevuje několik 
výjimečných talentů. Těm se během dospívání nabízí možnost věnovat se některé ze zvolených 
činností i po skončení základní školy, gymnázia, výjimečně i školy jiného zaměření. Jde o studium na 
konzervatořích, pedagogických školách a speciálních školách, kde umění je nedílnou součástí 
výchovy – taneční konzervatoř nebo střední škola umění a designu. Každoročně se vyskytnou 
případy zájmu o studium na některé fakultě vysokých škol (pedagogické, teorie umění, JAMU aj.). 
 
Práce s těmito studenty je zvláštním a relativně náročným úkolem pedagogů ZUŠ. V první řadě je 
otázka vlastní volby oboru, kde hraje roli nejen talent, ale i zázemí, pracovitost. Jde také o 
zhodnocení vlastních schopností, sil a perspektiv. Přijetí na konzervatoř často vyžaduje spolupráci s 
některou význačnou a vlivnou pedagogickou osobností. I v těchto variantách je spolupráce a úloha 
ZUŠ důležitá a nezastupitelná. Kromě zvláštních oborů (LDO), kde talent a štěstí mohou přípravnou 
fázi k přijetí na školu výrazně zkrátit, vyžaduje příprava roky usilovné a poctivé práce.  
 

Práce s talentovanými žáky 
Také při práci s žáky se znaky nadání individualizujeme vzdělávací obsah, nastavujeme podpůrná 
opatření – akcelerace, rozšíření a obohacování učiva s důrazem na samostatnou a tvořivou práci 
apod. 
V ZUŠ je práce s talentovanými žáky většinou radostná. Podmínkou však je, že jde o žáka 
pracovitého. Výchovná práce s talentovanými žáky je z ekonomických důvodů jen výjimečně 
dotována zvýšeným úvazkem. Přitom jde výchovně i profesně o nejnáročnější činnost školy. 

 
Blahopřejeme všem žákům naší školy, kteří byli v letošním školním roce po úspěšně vykonaných 
talentových zkouškách přijati na školy s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením. 

 

Hudební obor 

  
Adriana Brychtová – Střední pedagogická škola, Brno  
                                    Obor: Předškolní a mimoškolní pedagogika 
                                    (pedagog Josef Klimeš) 
 
Nela Hauserová – Cyrilometodějské gymnázium a SOŠ pedagogická Brno  
                               Obor: Předškolní a mimoškolní pedagogika 
                               (pedagog Mgr. Marcela Hamrová Hoňková) 
 
Katarína Daniela Zoss – Filozofická fakulta MU 
                                         Obor: Hudební věda a pedagogika 
                                         (pedagog Mgr. Jana Kubová a Mgr. Radmila Tkadlčíková)  
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Výtvarný obor 

 
Kristýna Skotáková – Střední škola umění a designu, Husova, Brno 
                                      Obor: Game art 
                                      (pedagog Jana Blažková) 
 

Anna Valterová – Střední škola umění a designu, Husova, Brno 
                              Obor: Motion design 
                              (pedagog Jana Blažková) 
 

Mína Malíková – SPŠ a VOŠ Brno  
                             Obor: Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů 
                             Zaměření oboru: Design ve zlatnictví a stříbrnictví 
                             (pedagog Jana Blažková) 
    
Petra Ondrová – Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Zlín 
                             Ateliér: Animovaná tvorba 
                             (pedagog Jana Blažková) 
 

Jakub Rejda – Střední škola uměleckomanažerská, s.r.o., Táborská, Brno 
                         Obor: Multimediální tvorba  
                         (pedagog Jana Blažková) 
 
 

Literárně dramatický obor 
 
Šarlota Bauerová – Střední škola uměleckomanažerská, s.r.o., Táborská, Brno 
                                  Dramatický ateliér 
                                  (pedagog Kamila Olšaníková)  
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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. 

Soutěže základních uměleckých škol České republiky pro školní rok 2021/2022 
Pro letošní školní rok byla 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. 

 
SÓLOVÝ A KOMORNÍ ZPĚV 
V okresním kole soutěže žáků základních uměleckých škol v sólovém a komorním zpěvu byly výkony 
našich žáků hodnoceny porotou takto: 1. místo s postupem získal v I. kategorii Mikuláš Kalousek 
z pěvecké třídy Mgr. Tomáše Badury. Druhými místy porota ocenila výkony zpěvaček ze třídy Jarmily 
Richterové: Barbory Lošťákové a Leony Skácelové. Navíc Leona Skácelová získala i Zvláštní cenu 
poroty za vynikající interpretaci muzikálové písně. Žákyním Berenice Hamrové, Denise Wossalové a 
Vendule Vrbové ze třídy Mgr. et MgA. Magdy Honzákové udělila porota 3. místa. Čestná uznání I. 
stupně si ze soutěže odnesly i Anna Bendová ze třídy Mgr. Tomáše Badury a Nikol Hudcová ze třídy 
Jarmily Richterové. 

V krajském kole vybojoval Mikuláš Kalousek 2. místo.  

HRA NA DECHOVÉ NÁSTROJE 
V okresním kole soutěže ve hře na dechové nástroje měla naše škola zastoupení ve hře na zobcovou 
flétnu, ve hře na saxofon, klarinet a hoboj. Flétnistky Dorothy Drábková a Linda Havránková ze třídy 
pí uč. Mgr.art. Evy Chomoucké a Petra Lukášová ze třídy pí uč. Mgr. Kristýny Ševčíkové získaly 1. 
místa s postupem do krajského kola soutěže žáků ZUŠ. Žákyně Karolína Foltová ze třídy pí 
uč. Mgr.art. Evy Chomoucké byla také oceněna 1. místem. Ve hře na klarinet získala Klára Školáková 
2. místo a Ella Mondočková i Dominika Klusáková shodně 3. místa. Ve hře na saxofon získal Antonín 
Šeda 3. místo a ve hře na hoboj Anna Skalníková také 3. místo. Žáci jsou ze třídy pí uč. Marie 
Winklerové. 

V Krajském kole soutěže žáků základních uměleckých škol ve hře na dechové nástroje, které se 
uskutečnilo 29. března v ZUŠ Ivančice vybojovaly Dorothy Drábková skvělé 1. místo a Linda 
Havránková 2. místo. Obě žákyně jsou ze třídy pí uč. Mgr.art. Evy Chomoucké. Také Petra Lukášová 
ze třídy pí uč. Mgr. Kristýny Ševčíkové si ze soutěže odnesla krásné 2. místo. 

HRA NA CIMBÁL 
V okresním kole soutěže žáků základních uměleckých škol v oboru Hra na cimbál získali žáci ze třídy 
Mgr. Jaroslava Kneisla Ondřej Honzák a Patrik Maňas shodná druhá místa.   

Krajské kolo soutěže žáků základních uměleckých škol  
HRA SMYČCOVÝCH SOUBORŮ A ORCHESTRŮ 
Základní umělecká škola PhDr. Zbyňka Mrkose byla 6. dubna 2022 organizátorem krajského kola 
soutěže žáků ZUŠ ve hře smyčcových souborů a orchestrů. Naše ZUŠ byla pověřena organizací 
Krajského kola soutěže žáků ZUŠ ve hře smyčcových souborů a orchestrů. Ve spolupráci s krajskou 
uměleckou radou základních uměleckých škol se krajské kolo uskutečnilo ve středu 6. dubna 2022 od 
9.00 do 14.30 hodin v sále Dělnického domu, Jamborova 65 v Brně-Židenicích. Soutěžily čtyři 
smyčcové soubory a tři orchestry ze šesti ZUŠ Jihomoravského kraje – celkem se soutěže účastnilo 
137 žáků. 
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Pětičlennou odbornou porotu vedl prof. Mgr. Jan Zbavitel z JAMU Brno. Dalšími členy poroty byli doc. 
Mgr. et MgA. Tomáš Krejčí, MgA. Richard Kružík, Lenka Zouharová a BcA. Filip Urban. Porotci 
hodnotili nejen technické zvládnutí, ale i dramaturgii repertoáru, vhodnost a obtížnost skladeb, 
umělecký projev, kvalitu a stylovost interpretace. Přes letošní obrovské problémy s karanténami a 
onemocněními žáků i pedagogů nám soutěžící připravili krásný zážitek. Skladby hráli se zaujetím, 
s přednesem a v co nejlepší formě, jak jen bylo v danou chvíli možné. Celkovým vítězem soutěže se 
zaslouženě stal Komorní orchestr Jana Noska z Hodonína. 
V kategorii smyčcových souborů náš Komorní soubor ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose předvedl 
výtečný výkon a jeho provedení soutěžních skladeb porota ocenila 1. místem. Na přípravě soutěžních 
skladeb se podílela nejen vedoucí souboru MgA. Zuzana Křivá, ale i pí uč. Lenka Pokorná, Mgr. 
Marcela Hamrová Hoňková, Marie Winklerová a Dagmar Kuchařová. Děkujeme našim pedagogům a 
také zaměstnancům ZUŠ, kteří se podíleli na bezchybné organizaci soutěže. 

BRNĚNSKÉ KLAVÍRNÍ MLÁDÍ 2022 
Klavírista Pavel Pech ze třídy pí uč. Mgr. Marcely Hamrové Hoňkové vystoupil v sále Besedního 
domu na 15. ročníku koncertu Brněnské klavírní mládí, na kterém se představili talentovaní mladí 
klavíristé brněnských základních uměleckých škol a Konzervatoře Brno.  

▲ 

Pavel Pech na koncertě pořádaném brněnskou konzervatoří „Brněnské klavírní mládí 2022“. 
Foto: archiv ZUŠ. 

