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U
M        ZA SDRUŽENÍ 

ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Orlová - Poruba, Slezská 1100
PSČ 735 14      IČO 75090953  

 

Usnesení členské schůze MÚZY – sdružení ZUŠ MSK 

dne 26. února 2019 

budova Moravskoslezského kraje 

 

přítomno 29 členů MÚZY – ředitelů ZUŠ 

Usnesení 

1. Přivítání p. Annou Mikulovou a seznámení s programem schůze 

2. Schválení zapisovatele schůze (Ing. Radek Zajac) 

 ANO – 28 NE- 0 ZDRŽEL SE  - 1  

3. Schválení „Zprávy o činnosti sdružení za rok 2018“ 

ANO – 29 NE- 0 ZDRŽEL SE - 0 

4. Schválení „Návrhu činnosti sdružení na rok 2019“ 

ANO – 29 NE- 0 ZDRŽEL SE – 0 

5. Schválení hospodaření sdružení za rok 2018  - dokumentu „ Výnosy a náklady k 31. 12. 2018“ 

ANO – 29 NE- 0 ZDRŽEL SE – 0 

6. Schválení „Návrhu rozpočtu na rok 2019“  

ANO – 27 NE- 0 ZDRŽEL SE – 2 

7. Mimo plánovaný program schůze se hlasovalo o schválení poplatku 100,- Kč na soutěžícího na 

soutěžních přehlídkách L. Juřici v Orlové a I.Hurníka v Ostravě-Zábřehu. 

ANO – 23 NE- 0 ZDRŽEL SE – 6 
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8. Schválení „Zprávy kontrolní komise za rok 2018“ 

ANO – 27 NE- 0 ZDRŽEL SE - 2 

Dle předložené Volební listiny byli voleni členové Rady MÚZY a kontrolní komise: 

9. Volba členů Rady MÚZY na období 1.9.2019 – 31.8.2022 

Vedle uvedených členů ve Volební listině byli dále navrženi  Mgr. Jiří Taufer Ph.D. ze ZUŠ Rýmařov 

a Mgr. Jiří Zabystrzan ze ZUŠ Třinec. 

Schválení nového složení rady MÚZY  

ANO – 22 NE- 0 ZDRŽEL SE  - 7 

1. Mgr. Zdeněk Babinec   ZUŠ Z. Buriana Kopřivnice, okr. Nový Jičín 

2. Mgr. Pavla Kovalová   ZUŠ E. Marhuly Ostrava - Mar. Hory, tajemnice 

3. Ing. Anna Mikulová dipl. spec. ZUŠ L. Janáčka Havířov, okr. Karviná 

4. Jeanetta Poláková Faiglová    ZUŠ Ostrava- Zábřeh, Sologubova,okr. Ostrava 

5.Mgr. Marta Scholzová    ZUŠ Hradec nad Moravicí, okr. Opava 

6. Mgr. Jiří Taufer Ph.D.  ZUŠ Rýmařov, okr. Bruntál 

7. Mgr. Jiří Zabystrzan  ZUŠ Třinec,okr. Frýdek Místek 

  

10. Volba členů Kontrolní komise na období 1.9.2019 – 31.8.2022 

Vedle uvedených členů ve Volební listině byl dále navržen Ing. Radek Zajac ze ZUŠ Odry. 

Schválení nového složení rady MÚZY 

ANO – 27 NE- 0 ZDRŽEL SE  - 2 

1. Renata Wdówková   ZUŠ P. Kalety Český Těšín 

2. MgA. Pavel Béreš ZUŠ Klimkovice 

3. Ing. Radek Zajac ZUŠ Odry 

 

zapsal: Radek Zajac 

ověřila: P. Kovalová 
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AKTUÁLNÍ INFORMACE Z MÚZY 

1) MÚZIÁDA 

 Na výstavě MÚZY ve Světě techniky bude vystavovat celkem 22 škol, každá škola se bude 

prezentovat ve dvou klipech 2xA1. Zd. Babinec rozešle školám bližší organizační informace a připraví 

plakát. Na vernisáži 31. 5. 2019 v 10 hodin vystoupí cimbálová muzika ze ZUŠ Kopřivnice. 

 Na všechny akce v rámci MÚZIÁDY (Múzy v Karolíně, Vivat musica!, Koncert pedagogů) budou 

elektronické přihlášky na webových stránkách MÚZY přístupné od 1. dubna 2019. 

 Koncert JFO  20.6.2019 – v první části vystoupí 4 sólisté, ve druhé části sbory. Vstupenky budou pro 

členy MÚZY za zvýhodněnou cenu 50 Kč. 

