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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 2020 

budova Moravskoslezského kraje 

 

přítomno 28 členů MÚZY – ředitelů ZUŠ 

Usnesení 

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

2. Schválení zapisovatele schůze, navržen byl Jan Strakoš.  

PRO – 27 členů, PROTI – 0 členů, ZDRŽEL SE – 1 člen. 

3.  Schválení „Zprávy o činnosti sdružení za rok 2019“.  

PRO – 27 členů, PROTI – 0 členů, ZDRŽEL SE – 1 člen. 

4. Schválení „Návrhu činnosti sdružení na rok 2020“.   

PRO – 27 členů, PROTI – 0 členů, ZDRŽEL SE – 1 člen. 

5. Schválení výsledku hospodaření sdružení za rok 2019  -dokumentu „Výnosy a náklady k 31. 12. 2019“ 

Všichni členové dostali přehled výnosů a nákladů k 31. 12. 2019 v předstihu e-mailem. Bylo 

vysvětleno financování položek v rozpočtu Múziády.  

PRO – 28  členů, PROTI – 0 členů, ZDRŽEL SE – 0 členů. 

6. Návrh rozpočtu sdružení na rok 2020.  

PRO – 28 členů, PROTI – 0 členů, ZDRŽEL SE – 0 členů. 
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7. Schválení „Zprávy kontrolní komise“.  

PRO – 25 členů, PROTI – 0 členů, ZDRŽEL SE – 3 členové. 

8. Proběhla volba zástupce ZUŠ MSK do rady AZUŠ. Volba probíhá každé dva roky. Navržena byla 

současná zástupkyně v radě AZUŠ Pavla Kovalová, ve stanoveném termínu nebyl navržen žádný jiný 

kandidát. Zvolena byla Pavla Kovalová. 

 

V Ostravě 26. 2. 2020  

Zapsal: Mgr. Jan Strakoš 

Ověřila: Ing. Anna Mikulová 
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AKTUÁLNÍ INFORMACE Z MÚZY 

1. Aktuální informace k financování ZUŠ v roce 2020, seznámení s návrhem úpravy novely č. 75/2005 

Sb. 

2. Informace Ing. Jany Trombíkové z MSK o projektu OKAP – otevření možnosti, jak vzdělávat v IT 

oblasti ředitele a učitele ZUŠ. 

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

elektronické přihlášky na webových stránkách MÚZY přístupné od 1. dubna 2020. 

4. Informace o koncertu s Janáčkovou filharmonií, který proběhne 24. 6. 2020. V první části vystoupí 

pět sólistů. 

5. Předběžné informace k Múziádě v příštím kalendářním roce, 21. 5. 2021 proběhne velký koncert za 

účasti Magdalény Kožené a mentorů MenArtu. 

6. Valná hromada AZUŠ se uskuteční 22. - 23. 10.2020 ve Zlíně. 

 Výstupy z jednání AZUŠ jsou dostupné na jejich webových stránkách. 

 ZUŠ OPEN – 12.-16. 5. 2020 

 Projekt MenART – přihlášky je možné posílat do 30. 4. 2020 

 Setkání ředitelů škol sdružených v MÚZE proběhne 27. – 28. 8. 2020. Místo setkání bude upřesněno, 

rovněž výběr hostů. Členové sdružení byli vyzváni, aby navrhovali témata nebo výběr hostů Radě 

sdružení. Pokud bude návrhů více, proběhne hlasování elektronickou formou. Na základě zkušeností 

s odhlašováním účastníků členská schůze odsouhlasila, že v případě dodatečného odhlášení ze 

setkání ředitelů bude povinnost uhradit podíl nákladů na školitele. 

 Na závěr proběhla volná diskuse.   

V Ostravě 26.2.2020 

Zapsal: Mgr. Jan Strakoš 

Ověřila: Ing. Anna Mikulová 
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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 2019 

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

V rámci setkání proběhl odborný seminář „ Osobnostně sociální rozvoj pedagoga“, který vedla PhDr. 