VARHANNÍ PŘEHLÍDKA ORGANUM REGIUM 2022 
Žákyně Markéta Šmahelová ze třídy Mgr. Jany Kubové v Domě hudby v Pardubicích na Varhanní 
přehlídce ORGANUM REGIUM zahrála skvěle a v konkurenci šestnácti soutěžících z celé republiky 
získala 3. místo. 

ART DUO International Music Festival and Competition  
"In memory of Ludwig van Beethoven" 
Ve dnech 19. a 20. listopadu 2021 se v Praze konala mezinárodní akordeonová soutěž pro mladé 
hudebníky ART DUO. Naši školu reprezentovali dva žáci z akordeonové třídy Mgr. Nikolaje Petruka – 
Lukáš Cicvárek v mladší kategorii a Martin Šlegl v kategorii starší. Oba žáci předvedli skvělé výkony, 
které odborná porota ocenila vynikajícím 1. místem.  
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Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, prevence rizikového chování 
Základní umělecká škola poskytuje umělecké vzdělávání také žákům se speciálními vzdělávacími 
potřebami (například dyslexie, dysortografie, dyskalkulie, dysgrafie, ADHD, poruchy autistického 
spektra, Aspergerův syndrom apod.). Poskytuje žákům potřebná podpůrná opatření, individualizuje a 
diferencuje výuku podle jejich aktuálních potřeb a umožňuje jim tak rozvoj jejich talentu. Problematiku 
vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami upravuje příslušná legislativa a škola se řídí 
jejími ustanoveními.  
 
Poradenské služby v ZUŠ zabezpečuje koordinátorka pro společné vzdělávání a metodička prevence 
ZUŠ Mgr. Irena Běhalová, která zajišťuje pedagogům metodickou podporu a konzultace v oblasti 
společného vzdělávání a zprostředkovává komunikaci se školskými zařízeními PPP/SPC atd. Aktivity 
letošního školního roku shrnula v závěrečné zprávě za rok 2021/2022. 
 

Závěrečná zpráva koordinátorky pro společné vzdělávání a metodičky prevence ZUŠ 
Mgr. Ireny Běhalové za školní rok 2021/2022 

Základní umělecká škola PhDr. Zbyňka Mrkose má dlouhodobě propracovaný poradenský systém 
komunikace mezi vedením školy, koordinátorkou pro společné vzdělávání a metodičkou prevence 
Mgr. Irenou Běhalovou, pedagogy a rodiči. V rámci poradenského pracoviště poskytujeme konzultace 
žákům, rodičům a pedagogům v oblasti prevence rizikového chování dětí a v oblasti vzdělávání žáků 
se speciálními vzdělávacími potřebami. Dlouhodobě spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou 
poradnou a Poradenským pracovištěm Sládkova 45 v Brně. 
Na začátku školního roku proběhla aktualizace dokumentace žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami u všech pedagogů a ve všech oborech naší školy, individuální konzultace s pedagogy a 
nastavení podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. V průběhu školního 
roku probíhaly další konzultace s pedagogy a průběžné vyhodnocení nastavených podpůrných 
opatření.   
Koordinátorka pro společné vzdělání a metodička prevence Mgr. Irena Běhalová v úzké spolupráci 
s vedením školy připravila pro pedagogy v rámci pravidelných pedagogických porad aktuální témata 

z oblasti prevence rizikového chování dětí a 
odborné materiály.  Zúčastnila se semináře 
z oblasti prevence rizikového chování 
Šikana jinak, na základě kterého byl poté 
proškolen celý pedagogický sbor.  
 
V průběhu školního roku jsme rozšířili a 
aktualizovali odbornou knihovnu 
zaměřenou na společné vzdělávání, 
moderní pedagogické metody a na 
prevenci. Dlouhodobě pravidelně 
odebíráme odborné časopisy Prevence a 
Školní poradenství v praxi.  
 

 
 
 

◄ 
Pro žáky se SVP je jednou z podpůrných 
metod při výuce hudebního oboru práce 
s obrázky. Rozvíjí fantazii, představivost, 
vede k navození atmosféry skladby, ale  
i k relaxaci, zklidnění. 
Foto: archiv ZUŠ.  
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Systematicky vytváříme pro žáky příležitosti, aby předvedli to, co se naučili. Díky potlesku publika 
naši žáci a studenti mohou zažít pocit úspěchu, ale současně poznají, že úspěch je až odměnou za 
úsilí, které předtím přípravě věnovali.  
 
Po dvou letech pandemie, která omezovala osobní setkávání, si v letošním školním roce pedagogové 
a žáci vynahradili deficit předchozích dvou let. Organizace akcí školy však vyžadovala mnohem více 
flexibility a schopnosti neustálé práce se změnou. 

 

KONCERT UČITELŮ ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose 

Koncert učitelů nabízí jednou za rok všem žákům i jejich rodičům příležitost poznat své učitele 
hudebního oboru také z jiné stránky. V úterý 29. března 2022 si řada rodičů a žáků nenechala ujít 
šanci zažít pedagogy naší ZUŠ jako skvělé interprety na koncertním pódiu. Sestavu účinkujících 
učitelů letos tvořili mladí pedagogové, kteří se plně věnují interpretaci na vysokých školách a 
konzervatoři, ale i ti zkušenější, kteří jsou stále aktivními hudebníky. Na programu klavírní čísla 
střídaly smyčcové a dechové nástroje, kytara, akordeon i cimbálová muzika. Pozvání přijali i hosté, 
kteří jsou bývalými žáky a pedagogy školy, nebo hudebníci působící ve známých brněnských 
tělesech. 

Jedním z důležitých výstupů při vzdělávání dětí v Základní umělecké škole je schopnost žáků veřejně 
vystoupit a prezentovat svou práci. Od prvních uměleckých krůčků se vystoupení dětí kultivuje, žáci 
překonávají nervozitu, učí se přednést, zahrát či zazpívat připravený repertoár nejlépe, jak v danou 
chvíli dovedou.  

16. listopad (úterý) 19.00 hodin | Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 4185/48, Brno-Židenice 

Koncert žáků klavírní třídy Marie Machulové, DiS. 
 

7. prosinec (úterý) 19.00 hodin | Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 4185/48, Brno-Židenice 

Koncert žáků klavírní třídy Mgr. Marcely Hamrové Hoňkové 
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15. prosinec (středa) 18.00 hodin | Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 4185/48, Brno-Židenice 

Minikoncert žáků flétnové třídy Mgr. Kristýny Hrbáčkové 
 
16. prosinec (čtvrtek) 17.00 hodin | Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 4185/48, Brno-Židenice 

Koncert žáků flétnové třídy BcA. Štěpánky Menšíkové 
 
16. prosinec (čtvrtek) 18.30 hodin | Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 4185/48, Brno-Židenice 

Adventní koncert žáků klavírní třídy pí uč. Mirjany Malíkové Stefanović, dipl. ped. 
 
18. leden (úterý) 18.00 hodin | Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 4185/48, Brno-Židenice 

Koncert žáků pěvecké třídy pí uč. Jarmily Richterové 

 

8. únor (úterý) 18.00 hodin | Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 4185/48, Brno-Židenice 

Koncert žáků třídy dechových nástrojů pí uč. Marie Winklerové 
 

 

 

9. únor (středa) 18.00 hodin | Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 4185/48, Brno-Židenice 

Koncert žáků pěvecké a klavírní třídy pí uč. Mgr. et MgA. Magdy Honzákové 

 

16. únor (středa) 18.00 hodin | Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 4185/48, Brno-Židenice 

Koncert žáků kytarové třídy p. uč. Jiřího Hanika 
 

22. únor (úterý) 19.00 hodin | Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 4185/48, Brno-Židenice 

Koncert žáků klavírní třídy pí uč. Marie Machulové, DiS. 
 
1. březen (úterý) 18.00 hodin | Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 4185/48, Brno-Židenice 

Koncert žáků klavírní a varhanní třídy Mgr. Jany Kubové 

 

2. březen (středa) 18.00 hodin | Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 4185/48, Brno-Židenice 

Koncert žáků třídy pí uč. Lenky Pokorné 
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22. březen (úterý) 18.00 hodin | Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 4185/48, Brno-Židenice 

Koncert žáků houslové třídy MgA. Patricie Theimerové 

 

23. březen (středa) 18.00 hodin | Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 4185/48, Brno-Židenice 

Koncert žáků klavírní a varhanní třídy Mgr. Jany Kubové 

 

24. březen (čtvrtek) 19.00 hodin | Komorní sál ZUŠ, Čejkovická 8, Brno-Vinohrady 

Koncert žáků klavírní třídy pí uč. Dagmar Menšíkové 
 
30. březen (středa) 18.00 hodin | Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 4185/48, Brno-Židenice 

Koncert žáků kytarové třídy Mgr. Ireny Běhalové 
 

12. duben (úterý) 18.00 hodin | Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 4185/48, Brno-Židenice 

Koncert žáků klavírní třídy Mgr. Hany Koňárkové 

 

19. duben (úterý) 18.00 hodin | Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 4185/48, Brno-Židenice 

Koncert žáků kytarové třídy MgA. Veroniky Machainové 

 

20. duben (středa) 18.00 hodin | Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 4185/48, Brno-Židenice 

Koncert žáků klavírní třídy pí uč. Mirjany Malíkové Stefanović, dipl. ped. 
 