 Koncert pedagogů MSK se u skuteční 21.6.2019 na ZUŠ Opava.  

 Koncert pedagogů MSK v roce 2020 se bude konat v okrese Karviná a to na ZUŠ Bohumín. 

2) Informace 

 Valná hromada AZUŠ se uskuteční 17.-18. 10.2019 v Liberci. 

 Výstupy z jednání AZUŠ jsou dostupné na jejich webových stránkách. 

 ZUŠ OPEN – Český rozhlas dá větší prostor akcím pořádaných v rámci ZUŠ OPEN. Na webu ZUŠ OPEN 

již lze vložit akce, které školy pořádají. 

 Projekt MenART – přihlášky je možné posílat do 31.3.2019 

 Concerto Bohemia – změny v propozicích soutěže, aby se mohlo zúčastnit co nejvíce žáků ZUŠ. 

 Sdružení MÚZA má od 1.1.2019 nového člena – ZUŠ Opava, a od stejného data se odhlásila ze 

sdružení ZUŠ Příbor. 

 Setkání ředitelů v létě 2019 proběhne v termínu29.-30.8.2019. Místo konání bude upřesněno, 

přihlašování na akci na webu MÚZY. 

 Setkání ředitelů v zimě 2020 je naplánováno na termín 23.-24.1.2020.Místo konání bude upřesněno. 

 Na závěr proběhla diskuse ohledně nového spolku ÚUR ČR. 
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U
M        ZA SDRUŽENÍ 

ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Orlová - Poruba, Slezská 1100
PSČ 735 14      IČO 75090953

 

Zpráva o činnosti sdružení za rok 2018 

1) Setkání ředitelů – Rožnov pod Radhoštěm 25.- 26.1.2018 

V rámci setkání proběhla v první části diskuse o aktuálních tématech sdružení MÚZA. Ve druhé části 

lektor Robert Mimra ze společnosti Portedo o.p.s. přednášel na téma Šablony II pro ZUŠ. 

2) Dne 22. 2. 2018 proběhla v budově Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Ostravě výroční 

členská schůze sdružení MÚZA, na které byli přítomní ředitelé ZUŠ MSK seznámeni se Zprávou o 

činnosti sdružení a hospodaření za rok 2017. Dále byl projednán a doplněn návrh činností na rok 

2018 a byly sděleny aktuální informace týkající se plánovaných aktivit sdružení, včetně informací o 

akci ZUŠ OPEN. 

 

3) Akordeonové pódium Klimkovice 

V pátek 23. 3. 2018 se v prostorách Základní umělecké školy v Klimkovicích konal již  

9. ročník interpretačních kurzů s názvem Akordeonové pódium Klimkovice. Kurzu  se zúčastnili 

pedagogové hry na akordeon ze základních uměleckých škol celého Moravskoslezského kraje i studenti 

Janáčkovy konzervatoře v Ostravě spolu se svými vyučujícími. Lektorem tohoto ročníku byl předseda 

akordeonové sekce Ústřední umělecké rady České republiky Mgr. art. Miroslav Pilný ze ZUŠ Chrudim. Hlavní 

náplní tohoto semináře byly otevřené lekce přihlášených  žáků – modelů, s kterými pracoval výše zmíněný lektor. 

Vyjadřoval se například k možnostem jiného frázování, vedení měchu, či způsobu nácviku různorodých úhozů a 

jiných úskalí. Vzájemně s učiteli také konzultoval tempa a výrazovou stránku daných skladeb. Nastínil tak 

přítomným posluchačům některá z dalších řešení konkrétních situací, která mohou využívat ve své vlastní 

pedagogické praxi. Akce se zúčastnilo celkem 24 pedagogů a 7 studentů. 

4) Soutěžní přehlídka „Múzy Leona Juřici“   
Dne 2. 5. 2018 se konala v koncertním sále ZUŠ J. R. Míši Orlová soutěžní přehlídka „Múzy Leona 
Juřici“ za podpory Města Orlová. Cílem této soutěžní přehlídky je rozvoj interpretačních schopností 
a umělecké tvořivosti žáků základních uměleckých škol. 
Přehlídka je tradičně rozdělena do tří kategorií: I. klasická hudba 20. a 21. století (originální skladby), 
II. jazzová, taneční, filmová hudba (jsou přípustná různá aranžmá skladeb), III. – vlastní tvorba žáků 
(skladby pro dva i více nástrojů). Každá kategorie je dále členěna do dvou částí podle věku do 14 let 
a nad 14 let. Již čtvrtého ročníku se zúčastnilo na 70 soutěžících v 16 souborech z 5 základních 
uměleckých škol Moravskoslezského kraje. Nástrojové obsazení bylo napříč širokým spektrem 
nástrojů a vystoupily soubory různého složení. Odborná tříčlenná porota ocenila vysokou úroveň 
všech soutěžících zlatými a stříbrnými múzami. Ceny pro všechny soutěžící ve formě dárkových 
poukázek poskytlo město Orlová. 
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5) Múziáda 2018 