Lenka Svobodová. Druhý den se projednávaly podrobnosti plánovaných aktivit sdružení v roce 2019, 

Múziáda 2019 a aktuální témata ZUŠ (Šablony II, dotace, apod.).  

2) Dne 26. 2. 2019 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 2018. Dále byl projednán a doplněn návrh činností na rok 

2019 a byly sděleny aktuální informace týkající se plánovaných aktivit sdružení. 

 

3) Akordeonové pódium Klimkovice 

Akordeonové pódium Klimkovice se v roce 2019 nekonalo z důvodu konání soutěže MŠMT. 

4) Soutěžní přehlídka „Múzy Leona Juřici“   
Dne 30. 4. 2019 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. Pátého ročníku přehlídky se zúčastnilo 20 souborů z 5 základních uměleckých škol 
Moravskoslezského kraje. Nástrojové obsazení bylo napříč širokým spektrem nástrojů a vystoupily 
soubory smyčcové, kytarové, flétnové, saxofonové, dechové a jejich různé kombinace. Objevily se 
zde dokonce i klavírní dua. Odborná tříčlenná porota ocenila soutěžící zlatými a stříbrnými múzami i 
zvláštními cenami. Odměny pro všechny soutěžící poskytlo město Orlová. 

 

5) Múziáda 2019 

Festival Múziáda 2019 se konal od 31.5. do 27.6. 2019 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 “VĚDA A TECHNIKA V OBRAZE “  

Vernisáž výstavy „VĚDA A TECHNIKA V OBRAZE” proběhla dne 31. 5. 2019 v rámci celostátního 

happeningu základních uměleckých škol „ZUŠ OPEN“. Výtvarné práce byly premiérově 

instalovány ve Světě techniky v Dolní oblasti Vítkovice v Ostravě. Účastnily se jí výtvarné obory z 

22 základních uměleckých škol Moravskoslezského kraje. Každá z nich představila tři plošné práce 
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motivované přímo prostředím, v němž je výstava instalována. Letos bylo dáno již propozicemi, že 

každá vystavená práce měla rozměr A1 a byl vybrán sjednocující rámeček. Tím, že každá práce 

byla individuální se opravdu jednalo o výstavu a ne pouze přehlídku. Výstava měla i 

multimediální část, ve které byly promítány animace vytvořené dětmi na obrazovce velké 

televize. Na vernisáži vystoupila cimbálová muzika Buriánek ze ZUŠ Zdeňka Buriana z Kopřivnice. 

Výstavu bylo možné shlédnout do 26. června 2019.  

 Den dětí s Múzami na Karolíně  

V rámci festivalu proběhl v sobotu 1. června 2019 od 10.00 do 15.30 hod. Den dětí s „ Múzami“ v 

Nové Karolině. Během celé akce se představilo více než dvě stovky účinkujících z celkem 14 

souborů ZUŠ z celého moravskoslezského kraje, které prezentovaly svou celoroční práci. V 

pestrém programu účinkovali – taneční soubory z Opavy a Ostravy-Mar. Hor, kytarové soubory z 

Bohumína a Českého Těšína, hudecká muzika z Bohumína, soubory z Kopřivnice, Karviné. V 

odpoledním programu pak soubory a kapely z Třince, Bílovce, Havířova, Ostravy – Zábřehu a z 

Kopřivnice.Všichni, kteří se na Karolinu přišli podívat, povzbudit své děti nebo se jenom tak 

zastavili na chvíli, jistě nelitovali. Pestrá a hodnotná vystoupení žáků všech věkových kategorií 

našich škol se setkávala s velkým ohlasem publika a srdečný potlesk zněl Karolinou po celou 

dobu konání této krásné prezentace práce ZUŠ.Akce byla zároveň součástí projektu ,,ZUŠ Open 

2019“. 