28. duben (čtvrtek) 19.00 hodin | Komorní sál ZUŠ, Čejkovická 8, Brno-Vinohrady 

Koncert žáků třídy p. uč. Josefa Klimeše 

 

3. květen (úterý) 18.00 hodin | Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 4185/48, Brno-Židenice 

Koncert žáků klavírní třídy MgA. Evy Houskové 

 

4. květen (středa) 18.00 hodin | Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 4185/48, Brno-Židenice 

Koncert žáků keyboardové a flétnové třídy Mgr. Radmily Tkadlčíkové 

 

5. květen (čtvrtek) 19.00 hodin | Komorní sál ZUŠ, Čejkovická 8, Brno-Vinohrady 

Koncert žáků klavírních tříd Bc. Marie Stratílkové a pí uč. Stanislavy Hricové 

10. květen (úterý) 18.00 hodin | Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 4185/48, Brno-Židenice 

Koncert žáků houslové třídy pí uč. Dagmar Kuchařové 

 

12. květen (čtvrtek) 19.00 hodin | Komorní sál ZUŠ, Čejkovická 8, Brno-Vinohrady 

Koncert žáků klavírní třídy Bc. Zuzany Široké 

 

18. květen (středa) 18.00 hodin | Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 4185/48, Brno-Židenice 

Koncert žáků kytarové třídy pí uč. Miloslavy Vincourové 

 

19. květen (čtvrtek) 18.30 hodin | Komorní sál ZUŠ, Čejkovická 8, Brno-Vinohrady 

Koncert žáků flétnové třídy pí uč. Kláry Věžníkové 

 

25. květen (středa) 18.00 hodin | Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 4185/48, Brno-Židenice  

Koncert žáků klavírní třídy Mgr. Marcely Hamrové Hoňkové 

 

31. květen (úterý) 18.00 hodin | Komorní sál ZUŠ, Čejkovická 8, Brno-Vinohrady 

Koncert žáků klavírní třídy BcA. Adama Závodského 
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1. červen (středa) 18.00 hodin | Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 4185/48, Brno-Židenice  

Koncert žáků klavírní třídy Bc. Miriam Dostálové 
 

 

 

 
7. červen (úterý) 18.30 hodin | Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 4185/48, Brno-Židenice 

Koncert žáků flétnové třídy Mgr. Věry Křivé 
 
8. červen (středa) 18.00 hodin | Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 4185/48, Brno-Židenice 

Koncert žáků klavírní třídy MgA. Kornélie Valové 
a flétnové třídy Mgr. Kristýny Hrbáčkové 
 
10. červen (pátek) 17.00 hodin | Komorní sál ZUŠ, Čejkovická 8, Brno-Vinohrady 

Koncert žáků pěvecké třídy Mgr. Tomáše Badury 

 
13. červen (pondělí) 18.00 hodin | Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 4185/48, Brno-Židenice 

Koncert žáků klavírní třídy pí uč. Marie Šíchové 

 
17. červen (pátek) 18.00 hodin | Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 4185/48, Brno-Židenice 

Koncert žáků houslové třídy MgA. Zuzany Křivé  
a flétnové třídy BcA. Štěpánky Menšíkové 

 

20. červen (pondělí) 18.00 hodin | Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 4185/48, Brno-Židenice 

Koncert žáků kytarové třídy Mgr. Eleny Petrukové 
 
22. červen (středa) 18.00 hodin | Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 4185/48, Brno-Židenice 

Společný koncert žáků Mgr. art. Evy Chomoucké, Mgr. Jaroslava Kneisla,  
MgA. Kamila Kristena a Cimbálové muziky ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose  
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27. červen (pondělí) 18.00 hodin | Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 4185/48, Brno-Židenice 

Koncert žáků pěvecké a klavírní třídy Mgr. et MgA. Magdy Honzákové 
 

28. červen (úterý) 18.00 hodin | Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 4185/48, Brno-Židenice 

Koncert žáků klavírní třídy Mgr. Hany Koňárkové 
 
29. červen (středa) 18.00 hodin | učebna č. 13 ZUŠ, Došlíkova 4185/48, Brno-Židenice 

Koncert žáků klavírní třídy Marie Machulové, DiS. 
 

 

▲  
Pedagogové hudebního oboru uspořádali v tomto školním roce celkem 41 třídních koncertů. 

 

 

V sálech obou budov ZUŠ pravidelně probíhaly mimo třídních koncertů jednotlivých učitelů i hudební 
večery a společné koncerty žáků různých oddělení hudebního oboru.  

25. říjen (pondělí) 17.00 hodin | Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 4185/48, Brno-Židenice 

KONCERT ŽÁKŮ KYTAROVÉHO ODDĚLENÍ ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose a ZUŠ Veveří  
 
10. listopad (středa) 18.00 hodin | Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 4185/48, Brno-Židenice  

HUDEBNÍ VEČER 
 
11. listopad (čtvrtek) 19.00 hodin | Komorní sál ZUŠ, Čejkovická 8, Brno-Vinohrady 

HUDEBNÍ VEČER 
 
22. listopad (pondělí) 17.00 hodin | Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 4185/48, Brno-Židenice  

PODZIMNÍ KONCERT kytarového oddělení 
 
24. listopad (středa) 18.00 hodin | Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 4185/48, Brno-Židenice  

HUDEBNÍ VEČER 
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8. prosinec (středa) 18.00 hodin | Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 4185/48, Brno-Židenice  

HUDEBNÍ VEČER 
 
9. prosinec (čtvrtek) 19.00 hodin | Komorní sál ZUŠ, Čejkovická 8, Brno-Vinohrady 

HUDEBNÍ VEČER 
 
10. prosinec (pátek) 19.00 hodin | Kostel Nejsvětějšího srdce Páně, Brno-Husovice 

VÁNOČNÍ KONCERT pěveckého oddělení  
a Mladých brněnských symfoniků v Husovicích 
 
11. prosinec (sobota) 17.00 hodin | Kostel Povýšení svatého Kříže, Coufalíkovo nám., Židlochovice 

VÁNOČNÍ KONCERT pěveckého oddělení  
a Mladých brněnských symfoniků v Židlochovicích 
 
12. prosinec (neděle) 15.00 hodin | Kostel Narození Panny Marie, Vranov u Brna 

VÁNOČNÍ KONCERT pěveckého oddělení  
a Mladých brněnských symfoniků ve Vranově 
 
13. prosinec (pondělí) 17.00 hodin | Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 4185/48, Brno-Židenice  

ADVENT S KYTAROU 
 
14. prosinec (úterý) 18.00 hodin | Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 4185/48, Brno-Židenice  

PŘEDVÁNOČNÍ HUDEBNÍ VEČER 
 
12. leden (středa) 18.00 hodin | Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 4185/48, Brno-Židenice  

HUDEBNÍ VEČER 
 
19. leden (středa) 18.00 hodin | Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 4185/48, Brno-Židenice  

HUDEBNÍ VEČER 
 
15. únor (úterý) 18.00 hodin | Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 4185/48, Brno-Židenice  

HUDEBNÍ VEČER 
 
23. únor (středa) 18.00 hodin | Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 4185/48, Brno-Židenice  

KYTAROVÝ VEČER  
k 75. narozeninám hudební skladatelky a pedagožky Marie Linnemann 
 
24. únor (čtvrtek) 19.00 hodin | Komorní sál ZUŠ, Čejkovická 8, Brno-Vinohrady 

HUDEBNÍ VEČER 
 
16. březen (středa) 18.00 hodin | Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 4185/48, Brno-Židenice  

HUDEBNÍ VEČER 
 
29. březen (úterý) 18.00 hodin | Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 4185/48, Brno-Židenice  

KONCERT UČITELŮ 
 
30. březen (středa) 18.00 hodin | Křišťálový sál, Radnická 8, 602 00, Brno-střed 

KONCERT DECHOVÉHO ODDĚLENÍ 
 
5. duben (úterý) 18.00 hodin | Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 4185/48, Brno-Židenice  

KONCERT KOMORNÍ HRY žáků klávesového oddělení 
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6. duben (středa) 18.00 hodin | Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 4185/48, Brno-Židenice 

KONCERT PRO STARŠÍ ŠIKULKY 
 
13. duben (středa) 18.00 hodin | Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 4185/48, Brno-Židenice  

HUDEBNÍ VEČER 

 
25. duben (pondělí) 18.00 hodin | Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 4185/48, Brno-Židenice  

KONCERT SMYČCOVÉHO ODDĚLENÍ 
 
26. duben (úterý) 18.00 hodin | Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 4185/48, Brno-Židenice  

HUDEBNÍ VEČER 
 
26. duben (úterý) 18.00 hodin | Kapitulní síň Vojenské nemocnice, Lazaretní 242, Brno  

KONCERT KOMORNÍ A SOUBOROVÉ HRY kytarového oddělení 
 
27. duben (středa) 18.00 hodin | Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 4185/48, Brno-Židenice  

KONCERT PRO ŠIKULKY 
 
24. květen (úterý) 17.30 hodin | Jezuitský kostel Nanebevzetí Panny Marie  

VARHANNÍ KONCERT 
 
21. červen (úterý) 17.00 hodin | areál zahrady hlavní budovy ZUŠ Došlíkova 

OPEN AIR KONCERT pěveckého oddělení 
 

▲ 
Mnohé z koncertů žáků hudebního oboru se uskutečnily v reprezentativních prostorách sálů města Brna.  
Sál s vynikající akustikou v Kapitulní síni Vojenské nemocnice využíváme pro veřejná vystoupení mladých 
kytaristů pravidelně. Na fotografii Kytarový soubor na letošním Koncertu komorní a souborové hry  
kytarového oddělení v Kapitulní síni. (Foto: archiv ZUŠ). 
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Pedagogové ZUŠ předávají své zkušenosti 
 
V rámci projektu Šablony II se naši pedagogové zapojili do spolupráce s kolegy ze tří základních 
uměleckých škol ČR. 
  

● Učitelé a žáci kytarového oddělení navázali spolupráci s kytarovým oddělením ZUŠ Veveří, Brno. 

Na obou školách zrealizovali dva společné koncerty. 
 