Festival Múziáda 2018 se konal od 24.5. do 27.6. 2018 již tradičně pod záštitou náměstků 

Moravskoslezského kraje Mgr.et Mgr.Lukáše Curyla a Mgr. Stanislava Folwarczného a náměstka 

primátora města Ostravy Ing.Zbyňka Pražáka,Ph.D. 

 Výstava výtvarných prací žáků “MÚZY V MUZEU“  

Vernisáž výstavy “MÚZY V MUZEU” proběhla dne 24. 5. 2018 v rámci celostátního happeningu 

základních uměleckých škol „ZUŠ OPEN“. Výtvarné práce byly opět instalovány v Ostravském 

muzeu na Masarykově náměstí v centru Ostravy. Účastnily se jí výtvarné obory ze šestnácti 

základních uměleckých škol Moravskoslezského kraje. Díky zkušenostem s omezeným výstavním 

prostorem vybraly školy výtvarné práce tak, aby vystavený celek reprezentoval danou školu. 

Pedagogové jednotlivých škol vybrali kvalitní dětské práce, ve kterých se představily téměř 

všechny výtvarné techniky, kterým jsou děti na základních uměleckých školách vyučovány. Šlo 

nejen o plošné práce, ale i o prostorové objekty, keramiku a multimediální tvorbu. Pro letošní 

instalaci byla zvolena jednotná forma umístění plošných výtvarných prací do jednoduchých 

klipových rámů. Výstavu bylo možné shlédnout do 20. června 2018.  

 Den dětí s Múzami na Karolíně  

V rámci festivalu  MÚZIÁDA proběhl v sobotu 26. května 2018 od 10.00 do 14.00 hod. „Den dětí 

s Múzami na Karolíně“. Během čtyřhodinového bloku se představilo více než dvě stovky 

účinkujících z celkem 10 souborů ZUŠ z celého moravskoslezského kraje, které prezentovaly svou 

celoroční práci. V pestrém programu účinkovali na Karolíně dětský sbor Zvonoklíček ze ZUŠ z 

Ostrava – Svinov, hudecká muzika z Bohumína a cimbálová muzika z Háje ve Slezsku, kytarový 

soubor z Českého Těšína, taneční skupina Carpe Diem ze ZUŠ E. Marhuly z Ostravy – Mariánských 

Hor, v odpoledním programu pak soubory a kapely ze Studénky, Havířova, Vítkova a Ostravy – 

Mariánských Hor. 

Všichni, kteří se na Karolínu přišli podívat, povzbudit své děti nebo se jenom tak zastavili na chvíli 

v průběhu poslední májové soboty, určitě nelitovali. Pestrá a hodnotná vystoupení žáků všech 

věkových kategorií našich škol se setkávala s velkým ohlasem publika a srdečný potlesk zněl 

Karolínou po celou dobu konání této krásné prezentace práce ZUŠ.Akce byla zároveň součástí 

projektu ,,Týdne uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby 2018″. 

 Vivat musica! 

Dne 12. června 2018 se v rámci Mezinárodního festivalu Beethovenův Hradec a Festivalu ZUŠ 

Moravskoslezského kraje Muziáda 2018 uskutečnila hudební přehlídka talentů 

Moravskoslezského kraje s novým názvem „Vivat musica!“ pořádaná k výročí skladatelů Antonia 

Vivaldiho, Leoše Janáčka a George Gershwina. Nevšední hudební program ohromil nejen žáky 

místní Církevní základní školy, ale i hosty ze vzdálenějších koutů Moravskoslezského kraje. 

Na odpoledním Koncertě vítězů mohli posluchači vyslechnout mimořádné výkony laureátů 

krajských soutěží Základních uměleckých škol v podání převážně zpěváků a hráčů na dechové 

nástroje. Zaplněný sál Velké dvorany zámku v Hradci nad Moravicí svědčil o stále vzrůstajícím 

zájmu posluchačů i vystupujících o tuto krásnou uměleckou akci. 
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 Koncert učitelů 

Ve středu 21. 6. 2018 v 17,00 proběhl v sále Základní umělecké školy ve Frýdku-Místku Koncert 

učitelů Moravskoslezského kraje. Na koncert se sjeli učitelé ze ZUŠ z celého Moravskoslezského 

kraje. Zastoupeny byly školy z Frýdku-Místku, Vítkova, Rychvaldu, Bruntálu, Háje ve Slezsku, 

Opavy, Frýdlantu nad Ostravicí, Českého Těšína a Brušperku. Plné hlediště ocenilo všechny 

vystupující velkým potleskem.  