 Vivat musica! a koncert vítězů 

Dne 4. června 2019 se v rámci Mezinárodního festivalu Beethovenův Hradec a Festivalu ZUŠ 

Moravskoslezského kraje Muziáda 2019 uskutečnila v sále Velké dvorany zámku Hradec nad 

Moravicí hudební přehlídka talentů Moravskoslezského kraje „Vivat musica!“, pořádaná k výročí 

skladatelů Josepha Haydna, Georga Friedricha Händela, Josefa Bohuslava Foerstera, Felixe 

Mendelssohna-Bartholdyho a Bohuslava Martinů. V programu se představili žáci Základních 

uměleckých škol z Českého Těšína, Háje ve Slezsku, Ostravy, Hradce nad Moravicí a Karviné, kteří 

svými muzikálními výkony nadchli publikum v sále Velké dvorany hradeckého zámku. 

V odpoledních hodinách se konal Koncert vítězů, kde si mohli posluchači vyslechnout mimořádné 

výkony 24 laureátů krajských soutěží základních uměleckých škol. Mezi vystupujícími byli žáci z 

Brušperku, Havířova, Kopřivnice, Opavy, Hradce nad Moravicí, Ostravy – Zábřehu a Ostravy – 

Mariánských Hor. Celý koncert se nesl v duchu hry na akordeon, elektronických klávesových 

nástrojů a hlavně komorních souborů s převahou dechových nástrojů. V programu dostal své 

místo také nadějný skladatel Miroslav Siman, který všem v sále na klavír přednesl svou žertovnou 

představu o Crazy boogie. Závěr celého slavnostního odpoledne patřil Akordeonovému kvartetu 

ze ZUŠ v Opavě. 

 Koncert učitelů 

V pátek 21. 6. 2019 se v Opavě v koncertním sále ZUŠ konal koncert pedagogů ZUŠ 
Moravskoslezského kraje. Součástí koncertu byla i výstava výtvarných prací pedagogů ZUŠ. 
Všichni účinkující podali ve velmi horkém odpoledni úžasné výkony. V nápaditém programu se 
představili učitelé hry na akordeon, kytaru, dechové nástroje, klavír a zpěvu.  
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 Janáčkova filharmonie dětem  

Vrcholem školního roku a ukončením umělecké sezóny byl společný koncert JFO a dětí ze ZUŠ 

Moravskoslezského, Zlínského a Olomouckého kraje. Letošní 20. červen byl výjimečný nejen 

svými tropickými teplotami, ale také množstvím dětí, které postupně přicházely do budovy 

Domu kultury města Ostravy, aby vystoupily v pestrém programu oblíbeného filharmonického 

koncertu. Kromě samotných 35 instrumentalistů, kteří zasedli po boku profesionálů a sólistů 

dostaly příležitost také dětské pěvecké sbory. 

První půle koncertu patřila sólistům, kteří byli tentokráte čtyři. Koncert uvedla mladá zpěvačka 

Natálie Sýkorová ze ZUŠ Ostrava – Zábřeh. Po rychlé technické přestavbě usedl ke klavíru Šimon 

Zajac, žák ZUŠ E. Marhuly v Ostravě – M. Horách. Dalším úspěšným žákem zábřežské ZUŠ byl 

saxofonista Daniel Horváth. Závěr první půle koncertu byl rámován opět zpěvem – v podání 

Kristiny Oravčíkové ze ZUŠ B. Martinů v Havířově. 

Ve zkrácené pauze se začalo jeviště pomalu plnit zpěváky. Bezmála 90 zpívajících dětí ve věku 4 

až 13let vytvořilo sbor, v jehož podání zaznělo Písničkové pásmo na texty J. Nohavicy – zhudebnil 

Petr Vitásek, instrumentoval Lubomír Konečný, oba dlouholetí pedagogové ZUŠ E. Marhuly. 