● Výměna zkušeností proběhla i v rámci pěveckého oddělení. P.uč. Mgr. Tomáš Badura přispěl 

k navázání partnerství se ZUŠ Třebíč. Zdejší vyučující přicestovala se svými žáky do naší ZUŠ a 
spolupráce probíhala formou náslechů v budově ZUŠ Čejkovická.  
 

● Spolupráci se ZUŠ Ilji Hurníka v Praze realizovala pí uč. MgA. Kornélie Valová – vyučující oddělení 

klávesových nástrojů. Mgr. Jana Kubová měla možnost v průběhu těchto návštěv předat dál 
zkušenosti ze své bohaté pedagogické praxe.  
 

Spolupráci se ZUŠ města Brna realizuje pravidelně  
orchestr Mladí brněnští symfonikové 
● V Koncertním sále ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose se po dvouleté pauze uskutečnila schůzka vedení 

Mladých brněnských symfoniků a ředitelů deseti ZUŠ města Brna – členů Sdružení ZUŠ města Brna 
podporující orchestr. Byl opět připraven Koncert sólistů, nejlepších žáků základních uměleckých škol 
města Brna. V dubnu 2022 v Besedním domě zaznělo 12 doprovodů. 
 

 
30. září 2021 | Senior klub, Bzenecká 19, Brno-Vinohrady 

Vystoupení v domově pro seniory 
 
8. listopad 2021 | Koncertní sál ZUŠ, Veveří 944/133, 616 00, Brno 

Koncert žáků kytarového oddělení ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose a ZUŠ Veveří 
 
28. listopad 2021 | venkovní prostranství Úřadu MČ Brno-Židenice 

Na slavnostním rozsvícení vánočního stromu vystoupila Cimbálová muzika ZUŠ PhDr. 
Zbyňka Mrkose  
 
1. březen 2022 | Senior klub, Bzenecká 19, Brno-Vinohrady 

Vystoupení pro seniory 

 
17. březen 2022 | Senior klub, Bzenecká 19, Brno-Vinohrady 

Vystoupení cimbálové muziky pro seniory 

 
23. březen 2022 | Besední dům, Husova 20, Brno-město 

Brněnské klavírní mládí 2022 
 
22. duben 2022 | Českobratrský evangelický chrám Jana Amose Komenského 

21. ročník festivalu Petrklíč ZŠ Krásného 
Účinkovali žáci kytarového a akordeonového oddělení. 

https://www.google.com/search?safe=active&rlz=1C1DIMC_enCZ817CZ821&q=Husova&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLWT9c3LEnJMbCoKlvEyuZRWpxflggAiLuHcBgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjSyMr6poX4AhUAiP0HHaylArMQmxMoAXoECF8QAw
https://www.google.com/search?safe=active&rlz=1C1DIMC_enCZ817CZ821&q=534/20&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLVT9c3NEw2zU3OKLAsX8TKZmpsom9kAADJYXczGgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjSyMr6poX4AhUAiP0HHaylArMQmxMoAnoECF8QBA
https://www.google.com/search?safe=active&rlz=1C1DIMC_enCZ817CZ821&q=Brno-m%C4%9Bsto&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLWT9c3NDI0T042rVjEyu1UlJevm3tkdnFJPgCAWvuhHQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjSyMr6poX4AhUAiP0HHaylArMQmxMoA3oECF8QBQ
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23. duben 2022 | Metodické centrum JAMU Brno 

Klavírní improvizační přehlídka v rámci Metodického centra JAMU 
Účinkovala žákyně klavírního oddělení. 
 
9. červen 2022 | ÚMČ Brno-Vinohrady, Velkopavlovická 25 

Vystoupení žáků ZUŠ na výstavě fotografií pamětníků kolonie Hamburk      
 
23. červen 2022 | KD U lípy, Charbulova 231/3, 618 00 Brno-Černovice 

Vystoupení DFS Májíček Brno a Cimbálové muziky ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose  
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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 
na vybavení svých oddělení a společně plánujeme činnosti školy. 
 
 

 

 

Vedoucí oddělení klavírního a klávesových nástrojů Mgr. Marcela Hamrová Hoňková  

shrnuje činnost ve školním roce školního roku 2021/2022 takto:  
Pedagogický sbor oddělení klávesových nástrojů prošel ve školním roce 2021/2022 značnými 
personálními změnami z důvodu jednoho odchodu do důchodu a dvou odchodů vyučujících na 
mateřské dovolené. Postupně jsme v našem kolektivu přivítali 5 nových pedagogů klavíru. Naše řady 
posílili MgA. Kornélie Valová, Bc. Marie Stratílková, DiS., Bc. Zuzana Široká, Stanislava Hricová a 
BcA. Adam Závodský. Oddělení klávesových nástrojů se rozšířilo i o dva korepetitory: Mgr. Daria 
Savvateeva se ujala korepetic žáků hudebního oboru, BcA. Patrik Buchta nastoupil jako korepetitor 
oboru tanečního. Počet pedagogů oddělení klávesových nástrojů se od 2. pololetí ustálil na celkovém 
počtu 21 pedagogů. 
 

Schůzky předmětové komise klávesových nástrojů: 
Členové předmětové komise klávesových nástrojů se v tomto školním roce sešli celkem třikrát – 27. 
srpna 2021, 21. února 2022 (distančně přes aplikaci Google Meet) a 13. června 2022. Hlavní náplní 
úvodního setkání byla organizace školního roku, předběžný plán koncertů a dalších akcí pro 
následující období a výuka předmětu kolektivní hudební praxe. Únorová schůzka proběhla distančně.  
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Pedagogové se domluvili na podobě třídních předehrávek, předběžně naplánovali absolventské 
koncerty a průběh postupových zkoušek. Věnovali se též kontrole ŠVP, proběhla aktualizace 
požadavků k postupové zkoušce. Na závěrečném setkání v červnu se členové společně dohodli na 
hodnocení žáků za 2. pololetí tohoto školního roku, zhodnotili průběh a úroveň postupových zkoušek i 
všech uskutečněných akcí. 
 

 

▲ 
V úterý 5. dubna 2022 se uskutečnil Koncert komorní hry žáků klávesového oddělení. Na přípravě koncertu se 
kromě učitelů a žáků klávesového oddělení podíleli i mnozí kolegové z dalších oborů. Během večera se na 

pódiu postupně vystřídalo 33 účinkujících a bylo vidět, že je společné muzicírování opravdu těší.  
(Foto: archiv ZUŠ). 

 
Koncerty a akce: 
Oddělení klávesových nástrojů se ve školním roce 2021/2022 podílelo na organizaci mnohých akcí. 
Jejich společným cílem bylo opětovné setkávání se s publikem. Učitelé umožnili svým žákům 
předvést své umění před veřejností na tradičních i netradičních koncertech, hudebních večerech i 
třídních předehrávkách. Prostřednictvím hudebních vystoupení mohly děti svému obecenstvu znovu 
přinášet radost z hudby a z uměleckého tvoření. 
Mimo pravidelných účinkování na Hudebních večerech reprezentovali žáci naše oddělení i na 
mnohých dalších méně obvyklých akcích. 
Již v říjnu se naše oddělení postaralo o dotvoření příjemné atmosféry na pravidelné schůzce Klubu 
rodičů a přátel ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose.  
Dne 23. března 2022 vystoupil Pavel Pech, žák klavírní třídy Mgr. Marcely Hamrové Hoňkové, 
v Besedním domě na 15. ročníku prestižního koncertu Brněnské klavírní mládí.  
31. března 2022 se v Pardubicích konal XIV. Ročník varhanní přehlídky Organum Regium. Žákyně 
Markéta Šmahelová z varhanní třídy Mgr. Jany Kubové získala na soutěži krásné 3. místo. 
V dubnu se naši nejmladší žáci představili na dvou Koncertech pro šikulky. V letošním roce jsme naše 
„šikulky“ slyšeli v průběhu dvou podvečerů, na kterém postupně zazářili mladší i starší začátečníci. 
Oba večery se nesly ve slavnostní atmosféře a již tradičně se setkaly s velkým zájmem publika.  
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Naši mladí, aktivně umělecky činní klavírní pedagogové přispěli svým umem do bohatého programu 
Koncertu učitelů, kde měli možnost přestavit se početnému publiku v roli sólových interpretů i 
korepetitorů. 
Žáci oddělení klávesových nástrojů navštěvují od 4. ročníku kromě individuální výuky i hodiny 
kolektivní hudební praxe, které jim poskytují získávání dalších potřebných dovedností a znalostí  
v umělecké oblasti. Postupně se formovala různorodá komorní seskupení, jež našim mladým 
umělcům přinesla také nová přátelství a mnoho společných hudebních zážitků. Začátkem dubna 
proběhl již 4. ročník Koncertu komorní hry žáků klávesových nástrojů. V roli doprovodného nástroje 
jsme měli možnost slyšet nejen klavír, ale i varhany a keyboard. Tento ročník se stal výjimečným 
svým rekordním počtem 33 účinkujících žáků. Tereza Audová, žákyně klavírní třídy Mgr. Marcely 
Hamrové Hoňkové, se v letošním roce aktivně připojila k žákům Komorního souboru naší ZUŠ. 
Společně s ním vystoupila na soutěži žáků ZUŠ ve hře smyčcových souborů a orchestrů a na Open 
air koncertě pěveckého oddělení. 
 