 Janáčkova filharmonie dětem  

Stalo se milou tradicí, že v závěru umělecké sezóny vystoupí JFO s dětmi a hlavně pro děti. 

Nejinak tomu bylo i letos. Pod hlavičkou Múziády 2018 proběhl společný koncert mladých 

muzikantů s ostravskými filharmoniky „Janáčkova filharmonie dětem“. 27. června 2018 před 

vyprodaným sálem Domu kultury města Ostravy vystoupili talentovaní žáci a studenti ZUŠ 

moravskoslezského, olomouckého a zlínského kraje. Mladí muzikanti i letos zasedli v orchestru 

po boku profesionálních hráčů Janáčkovy filharmonie a někteří z nich vystoupili také jako sólisté. 

První půle koncertu se nesla v duchu baroka a úvodní Concerto grosso A. Corelliho navnadila 

zejména všechny malé posluchače v sále. Za dirigentským pultem se publiku představil mladý, 

energický a agilní dirigent Risto Joost. Také díky němu a dramaturgii večera, měla první půle 

koncertu opravdu spád. K druhé skladbě nastoupil mladý sólista Ondřej Szymik, žák ZUŠ 

Dobromila Lidmily z Ostravy – Svinova. Zazářil ve Vivaldiho Koncertě C dur a svou technicky 

precizní hrou na diskantovou flétnu ohromil publikum. Závěr první části koncertu patřil Joaquínu 

Rodrigovi, španělskému autorovi, který z kytary učinil opět klasický nástroj. V jeho „Fantasíi para 

un gentilhombre“ vystoupil coby sólista Vít Pískovský ze ZUŠ E. Marhuly v Ostravě – Mariánských 

Horách. 

Po pauze čekala mladé posluchače opravdové zkouška – vyslechnout bez vrtění celou 8. symfonii 

A. Dvořáka. Mladí muzikanti, opět dobře rozeznatelní díky bílým košilím a barevným motýlkům, 

zasedli k hráčským pultům s ostřílenými filharmoniky. Neboť se jich sešlo opět úctyhodné číslo – 

a sice 53 – museli se během symfonie vystřídat. Klasické Dvořákovo dílo představuje barevnost 

orchestru v plné šíří a tak jsme měli možnost slyšet a vidět mladé hornisty, tubisty, flétnisty a 

samozřejmě hráče na smyčcové nástroje. Příjemná atmosféra uvnitř orchestru zvolna přecházela 

i k nám do publika. Malí posluchači, kterým byla dlouhá chvíle, zachránil pohled na tančícího 

pana dirigenta. Jeho nesmírně vřelý projev konvenoval s mladými muzikanty a celý příjemný 

večer dovedl do zdárného konce. 

Závěrečné defilé mladých muzikantů a bouřlivé ovace přesvědčily, že tato akce má svůj význam. 

Poděkování patří všem pedagogům, kteří trpělivě připravovali své žáky a dodávali jim odvahu. 

Možnost vystoupit po boku profesionálních hudebníků je jistě velkým zadostiučiněním jejich 

společné práce. 

6) Výjezdní zasedání ředitelů ZUŠ  

sdružených v MÚZE proběhl 29. – 30. 8. 2018 na Kopřivné v Malé Morávce. V rámci setkání byly 

aktualizovány informace o plánovaných akcí sdružení a byly diskutovány aktuální témata týkající se 

ZUŠ. Dále pak proběhl odborný seminář na téma „Google Apps- praktické využití při práci se ŠVP na 

ZUŠ“. 
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7) Soutěžní přehlídka Múzy Ilji Hurníka  

Šestý ročník soutěžní přehlídky MÚZY Ilji Hurníka proběhl ve středu 17. října 2018 opět 

v prostorách ZUŠ Ostrava- Zábřeh. V letošním roce se zúčastnilo v hudebním oboru 97 soutěžích ze 

13 škol a ve výtvarném oboru 80 soutěžích ze 6 škol. Tříčlenná porota udělila 48 Zlatých múz, 35 

stříbrných múz, 7 bronzových múz a 3 zvláštní ocenění. Zlatými a stříbrnými pásmy byly oceněny 

také výtvarné práce žáků.  