Spojené sbory: DPS Zvonoklíček (ZUŠ Svinov), Permoníček mladší (ZUŠ B. Smetany, Karviná) 

a přípravné sbory Ostravského dětského sboru – Skřivánci, Slavíci, Kosi a Chlapecký sbor 

přednesly pásmo skutečně radostně.Úplný závěr patřil velkým sborům: DPS Permoník 

a Ostravskému dětskému sboru. Společně s JFO přednesli výběr z posluchačsky atraktivní suity 

Karla Jenkinse: Song of Sanctuary a Symphonic Adiemus (části Adiemus, In caelum fero, Cantus 

itteratus a Kayama). Vokální party sólové přednesly Gabriela Vermelho, Terezie Vodička Kovalová 

a Gabriela Kubartová. Sólová flétna zazněla v podání Jana Kvapila. Velký dík patří dirigentovi 

celého večera, Stanislavu Vavříkovi, který nejen vše skvěle dovedl do zdárného konce, ale milým 

slovem podporoval všechny muzikanty na pódiu (což zejména těm nejmenším pomohlo ustát 

„světla ramp“). Mohutný závěr s více než stovkou účinkujících na jevišti (a další stovkou v zákulisí) 

byl více než-li důstojnou tečkou za  školním rokem a koncertní sezónou 2018/19.  

6) Výjezdní zasedání ředitelů ZUŠ  

sdružených v MÚZE proběhl 29. – 30. 8. 2019 V Rožnově pod Radhoštěm. V rámci setkání proběhl 

seminář „ Společné vzdělávání a základy práce se žáky se SVP na ZUŠ a SUŠ. Na jednání druhý den 

byly aktualizovány informace o plánovaných akcí sdružení a proběhla diskuse na aktuální témata 

týkající se ZUŠ. 

7) Soutěžní přehlídka Múzy Ilji Hurníka  

Soutěžní přehlídka Múzy Ilji Hurníka je určena žákům hudebních a výtvarných oborů základních 

uměleckých škol Moravskoslezského kraje. Soutěž je tematicky zaměřená na soudobou hudbu 

českých či světových skladatelů žijících v 20. a 21. století. Žáci mohou prezentovat také vlastní 

kompozice či improvizace. Sedmý ročník soutěže hudebníků se uskutečnil 15.10.2019 na Základní 

umělecké škole v Ostravě - Zábřehu. Umělecké výkony celkem 89 hudebníků ze 12 škol posuzovala 

odborná tříčlenná porota ve složení Edvard Schiffauer, MgA. Markéta Dvořáková PhD.  a Mgr. Milan 

Bátor Ph.D.. Výtvarná část byla tematicky zaměřená na volnou reflexi soudobého umění.  Zúčastnilo 

se jí celkem 79 žáků ze šesti škol. Jejich práce hodnotila odborná výtvarná porota ve složení Mgr. 

Zdeněk Babinec, PaeDr. Alena Zupková a Mgr. Dagmar Jahodová. Obě poroty udělily všem 
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soutěžícím zlatá, stříbrná, bronzová pásma a zvláštní ocenění. Všichni žáci obdrželi diplomy, dárkové 

předměty a poukázky. Z výtvarných prací byl sestaven a vytištěn katalog, který obdržely všechny 

zúčastněné školy. Novinkou pro soutěžící výtvarníky byl odpolední workshop, v rámci kterého se 

formou videoprojekce seznámili s moderními výtvarnými technikami (frotáž, surrealismus, 

kubismus). V následném zábavném kvízu pak jednotlivé techniky přiřazovali k významným 

výtvarným osobnostem moderního umění.   

8) Výtvarná soutěž „ Jak si představuji sametovou revoluci“ 

V září 2019 byla vyhlášena výtvarná soutěž pro ZUŠ MSK pořádaná Moravskoslezským krajem pod 

záštitou náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje, Mgr. Stanislava Folwarczneho. Soutěž byla 

vyhlášena u příležitosti 30. výročí Sametové revoluce jako součást celorepublikové akce SAMETOVÉ 

VZPOMÍNKY Wine & Art Prague – VELVET MEMORIES. Vyhodnocení zaslaných výtvarných prací 

proběhlo v říjnu v ZUŠ Ostravě-Zábřehu za účasti představitelů Moravskoslezského kraje. Devět 

vybraných děl bylo zařazeno do expozic výstavy SAMETOVÉ VZPOMÍNKY pořádané v Praze.   