Varhaníci se představili společně s dalšími žáky hudebního oboru na tradičním Varhanním koncertě, 
který se dne 24. května 2022 uskutečnil v Jezuitském kostele Nanebevzetí Panny Marie. 
Závěr roku patřil především absolventům. Absolventi oddělení klávesových nástrojů se rozloučili s 
naší školou programově i hudebně bohatými vystoupeními. Vrcholem absolventských vystoupení byl 
reprezentativní absolventský koncert v překrásných prostorách Křišťálového sálu na Staré radnici.  
Školní rok přinesl celou řadu tradičních třídních koncertů, na kterých mohli žáci prezentovat před 
rodiči i veřejností své umělecké pokroky a výsledky své pečlivé práce a domácí přípravy. Tyto 
koncerty slouží zároveň jako třídní schůzky jednotlivých pedagogů, jež nabízí příležitost k 
individuálním konzultacím rodičů s učitelem a přináší možnost pravidelného osobního kontaktu 
s rodiči. 
Všem učitelům děkujeme za jejich celoroční pracovní nasazení, za obětavou práci s dětmi i za 
individuální přístup ke svým žákům. Naše velké poděkování náleží i rodičům našich žáků. Bez pomoci 
rodičů, jejich trvalé podpory, zázemí a péče by hudební vzdělávání dětí nebylo možné.  
 

 
 

 

Vedoucí smyčcového oddělení Lenka Pokorná shrnuje činnost 

za období školního roku 2021/2022 takto: 
Smyčcové oddělení na ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose pracovalo v tomto školním roce ve skupině                             

5 pedagogů. Předmět Hra na housle vyučovali 3 pedagogové, předmět Hra na violoncello 1 pedagog 

a předmět Hra na kontrabas 1 pedagog. V letošním školním roce jsme přivítali nového kolegu MgA. 

Kamila Kristena, který se zdárně chopil výuky hry na kontrabas. 

Schůzky předmětové komise 
Předmětová komise se v letošním školním roce scházela již prezenční formou. 31. srpna 2021 

proběhla první schůzka, na které hlavním bodem programu byly požadavky na vybavení učeben, 

nákup nástrojů a notového materiálu. Z důvodu obnovy kontrabasového nástrojového vybavení se 

požadavky zaměřily právě na toto. Jako další bod bylo rozdělení žáků do souborové hry a příprava na 

soutěž MŠMT ve hře smyčcových souborů a orchestrů. V návaznosti na školení G Suite se řešilo 

efektivnější využití Google Workspace pro výuku. Na konci 1. pololetí 19. ledna 2022 proběhla druhá 

schůzka, která byla zaměřena na docházku žáků do souborů a domluva přezkoušení u žáků 

s docházkou méně než padesát procent. Zkoušku vykonal 1 žák. Dalším bodem byla organizace 

krajského kola soutěže a účast Komorního souboru. Předmětová komise 1. června 2022 měla jako 

hlavní úkol zhodnocení ročníkových zkoušek, rozdělení do souborů pro příští školní rok a klasifikace. 

Komise se věnovala také Školnímu vzdělávacímu programu a změnám pro další školní rok. Otevřela 

se otázka dalšího vzdělávání pedagogů ve školním roce 2022/2023. V letošním školním roce 

probíhaly opět Smyčcové soboty, kterých se účastnila pí uč. Dagmar Kuchařová. 
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▲ 
Z Koncertu smyčcového oddělení. V závěru programu vystoupilo Lerchovo kvarteto. Foto: archiv ZUŠ. 
 

Činnost smyčcového oddělení 
Žáci smyčcového oddělení se tradičně zapojují do akcí školy. Malé i větší houslisty a violoncellisty 

jsme mohli slyšet na Hudebních večerech, Koncertě pro šikulky a na vystoupeních s Cimbálovou 

muzikou. Všichni pedagogové uskutečnili alespoň jeden Třídní koncert, na kterém si zahráli všichni 

žáci jako sólisté nebo v různých seskupeních. Stěžejní akcí byl dubnový Koncert smyčcového 

oddělení, kde se představili žáci od nejmladších po nejstarší a nechyběli ani hosté, kteří zakončovali 

koncert. Poděkování patří korepetitorům z řad učitelů a žákům klavíristům, kteří se věnují 

doprovodům. Velký úspěch zaznamenala v letošním školním roce pí uč. MgA. Zuzana Křivá, která se 

s Komorním souborem zúčastnila krajského kola soutěže MŠMT ve hře smyčcových souborů a 

orchestrů. Žáci vybojovali 1. místo a přispěli tak k dalším úspěchům školy. Komorní soubor každý rok 

spolupracuje také s pěveckým oddělením, které loni i letos pořádalo společný koncert v areálu 

zahrady školy. Tyto koncerty jsou vždy krásným zakončením školního roku jak pro žáky, tak i pro 

jejich rodiče, kteří se svou vstřícností a spoluprací s pedagogy významně podílejí na úspěších svých 

dětí. 

 

Vedoucí kytarového a akordeonového oddělení Mgr. Elena Petruková  
shrnuje činnost za období školního roku 2021/2022 takto: 
V kytarovém a akordeonovém oddělení ve školním roce 2021/2022 působilo 6 pedagogů hry na 

kytaru a 1 pedagog na akordeon. Celkový počet žáků je 154. Nově jsme v našem oddělení přivítali 

kolegyni – kytaristku MgA. Veroniku Machainovou, která se velmi dobře zapojila do práce oddělení. 
Žáci z její třídy reprezentovali kytarové oddělení na různých akcích školy. Všichni pedagogové 

kytarového a akordeonového oddělení při výuce využívají moderní metody kytarové a akordeonové 

pedagogiky. Každý pedagog přináší do výuky mnoho nápadů a kreativity. Koncerty kytarového a 

akordeonového oddělení mají vždy velký ohlas publika. Tradičně každý rok v dubnu pořádáme 

Koncert komorní a souborové hry v Kapitulní síni Vojenské nemocnice, atmosféra těchto koncertů je  
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plná překypující energie a nadšené odezvy od posluchačů. Koncertů komorní a souborové hry se 

zúčastní nejenom stávající žáci kytarového oddělení, ale i hosté – bývalí studenti našeho oddělení. 

Schůzky předmětové komise 

Ve školním roce 2021/2022 se předmětová komise sešla třikrát: 27. 8. 2021,1. 9. 2021 – prezenční 

formou a 15. 3. 2022 – distanční formou přes aplikaci Google Classroom. Na první schůzce proběhla 

domluva plánu práce oddělení na celý školní rok a hlavním bodem byla aktualizace ŠVP. Na druhé 

schůzce byly dopracovány požadavky, termíny třídních koncertů a příprava Absolventského koncertu. 

Hlavním bodem třetí schůzky byla aktualizace a úprava obsahu ročníkových zkoušek. 

Uspořádáno bylo 10 koncertů oddělení. Navíc žáci a studenti kytarového a akordeonového oddělení 

reprezentovali naše oddělení na různých akcích školy. Podíleli se na přípravě Šablon (spolupráce 

s kytarovým oddělením ZUŠ Veveří) a také na spolupráci se ZŠ Krásného – vystoupení v Červeném 

kostele na 21. ročníku festivalu Petrklíč. Žáci se aktivně zúčastnili i vystoupení na Hudebních 

večerech ZUŠ, Koncertech pro šikulky. Pedagogové Mgr. Nikolaj Petruk a Jiří Hanik zahráli na 

Koncertu učitelů. Alespoň jednu třídní přehrávku uskutečnili v průběhu školního roku 2021/2022 

všichni učitelé kytarového oddělení. 

▲ 
Advent s kytarou  – název koncertu kytarového oddělení, který proběhl 16. prosince 2021 v koncertním sále 

ZUŠ. Kytaristé se představili nejen se sólovými výkony, ale také jako hráči v duu, triu a jako členové kytarového 

souboru. Foto: archiv ZUŠ. 

Spolupráce pedagogů kytarového a akordeonového oddělení s rodiči a s dalšími odděleními 

hudebního oboru 

V tomto školním roce pokračovala aktivní spolupráce s rodiči a se sourozenci žáků. Krásná komorní 

seskupení (dua, tria) reprezentovala naše oddělení na různých akcích. 

Stálé probíhala mezioborová spolupráce s klavírním, dechovým, smyčcovým oddělením a oddělením 

bicích nástrojů. Díky tomu vznikala další zajímavá dua, tria, kvarteta. 
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Absolventské koncerty 
12 absolventů (9 kytaristů a 3 akordeonisté) se aktivně zapojilo do koncertu absolventů. Absolventská 
seskupení vystoupila i na Koncertě komorní a souborové hry v Kapitulní síni. 
 
Shrnutí činnosti kytarového a akordeonového oddělení ve školním roce 2021/2022 

Celkem se vystoupení na 15 akcích zúčastnilo 74 žáků kytarového a akordeonového oddělení. 

Aktivně se zapojili žáci mladších ročníků se sólovými interpretacemi. Studenti starších ročníků potěšili 

publikum jak sólovými, tak i krásnými komorními vystoupeními. 

 
Vedoucí dechového oddělení a hry na cimbál Mgr.art. Eva Chomoucká  
shrnuje činnost ve školním roce 2021/2022 takto: 
V tomto školním roce se dechové oddělení sešlo celkem dvakrát distančně. V září a v únoru. 
Na první schůzi byly hlavním bodem plánované akce ZUŠ, absolventské koncerty a soutěže ZUŠ. 
V únoru byl hlavním bodem programu plán práce na 2. pololetí, koncert dechového oddělení, 
prezentace dechových nástrojů v Notičce, propagace dechového oddělení a cimbálu, vyhodnocení 
výsledků školního kola soutěže ZUŠ.  

▲ 
Z březnového koncertu dechového oddělení v Křišťálovém sálu Staré radnice v centru Brna. Foto: archiv ZUŠ. 