 

 

zpracovala: A. Mikulová       
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ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
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Návrh činnosti sdružení na rok 2019 

1) Setkání ředitelů – Kunčice pod Ondřejníkem  24.- 25.1.2019 

V rámci setkání je realizován seminář „Osobnostně sociální rozvoj pedagoga“ pod vedením PhDr. 

Lenky Svobodové. Dále v programu  diskuse o aktuálních tématech týkající se sdružení MÚZA, 

plánovaní akcí na rok 2019. 

2) Členská schůze ředitelů ZUŠ sdružených v MÚZE se koná 26. 2. 2019 v budově krajského úřadu 

Moravskoslezského kraje.   

3) 5. ročník soutěžní přehlídky komorních ansámblů "Múzy Leona Juřici", organizačně zajišťuje 

Základní umělecká škola J.R.Míši Orlová. Termín konání je středa 30. dubna 2019.   

Elektronická přihláška k dispozici na stránkách MÚZY. 

4) MÚZIÁDA 2019 

 MÚZY ve Světě techniky -  výstava výtvarných prací žáků ZUŠ MSK v prostorách Velkého 

světa techniky. Vernisáž se uskuteční  31.5.2019 v 10 hodin, výstava bude probíhat do konce 

června 2019. Výstavu organizuje Mgr. Zdeněk Babinec. 

 Den dětí s „Múzami“ 1. 6. 2019 od 10.00 do 16.00 hodin – Fórum Nová Karolína.  

Celodenní přehlídka hudby a tance. Akce je přihlášena do projektu „Týdny  

uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby 2019“. Elektronická přihláška na stránkách MÚZY 

od 1. do 20.4.2019. 

 Nesoutěžní přehlídka v rámci mezinárodního festivalu Beethovenův Hradec  Vivat musica! 

Joseph Haydn, Georg Friedrich Händel, Josef Bohuslav Foerster, Felix Mendelssohn-Bartholdy 

a Bohuslav Martinů se uskuteční  4. 6. 2019 v 10.00 hodin na zámku v Hradci 

 nad Moravicí. Koncert vítězů krajských kol soutěží MŠMT se bude konat  

4. 6. 2019 v 13.00 hodin také na zámku v Hradci nad Moravicí.  

Elektronická přihláška na stránkách MÚZY od 1. do 30. 4. 2019. Obě akce organizuje ZUŠ 

Hradec nad Moravicí. 

 

 Janáčkova filharmonie dětem - Koncert Janáčkovy filharmonie Ostrava s žáky ZUŠ MSK, OLK 

a ZLK  proběhne 20. 6. 2019 v 18 hodin v sále DH města Ostravy. Tak jako v minulých 

ročnících se jedná o projekt, kdy zasednou naši studenti vedle profesionálních hudebníků. 

V první polovině koncertu se představí  sólisté, kteří budou vybráni na základě konkurzu. 

Druhá orchestrální část bude obohacena o spolupráci s pěveckými sbory.Hrát se bude Karl 

Jenkins (1944): Adiemus – Songs of Sanctuary (výběr). Petr Vitásek(1951)/ Jaromír Nohavica 

(1953)arr.Lubomír Konečný: Směs písniček na texty Jaromíra Nohavici. 
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 Koncert pedagogů ZUŠ MSK 21. 6. 2019 v 17.00 hodin na ZUŠ v Opavě. Koncert je pořádán 

na oslavu Evropského dne hudby. Elektronická přihláška na stránkách MÚZY. 

 

5) Výjezdní zasedání ředitelů ZUŠ sdružených v MÚZE  

Plánované setkání ředitelů MÚZY v přípravném týdnu školní ho roku 2019/2020 v termínu 29.-30.8. 

2019, místo bude upřesněno. Témata – motivační seminář pro ředitele ZUŠ, aktuální informace a 

plánování aktivit sdružení MÚZA. 

 

6)  Múzy Ilji Hurníka -  7. ročník soutěže se uskuteční 15. října 2019 na ZUŠ v Ostravě – Zábřehu. V 

hudební části budou soutěžit žáci v interpretaci soudobé hudby a děl českých či světových skladatelů 

žijících v 20. a 21. století. Zúčastnit se mohou i žáci, kteří se chtějí prezentovat vlastní kompozicí či 

improvizací. Tříčlenná porota bude oceňovat výkony zlatým, stříbrným a bronzovým pásmem. 

Výtvarná část bude zaměřená na volnou reflexi soudobého umění. Po vyhodnocení soutěže 

proběhne pro účastníky tematický výtvarný workshop. 

 

       Zpracovala: A.  Mikulová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