 

zpracovala: A. Mikulová      
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Návrh činnosti sdružení na rok 2020 

1) Členská schůze ředitelů ZUŠ sdružených v MÚZE se bude konat 26. 2. 2020 v budově krajského úřadu 

Moravskoslezského kraje.   

2) Setkání ředitelů – Kunčice pod Ondřejníkem 27.-28. 2. 2020 

V rámci setkání proběhne seminář "Motivace jako praktický nástroj v práci řídícího pracovníka", který povede Mgr. 

Jaroslava Burianová. Na programu bude také diskuse o aktuálních tématech týkající se sdružení MÚZA.  

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 2020.   

Elektronická přihláška k dispozici na stránkách MÚZY. 

4) MÚZIÁDA 2020 

• MÚZY NA HRADĚ -  výstava výtvarných prací žáků ZUŠ MSK v prostorách Slezskoostravského hradu. Vernisáž 

se uskuteční 14. 5. 2020 v 15 hodin a výstava bude probíhat do 16. června 2020. Výstavu organizuje Mgr. Zdeněk 

Babinec. 

• Koncert pedagogů ZUŠ MSK – 14.5.2020 V 18:00 ZUŠ BOHUMÍN 

Elektronická přihláška na stránkách MÚZY od 1. do 30. 4.2020. 

• Den dětí s „Múzami“ 30. 5. 2020 od 10.00 do 16.00 hodin – Fórum Nová Karolína. Celodenní přehlídka hudby 

a tance.  

Elektronická přihláška na stránkách MÚZY od 1. do 30. 4.2020. 

• Vivat musica! Tentokrát s dílem Ludwiga van Beethovena  9. 6. 2020 v 10.00 hodin – zámek Hradec nad 

Moravicí, nesoutěžní přehlídka v rámci mezinárodního festivalu Beethovenův Hradec.  

Koncert vítězů krajských kol soutěží MŠMT se bude konat 9. 6. 2020 v 13.00 hodin – zámek Hradec nad Moravicí.  

Elektronická přihláška na stránkách MÚZY od 1. do 30. 4. 2020. 

Obě akce organizuje ZUŠ Hradec nad Moravicí. 

• Janáčkova filharmonie dětem aneb Mladé talenty s Janáčkovou filharmonií 

 Koncert Janáčkovy filharmonie Ostrava s žáky ZUŠ MSK, OLK a ZLK  proběhne 24. 6. 2020 v 18 hodin v sále DH města 

Ostravy. Tak jako v minulých ročnících se jedná o projekt, kdy zasednou naši studenti vedle profesionálů a vytvoří tak 

ojedinělé těleso, které představí široké veřejnosti jedinečnost a nezastupitelnost základních uměleckých škol. V první 

polovině koncertu se představí sólisté, kteří jsou již vybráni na základě konkurzu JFO. Ve druhé orchestrální části 

zazní Symfonie č. 5 c moll op. 67 „Osudová“ Ludwiga van Beethovena. 

5)  Múzy Ilji Hurníka (8. ročník) se uskuteční v říjnu 2020 na ZUŠ v Ostravě – Zábřehu. Do programu hudební 

části se mohou přihlásit žáci, které zajímá soudobá hudba, hrají a zpívají novátorská díla 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 rozdělí výkony do zlatého, stříbrného a bronzového pásma. Výtvarná část bude opět 

tematicky zaměřená na volnou reflexi soudobého umění. 
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6) Výjezdní zasedání ředitelů ZUŠ sdružených v MÚZE  

Plánované setkání ředitelů MÚZY v přípravném týdnu školní ho roku 2020/2021 v termínu 27.-28. 8. 2020, místo 

bude upřesněno. Témata – motivační seminář pro ředitele ZUŠ, aktuální informace a plánování aktivit sdružení 

MÚZA. 

 

         

zpracovala: A. Mikulová 

 

 

 

 