 
Tento školní rok byl velmi úspěšný. Hlavní byla soutěž ve hře na dechové nástroje a cimbál ZUŠ. 
Školní kolo se uskutečnilo 26. 1. 2022 a do okresního kola postoupilo 9 žáků. 21. 2. 2022 se konalo 
okresní kolo ve hře na dřevěné dechové nástroje a naši žáci vybojovali jedno 2. a čtyři 3. místa.  
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Další okresní kolo, tentokrát ve hře na zobcovou flétnu se uskutečnilo 22. 2. 2022. Všechny čtyři 
žákyně obsadily 1. místa a tři z nich postoupily do krajského kola. To se konalo 29. 3. 2022 
v Oslavanech. Žákyně získaly jedno 1. a dvě 2. místa. Velkou radost máme také z našich cimbalistů. 
V okresním kole 31.3.2022 získali dva žáci 2. místa.  
 
Koncert dechového oddělení proběhl 30. 3. 2022 v úžasné atmosféře zaplněného Křišťálového sálu 
Staré radnice. Hráli zde nejlepší žáci z dechového oddělení.  
 

Spolupráce s rodiči byla opět vynikající. Se zájmem navštěvovali koncerty, Hudební večery a ostatní 
akce naší ZUŠ. Obecně vládla velmi pozitivní nálada a bylo moc krásné vidět opět rozzářené úsměvy 
dětí i rodičů během našich koncertů. 
 
Chtěla bych pochválit pí. Marii Winklerovou, Mgr. Kristýnu Hrbáčkovou a Mgr. Jaroslava Kneisla  
za aktivní přístup v přípravě na soutěž ZUŠ. Jejich práce je pro celý kolektiv obrovským přínosem. 

 

Cimbálová muzika ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose  

Cimbálová muzika ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose má za sebou úspěšný školní rok. 28.11.2021 
zahajovala Slavnostní rozsvícení vánočního stromu před radnicí MČ Brno-Židenice. V jejím podání 
zazněly Vánoční koledy také na Hudebním večeru 8.12.2021. V březnu připravila krásné folklorní 
odpoledne pro seniory v Senior klubu MČ Brno Vinohrady a aktivně se připravovala na soutěž 
cimbálových muzik ZUŠ.  Ta se bohužel kvůli nemoci žáků neuskutečnila. Soutěžní repertoár 
předvedla 22.6.2022 na Letním koncertě v sále ZUŠ. I tento školní rok spolupracovala s DFS Májíček 
Brno a 23.6.2022 se konalo společné vystoupení v KC u Lípy MČ Brno-Černovice. 
 

▲ 

Cimbálová muzika ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose má v naší škole již dlouhou tradici. Foto z prosincového 
vystoupení Cimbálové muziky v sále ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose: archiv ZUŠ. 
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Vedoucí pěveckého oddělení Mgr. Petr Julíček shrnuje činnost 2021/2022 takto: 
Ve školním roce 2021/2022 se uskutečnily čtyři předmětové komise za účasti všech pedagogů 
pěveckého oddělení (Mgr. Petr Julíček, MgA. Magda Honzáková, Jarmila Richterová, Mgr. Tomáš 
Badura), všechny prezenčně. První již v přípravném týdnu 27.8.2021. Programem této schůzky bylo 
orientační naplánování celého školního roku (třídní přehrávky, vánoční koncerty, soutěž ZUŠ, 
absolventské koncerty, postupové zkoušky a také závěrečný Open Air koncert).  
 
Druhá předmětová komise se pak uskutečnila 19.10.2021. Zde se detailně plánovaly vánoční 
koncerty se symfonickým orchestrem (MBS) a sólisty a společné zkoušky žáků pěveckého oddělení a 
Mladých brněnských symfoniků (listopad, prosinec). Koncerty 10.12. v Brně-Husovicích, 11.12. 
v Židlochovicích a 12.12. ve Vranově byly nejen organizátory, ale také rodiči a širší veřejností velmi 
pěkně hodnoceny. Určitě je zde na místě poděkovat všem pedagogům a jejich žákům za krásné 
výkony, ale i rodičům za skvělou spolupráci při organizaci takto náročných veřejných vystoupení. 
 
Programem třetí předmětové komise, která se uskutečnila 11.1.2022, bylo školní kolo soutěže ZUŠ, 
plánování třídních přehrávek, hudebních večerů, absolventských koncertů a závěrečného Open Air 
koncertu. Školní kolo se uskutečnilo 24.1. v sále ZUŠ PhDr. Z. Mrkose, okresní kolo pak 24. a 25.2. 
v ZUŠ V. Kaprálové. Naši žáci získali dvě čestná uznání (A. Bendová – p. uč. Badura, N. Hudcová                   
– p. uč. Richterová), tři třetí místa (B. Hamrová, D. Wossalová, V. Vrbová – p. uč. Honzáková), dvě 
druhá místa (B. Lošťáková, L. Skácelová – ta ještě cenu poroty za vynikající interpretaci muzikálové 
písně, žákyně vystoupí 14.8. na Maratonu hudby v atriu Divadla hudby – p. uč. Richterová) a jednu 
první cenu M. Kalousek, který pak v krajském kole získal ještě krásnou druhou cenu (p. uč. Badura). 
Třídní přehrávky proběhly v termínech: 18.1. žáci p. uč. Richterové, 9.2. žáci p. uč. Honzákové, 
v červnu ještě také třídní přehrávky p. uč. Honzákové, Badury a Julíčka buď samostatné nebo v rámci 
Open Air koncertu žáků pěveckého oddělení. Žáci pěveckého oddělení během školního roku 
vystoupili také na koncertech nebo Hudebních večerech, např. 23.9. dodatečný Absolventský koncert 
žáků p. uč. Richterové (V. Klímová, M. Petřicová, T. Slivová, l. Skácelová), Koncert komorní hry a 
Koncert pro šikulky žáků p. uč. Honzákové (P. Honková, V. Vrbová, R. Adamčíková, Z. Bodáková), 
Hudební večery (23.3. A. Julínková - p. uč. Richterová nebo 26.4. D. Vykoukal a D. Hotařová - p. uč. 
Julíček). Absolventské koncerty se uskutečnily 11.5. (M. Krejčí – p. uč. Julíček), 24.5. (K. Holá – p. 
uč. Richterová) a v rámci Open Air koncertu (V. Benešová, E. Houzarová – p. uč. Badura). Za 
přípravu na pěveckou soutěž ZUŠ, Hudební večery a Absolventské koncerty si všichni pedagogové a 
jejich žáci zaslouží velkou pochvalu. 
 
9.5. se pak konala čtvrtá předmětová komise, na které se kromě postupových zkoušek (6. a 7.6.2022) 
debatovalo o programu a organizaci druhého Open Air koncertu pěveckého oddělení, který se i přes 
krátkou nepřízeň počasí v minulém školním roce velmi vydařil a vnukl tak pedagogům myšlenku 
pokračování v roce letošním (21.6.2022). Všichni se na druhý ročník Open Air koncertu žáků 
pěveckého oddělení těšíme a srdečně na něj zveme rodiče a přátele ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose. 
  
„Zpíváme a hrajeme pro radost všech!“ 
 

 
► 

Na následující straně: fotografie z 12. prosince 2021 z Kostela Narození Panny Marie ve Vranově u Brna. 
Jeden ze tří adventních koncertů Mladých brněnských symfoniků a žáků pěveckého oddělení.   
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Vedoucí předmětové komise hudební teorie Mgr. Gabriela Tardonová  

shrnuje činnost ve školním roce školního roku 2021/2022 takto: 
  
V letošním roce se pedagožky vyučující nauku o hudbě sešly prezenčně třikrát.  
V přípravném týdnu se na schůzce projednával způsob výuky, využití pracovních listů z distanční 
výuky, byly aktualizovány stránky Nauky o hudbě. 19. ledna 2022 a 15. června 2022 se sešla sekce 
za účelem kontroly docházky a klasifikace za I. a II. pololetí.  
 
V letošním roce byla zahájena výuka Nauky o hudbě na pracovišti ZUŠ v ZŠ Krásného. Pro potřeby 
ZUŠ jsme třídu vybavili novou tabulí s notovou osnovou. Pro zkvalitnění výuky Nauky o hudbě a 
Notičky bylo také doplněno vybavení učebny hudební teorie na pracovišti Čejkovická 8 a zakoupeny 
účelné interaktivní publikace k výuce dějin hudby.  

 
 
 
 
 
 
 
 

► 
Na následující straně: fotografie z dubnového Koncertu sólistů v Besedním domě. S Mladými brněnskými 

symfoniky vystoupilo dvanáct sólistů – žáků ZUŠ města Brna.  
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Sdružení Základních uměleckých škol města Brna 
podporující 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.  

 

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 ve školním roce 2021/2022 
MgA. et Mgr. Gabriela Tardonová – šéfdirigentka  
a doc. Mgr. et MgA. Tomáš Krejčí – umělecký vedoucí, dirigent. 
MgA. Zuzana Křivá – vedoucí smyčcové sekce. 
 

Počet členů a složení 
Orchestr MBS měl v letošním roce 50 hráčů. Orchestr se skládal z jednotlivých sekcí: 

● sekce smyčcových nástrojů – 31 hráčů, 

● sekce dechových nástrojů dřevěných – 9 hráčů, 

● sekce dechových nástrojů žesťových – 8 hráčů, 

● sekce bicích nástrojů – 2 hráči. 

 
Shrnutí činnosti za uplynulý školní rok 
V letošním školním roce orchestr navázal na dobu před pandemií. Byla připravena dramaturgie z děl 
Petra Iljiče Čajkovského (suita z baletu Labutí jezero) a jeho žáků Vasilije Sergejeviče Kalinnikova 
(Symfonie č.1 g moll) a Sergeje Michajloviče Ljapunova (Rapsodie na ukrajinské téma fis-moll pro 
klavír a orchestr). Na koncertě sólistů, žáků základních uměleckých škol, zaznělo 12 doprovodů. 
 

