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Zpráva o činnosti sdružení za rok 2020 

 

1) Členská schůze 

Dne 26. 2. 2020 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 2019. Dále byl 

projednán a doplněn návrh činností na rok 2020 a byly sděleny aktuální informace 

týkající se plánovaných aktivit sdružení. 

 

2) Výjezdní setkání ředitelů – Kunčice pod Ondřejníkem, 27.-28.2.2020 

V rámci pravidelného setkání ředitelů ZUŠ proběhl odborný seminář „Motivace jako 

praktický nástroj v práci řídícího pracovníka““, který vedla Mgr. Jaroslava Burianová. 

Druhý den se projednávaly podrobnosti plánovaných aktivit sdružení v roce 2020,  

organizační zajištění 7. ročníku festivalu Múziáda 2020 a aktuální témata ZUŠ.  

3) Zrušení soutěžní přehlídky „Múzy Leona Juřici“ a 7. ročníku festivalu MÚZIÁDA 2020  
Vzhledem k vypuknutí pandemie nemoci Covid-19 v březnu 2020 a omezení provozu 
škol i společenského života se všechny plánované akce na jaře 2020 zrušily. Pouze 
koncert Mladé talenty s Janáčkovou filharmonií je přesunutý na termín 21. 5. 2021. 
 

4) Výjezdní zasedání ředitelů ZUŠ - Frenštát pod Radhoštěm, 27. – 28. 8. 2020 

V rámci setkání ředitelů ZUŠ proběhl seminář „Prevence syndromu vyhoření a stresu – 

jak neplýtvat energií a uspět v práci“ opět s lektorkou Mgr. Jaroslavou Burianovou. Na 

jednání druhý den byly aktualizovány informace k plánovaným podzimním akcím 

sdružení a proběhla diskuse na aktuální témata týkající se ZUŠ. 

 

5) Soutěžní přehlídka Múzy Ilji Hurníka  

V rámci soutěžní přehlídky Múzy Ilji Hurníka, kterou organizuje ZUŠ Ostrava – Zábřeh, 

se vzhledem k omezením spojených s pandemií nemoci Covid-19 konala jen její 

výtvarná část. Na téma Inspirace uměním 20. a 21. století / netradiční a moderní 

techniky poslalo své práce přes 100 žáků z osmi ZUŠ Moravskoslezského kraje. 

Odborná výtvarná porota ve složení Mgr. Zdeněk Babinec, PaeDr. Alena Zupková a 

Mgr. Dagmar Jahodová dne 12. 10. 2020 práce vyhodnotila a udělila soutěžícím zlatá, 

stříbrná a bronzová pásma. Ocenění žáci obdrží diplomy, dárkové předměty a poukázky 



na plánované vernisáži výtvarných prací v rámci festivalu Múziáda 2021 v Kopřivnici. 

Výtvarné práce jsou zveřejněny na webových stránkách sdružení MÚZA.  

 

zpracovala: Anna Mikulová       V Havířově 1.3.2021 

 

 

 