Spolupráce se ZUŠ města Brna  
● Ve čtvrtek 11. listopadu se opět, po dvouleté pauze, v Koncertním sále ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose 

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 období pandemie a byl dohodnut plán pro školní 
rok 2021/2022.  
 

● V pátek 28. 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 dvanáct sólistů ze ZUŠ města Brna. 
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Soustředění orchestru  
● 26. a 27. listopad (pátek a sobota) | Sál Dělnického domu Židenice, Jamborova 65,  

   Brno-Židenice | Secvičné zkoušky orchestru MBS s žáky pěveckého oddělení 

● 19. březen (sobota) | Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 4185/48, Brno-Židenice 

● 26. březen (sobota) 9.00 – 18.00 hodin | Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 4185/48, Brno-Židenice 

● 9. a 10. duben (sobota, neděle) | Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 4185/48, Brno-Židenice 

● 23. a 24. duben (sobota, neděle) | Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 4185/48, Brno-Židenice 

● 21. a 22. květen (sobota, neděle) | Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 4185/48, Brno-Židenice 

 

Koncertní sezona MBS 2021/2022 
 
10. prosinec (pátek) 19.00 hodin | Kostel Nejsvětějšího srdce Páně, Brno-Husovice 

VÁNOČNÍ KONCERT pěveckého oddělení  
a Mladých brněnských symfoniků v Husovicích 
 
11. prosinec (sobota) 17.00 hodin | Kostel Povýšení svatého Kříže, Coufalíkovo nám., Židlochovice 

VÁNOČNÍ KONCERT pěveckého oddělení  
a Mladých brněnských symfoniků v Židlochovicích 
 
12. prosinec (neděle) 15.00 hodin | Kostel Narození Panny Marie, Vranov u Brna 

VÁNOČNÍ KONCERT pěveckého oddělení  
a Mladých brněnských symfoniků ve Vranově 
 
27. duben (středa) 19.00 hodin | Besední dům, Komenského nám. 543, Brno 

KONCERT Mladých brněnských symfoniků se sólisty ZUŠ města Brna 
 
30. květen (pondělí) 19.00 hodin | Besední dům, Komenského nám. 543, Brno 

TRADIČNÍ KONCERT Mladých brněnských symfoniků 
 
10. června (pátek) 19.00 hodin | Dolní Kounice, zřícenina kláštera Rosa Coeli 

KONCERT Mladých brněnských symfoniků 
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Jakýkoliv tvůrčí proces je nenahraditelnou součástí dětského zrání  
a osobnostního růstu
Vizuální dokumentace výsledků práce žáků výtvarného oboru byla v letošním školním roce veřejnosti 
průběžně a pravidelně zpřístupňována: 
● na školním webu www.zus-brno.cz, kde byly výsledky výuky průběžně představovány  
   v aktuálních článcích a pozvánkách, 
● na školním Facebooku , 
● průběžnou prezentaci studijních výsledků žáků výtvarného oboru jsme realizovali také 
   v „Galerii Pod Bílendou“ – v komunikačních prostorách hlavní budovy.  
 

Z činnosti výtvarného oboru ve školním roce 2021/2022 

Listopad – prosinec 2021 | Galerie Pod Bílendou, komunikační prostory budovy ZUŠ, Došlíkova 

Výstava žáků výtvarného oboru z ateliéru Lenky Jeřábkové 
 
Leden – březen 2022 | Galerie Pod Bílendou, komunikační prostory budovy ZUŠ, Došlíkova 

Výstava žáků výtvarného oboru z ateliéru Dagmar Bočkové 
 
Duben – květen 2022 | Galerie Pod Bílendou, komunikační prostory budovy ZUŠ, Došlíkova 

Výstava žáků výtvarného oboru z ateliéru Jany Blažkové 
 

Výstava v rámci 6. ročníku celostátního festivalu ZUŠ Open 2022 
27. květen – 12. červen | Muzeum města Brna, hrad Špilberk 
VÝSTAVA PRACÍ ŽÁKŮ VÝTVARNÉHO OBORU  
NA ŠPILBERKU 

V reprezentativních prostorách Muzea 
města Brna na hradě Špilberku mohli 
návštěvníci zhlédnout výtvarné práce více 
než 130 žáků a studentů, kteří v ateliérech 
ZUŠ prostřednictvím výtvarného 
vyjadřování rozvíjejí svou fantazii, 
představivost, tvořivost  
i estetické cítění. Výstava představila  
i obrovský rozsah práce s materiálem  
a použitých výtvarných technik, které nejsou 
tak úplně běžné: malbu, kresbu, grafiku, 
keramiku i kombinované techniky. 

http://www.zus-brno.cz/
http://www.zus-brno.cz/vytvarny-obor/galerie-vytvarnych-praci/
https://www.zusopen.cz/aktuality/
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▲  

Ve čtvrtek 26. května 2022 byla výstava ZUŠ na Špilberku součástí ZUŠ OPEN. Na slavnostním setkání  
k výstavě vystoupili žáci Marie Winklerové a Mgr. Nikolaje Petruka. Foto: Miloš Strnad.   
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V letošním školním roce se žáci účastnili několika soutěží a přehlídek, např. Mezinárodní dětské 
výtvarné výstavy Lidice 2022 nebo soutěžní přehlídky výtvarných prací internetové galerie Čímtačára. 
Vyučující také v závěru školního roku uspořádali celooborovou výstavu na brněnském Špilberku atd.  

 

 
Národní kolo Mezinárodního bienále figurální kresby a malby 
Žáci výtvarného oboru ze třídy pí uč. Dagmar Bočkové patří k úspěšným účastníkům Národního kola 
mezinárodního bienále figurální tvorby dětí a mládeže. Ocenění získal kolektivní projekt Tělo v 
pohybu připravený pod pedagogickým vedením Dagmar Bočkové v kategorii autoři ve věku 6–8 let. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice 2022 
V letošním školním roce se žáci výtvarného oboru úspěšně účastnili 50. ročníku Mezinárodní dětské 
výtvarné výstavy Lidice 2022. V letošním ročníku na téma „MUZEUM“ do soutěže přišlo celkem 
14 527 prací od dětí ze 77 zemí světa. Naši žáci uspěli ve velké konkurenci letošního ročníku a za 
své výjimečné výtvarné práce získali čtyři čestná uznání. Odborná porota je udělila mladým 
výtvarníkům: Vendule Česalové, Pavlu Krejčímu, Erice Janálové z výtvarného ateliéru Mgr. Lenky 
Jeřábkové a Barboře Kružíkové ze třídy Mgr. et Mgr. Kamily Krebs, Ph.D. 
  
 

 
 
 
 
 

https://www.zus-brno.cz/wp-content/uploads/2022/04/LOGO-IINSEA-M.jpg


                  VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 
                     ZUŠ PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO, DOŠLÍKOVA 48, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 

54 

 



                  VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 
                     ZUŠ PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO, DOŠLÍKOVA 48, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 

55 

 

 
Taneční nadání dětí v naší ZUŠ rozvíjí dvě vyučující. MgA. Eva Šeneklová vyučuje v budově ZUŠ 
Došlíkova a Eva Šopíková v ZUŠ Čejkovická.  

TANEČNICE SKVĚLE REPREZENTOVALY NA PŘEHLÍDCE TANEČNÍCH OBORŮ ZUŠ 
Okresní přehlídka tanečních oborů 
V ZUŠ Veveří proběhlo 2. března 2022 okresní kolo Přehlídky tanečních oborů základních 
uměleckých škol. Dívky z naší školy byly velmi úspěšné. Zlaté pásmo a postup do krajského kola 
získaly žákyně ze třídy MgA. Evy Šeneklové za choreografii „Survive“.  Žákyně Evy Šopíkové si 
vytančily Bronzové pásmo za choreografii „Maková panenka“.  

Krajská přehlídka tanečních oborů  
Žákyně tanečního oboru ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose: Ida Grundová, Veronika Králová, Silvie 
Martenková, Anna Marie Procházková a Anna Prümmerová se ve středu 20. 4. 2022 s úspěchem 
zúčastnily krajského kola Přehlídky tanečních oborů základních uměleckých škol v Blansku. V tvrdé 
konkurenci, ve čtvrté kategorii, podaly výborný výkon a získaly stříbrné pásmo. Děvčata kromě 
stříbrného pásma obdržela i „Ocenění za taneční připravenost“. Poděkování a gratulace patří i jejich 
vyučující MgA. Evě Šeneklové. Příznivci tance mohli soutěžní choreografii „Survive“ zhlédnout 
v červnu v rámci každoročního tanečního koncertu. 

◄ 

16. červen (čtvrtek) 17:00 a 18:30 hodin 
Divadlo Radost, Brno 

TANEČNÍ KONCERTY 2022 
Žáci se představili divákům v choreografiích současného, 
lidového a klasického tance, doprovázených projekcí a 
hudbou.  

                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALERINKA – taneční kurz pro nejmenší 
Taneční kurz pro nejmenší Balerinka organizovala Základní umělecká škola                       
PhDr. Zbyňka Mrkose již čtvrtým rokem a byl organizován v rámci doplňkové 
činnosti školy. Nejmladší adepty tanečního umění úspěšně vedla  
MgA. Eva Šeneklová na pracovišti ZUŠ Došlíkova. 
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LDO ve školním roce 2021/2022 
 
31. květen (úterý) 17.00 | žáci I. stupně a 19.00 hodin žáci II. stupně  
Sál Dělnického domu Židenice, Jamborova 65, Brno-Židenice 
Květen – čas z květin pleten 
Představení žáků literárně dramatického oboru. 
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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, 
● z darů. 
 

Provozní výdaje 
Rok 2021 byl opět výjimečným rokem pro celou společnost. Pokračování pandemie Covid-19, 
následné zdražení energií, zvyšující se náklady na opravy, údržbu budov, služby atd.  Pečlivě 
sledujeme a snažíme se plánovat výdaje v provozní oblasti. V průběhu školního roku zvažujeme 
nákup materiálu a hledáme cesty, jak jej pořídit co nejvýhodněji. Pravidelně aktualizujeme seznam 
požadavků učitelů jednotlivých oborů a oddělení na nákup odborného vybavení školy. Oceňujeme 
přitom diskusi na toto téma v předmětových komisích školy. 
 

Úplata za vzdělávání (příspěvek rodičů na provoz školy) 
Výše příspěvku rodičů na provoz školy vychází z vyhlášky 71/2005 Sb., o základním uměleckém 
vzdělávání, v platném znění, tj. 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. 
 
Tabulka 15 
 

  PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZUŠ PhDr. ZBYŇKA MRKOSE ZA ROK 2021 

 PŘÍJMY  

Dotace ze státního rozpočtu    27 611.273,- 

Dotace od zřizovatele          384.000,- 

Úplata za vzdělávání v ZUŠ      2 683.174,- 

Čerpání prostředků z přijatého daru                5.000,- 

Příspěvek od MČ Brno-Židenice           20.000,- 

MAP II           40.000,- 

Šablony UZ 103133063 – 15 %  
Šablony UZ 103533063 – 85 % 

            8.779,35 
          49.749,65 

Celkem    30 801.976,- 

 VÝDAJE  

Přímé výdaje na vzdělávání (dotace ze státního rozpočtu)  

Platy     20 129.008,- 

OON         140.000,- 

Odvody      6 802.379,- 

FKSP         403.861,06 

DDHM (UP) + povinné úrazové pojištění          136.024,94        

Šablony UZ 103133063 – 15 % 
Šablony UZ 103533063 – 85 % 

           8.779,35 
         49.749,65 

Celkem    27 669.802,- 
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Provozní výdaje (úplata za vzdělávání v ZUŠ, dotace od zřizovatele) 

Nákup učebních pomůcek    103.818,60      3,47 % z provozních výdajů 

Opravy a údržba     395.085,61    13,19 % z provozních výdajů 

Služby   473.227,35    15,80 % z provozních výdajů 

Energie, teplo, voda   287.977,41      9,61% z provozních výdajů 

Nákup DDHM a DDNM    369.135,07    12,32 % z provozních výdajů 

Ostatní materiál (čisticí prostředky, kancelářské 
potřeby, zdravotnický materiál, materiál na údržbu) 

 162.521,32      5,43 % z provozních výdajů 

Vzdělávání zaměstnanců  111.655,20      3,73 % z provozních výdajů 

Nemocenská    64.045,00      2,14 % z provozních výdajů 

Příspěvky na stravování zaměstnanců  174.825,00      5,84 % z provozních výdajů 

Preventivní lékařské prohlídky   18.462,50      0,62 % z provozních výdajů 

Odpisy dlouhodobého hmotného majetku   43.514,00      1,45 % z provozních výdajů 

Odvody do SR z titulu plnění povinného podílu    90.854,00      3,03 % z provozních výdajů 

Povinné úrazové pojištění + cestovné    17.423,00      0,58 % z provozních výdajů 

Ochranné osobní prostředky    63.936,25      2,13 % z provozních výdajů 

Celkem  2 995.512,81                  100 % 

 

Při porovnání příjmů (30 901.976) a výdajů (30.665.314,81) byl výsledek hospodaření za rok 
2021 136.661,19 Kč. 
 
 
 

 

Projekt „Uměním k dětem“ 

 
Projekt naší školy registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013059 podpořený z výzvy MŠMT 
dostal název „Uměním k dětem“ a byl zaměřen na konkrétní aktivity osobnostně profesního rozvoje 
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a vzdělávání v oblasti rozvíjející ICT.  
Původně plánovanou průběžnou realizaci aktivit rozvíjejících spolupráci školy s rodiči dětí a žáků a s 
odborníky z praxe silně poznamenalo uzavření škol v uplynulých dvou letech. Proto jsme aktivity 
dokončovali až v prvním pololetí letošního školního roku a závěrečnou zprávu projektu jsme podávali 
MŠMT v únoru 2022. 
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Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně 
Škola je zapojena do projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně“, který realizuje 
statutární město Brno a který je spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a 
ze státního rozpočtu ČR. Aktivity ZUŠ jsou zaměřeny na kompetence pro kulturu. 

 

 

Talentované židenické děti se představují hudbou, tancem, divadlem a výstavou 
V roce 2022 škola získala v rámci programu podpory kultury dotaci na projekt určený na pomoc 
s finančním zajištěním pronájmů sálů pro vystoupení žáků ZUŠ.  
Název projektu: Talentované židenické děti se představují hudbou, tancem, divadlem a výstavou  
Poskytovatel: MČ Brno-Židenice: 20 000 Kč. 

 

 

Projekt Spolku při orchestru MBS  
Orchestru bylo Statutárním městem Brno prodlouženo na období roku 2022 čerpání loňské dotace 
z rozpočtu města Brna. 

 

Klub rodičů a přátel Základní umělecké školy PhDr. Zbyňka Mrkose, z.s.  
je naším stálým partnerem 
KRPŠ má široký rozsah působnosti směřovaný k podpoře uměleckých aktivit žáků školy a současně 
pomáhá vedení školy jako zpětná vazba mezi rodiči a ZUŠ.  
Spolek je samostatným právním subjektem, ale byl zřízen za účelem zastupování zájmů žáků a 
studentů při vzdělávání, výchově a rozvoji jejich osobnosti. Činnost je zaměřena na spolupráci rodičů 
se školou a na účinnou dobrovolnou pomoc při plnění poslání ZUŠ.  
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Školní rok 2021/2022 byl úspěšný díky kvalitní práci pedagogů a provozních zaměstnanců ZUŠ, 
podpoře zřizovatele školy, rodičů, představitelů městské části Brno-Židenice i městské části  
Brno-Vinohrady a dalších partnerů školy. 
 
Chci poděkovat kolegům za to, jak letošní náročný školní rok zvládli. Omikronová vlna nás v zimních 
měsících tvrdě zasáhla. Řešili jsme protiepidemická opatření i šířící se nákazu. Téměř polovina 
zaměstnanců postupně onemocněla, skončila v karanténě či izolaci. Přesto k naší radosti probíhalo 
vše skoro tak, jak to známe z dřívějška a ve škole bylo opravdu živo.  
 
Loni jsme zvali posluchače pouze on-line, ale letos byly naše koncertní sálky opět plné. Po roční 
přestávce se uskutečnila řada tradičních akcí a skvělých koncertů. Žáci a studenti měli po dlouhé 
době opět příležitost zahrát si před publikem, veřejně vystoupit a prezentovat svou práci.  
 
Věříme, že studium v ZUŠ v letošním roce přineslo žákům radost, umělecky je posunulo a 
myšlenkově inspirovalo, protože to je hlavním smyslem tvůrčí práce – rozvíjet v dětech potenciál 
vlastní tvorby i citlivé estetické vnímání světa a souvislostí v něm, které jim posléze pomohou v 
orientaci v mnoha oblastech života.  

 

ZUŠ v roce 2023 oslaví 70. výročí od založení :-)  
 
Tato výroční zpráva je současně i východiskem pro 
plánování roku následujícího, který naše ZUŠ mimo jiné 
zaměří na přípravu oslav 70. výročí od svého založení. 
Přejeme si, ať se studium v ZUŠ i v jubilejním období  
stane pro našich 888 žáků základem pro radost ze svého 
vlastního umění a hlavně pro celoživotní přátelství  
s hudbou, tancem, divadlem nebo výtvarným uměním. 
 
 
Mgr. Lenka Jeřábková, ředitelka školy 
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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 
● dotazník ke spokojenosti s výukou 
● Plán práce ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose pro školní rok 2021/2022  
● 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 kulturních 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 zprávu o činnosti Základní umělecké školy PhDr. Zbyňka Mrkose, Brno, Došlíkova 48,  

       příspěvkové organizace za školní rok 2021/2022 zpracovala v červnu 2022  
       Mgr. Lenka Jeřábková, ředitelka školy z interních materiálů ZUŠ,  

 podkladů zástupkyň ředitelky a členů školní umělecké rady. 

 

Zprávu koordinátorky pro společné vzdělávání a metodičky prevence ZUŠ  

za školní rok 2021/2022 zpracovala Mgr. Irena Běhalová. 
 

Tabulky personální a ekonomické části zprávy o činnosti ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose  

 zpracovala Ing. Marie Bártů, ekonomka školy. 

 
 
 
 
 
 

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy PhDr. Zbyňka Mrkose, 
Brno, Došlíkova 48, příspěvkové organizace za školní rok 2021/2022 

Čj. Doš 68/2022 byla projednána v závěrečné pedagogické radě  
školního roku 2021/2022 dne 16. června 2022. 
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Na vědomí: 
 

● 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 2021/2022 najdete od října 2022 na: www.zus-brno.cz 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.zus-brno.cz/
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Více se o aktivitách školy dozvíte na:

  
 
 
 

Děkujeme všem vstřícným partnerům, kteří naši ZUŠ podporují  
a kterých si proto velmi vážíme a věříme,  

že nám budou věnovat svou přízeň i nadále. 
 

 

http://www.zus-brno.cz/
https://www.facebook.com/zusbrno

