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1. Základní údaje 

 

Název:                              Základní umělecká škola Králíky 

Adresa:                             Nádražní 483, 561 69 Králíky 

Statutární orgán (ředitelka školy):     Mgr. Zdeňka Křížková 

Telefon:                            465 631 242 (ředitelka), 465 632 438 (hospodářka) 

E-mail:                             zus.kraliky@tiscali.cz, zus@kraliky.cz 

Web:     www.zuskraliky.cz 

Zřizovatel:                       Město Králíky  

Majitel budovy:               Město Králíky 

Forma činnosti:               příspěvková organizace s právní subjektivitou       

Počet odloučených pracovišť:   1  

Adresa odloučeného pracoviště: Červená Voda, č. p. 341 

 

 

 

2. Charakteristika školy 

 

Základní umělecká škola  Králíky zajišťuje výuku a vzdělávání v uměleckých oborech dětem 

z Králicka a blízkého okolí. Zároveň připravuje své žáky a zájemce o studium na středních     

a vyšších typech uměleckých a pedagogických škol. Vedle své hlavní činnosti se od měsíce 

října roku 2014 otevřely poprvé pod doplňkovou činností školy také vzdělávací kurzy pro děti 

předškolního věku a dospělé, které byly veřejností přijaty příznivým ohlasem.  

 

Škola je nadále plně organizovaná, tj. vzděláváme žáky ve všech čtyřech oborech, a to 

hudebním, tanečním, výtvarném a literárně dramatickém. ZUŠ Králíky sídlí v budově, jejímž 

vlastníkem je město Králíky. V budově je celkem 11 učeben pro výuku ve všech oborech, 

dále hudební sál s kapacitou 100 míst a taneční sál. Na odloučeném pracovišti v Červené 

Vodě sídlíme v budově tamní ZŠ a MŠ Červená Voda, č. p. 341, kde máme k dispozici dvě 

učebny pro výuku hudebního oboru, z nichž jedna je využívána také pro výuku oboru 

výtvarného. Dále je zde k dispozici dlouhodobě taneční sál pro výuku tanečního oboru a nově 

také nutné zázemí - kabinet pro vyučující. Technické, materiální i nástrojové vybavení učeben 

mailto:zus.kraliky@tiscali.cz
mailto:zus@kraliky.cz
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i sálů je dlouhodobě na dobré úrovni. Dle potřeby a možností školy se jej snažíme 

samozřejmě doplňovat a inovovat. 

 

 

 

3. Personální zabezpečení 

 

 

PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI 

 

POČET 

 

Hudební obor 

 

Taneční obor 

 

Výtvarný obor 

Literárně 

dramatický obor 

14 3 2 1 

 

POČET 

CELKEM 

 

20 (stav k 30. 9. 2014) 

 

ÚVAZKY 

 

Hudební obor 

 

Taneční obor 

 

Výtvarný obor 

Literárně 

dramatický obor 

8,28 2 0,55 0,24 

 

ÚVAZKY 

CELKEM 

 

11,07 (stav k 30. 9. 2014) 

 

NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI 

 

POČET 

 

Hospodářka 

 

Uklízečka 

 

Školník 

1 1 1 

 

POČET 

CELKEM 

 

3 

 

ÚVAZKY 

 

1 

 

1 

 

0,25 

 

ÚVAZKY 

CELKEM 

 

2,25 (stav k 30. 9. 2014) 
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Ve školním roce 2014/2015 měla škola celkem 20 interních pedagogických pracovníků, dále 

3 zaměstnankyně na MD. Průměrný věk pedagogů školy byl 36 let (stav k 31. 12. 2014). 

Z 20ti pedagogů bylo celkem 15 plně kvalifikovaných. Nekvalifikovaní učitelé vyučovali 

pouze na částečný úvazek. (Dva z nich měli víceletou praxi v oboru a ostatní byli studenti 

vyšších ročníků konzervatoře). 

Škola má nadále svého samostatného vedoucího, a to pro:  

 hudební obor (Sylva Bartiková, dipl. um.) 

 taneční obor (MgA. Monika Dolečková) 

Na škole nadále působí příslušné předmětové a oborové komise.   

 

 

 

4. Účast pedagogických pracovníků na DVPP 

 

Ve školním roce 2014/2015 se pedagogové školy nadále vzdělávali a navštěvovali příslušné 

semináře a jiné vzdělávací akce na okresní, krajské i celostátní úrovni. 

Ředitelka Mgr. Zdeňka Křížková zahájila v měsíci říjnu roku 2014 jednoleté Kvalifikační 

studium pro ředitele škol a školských zařízení pod NIDV Pardubice, které úspěšně ukončila 

závěrečnou zkouškou v červnu roku 2015.  

                       

VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE AKREDITOVANÉ MŠMT 

 

Září 2014: 

 Seminář pro sbormistry - Pardubice 

účast: Dita Roučová 

 

Říjen 2014: 

 Seminář pro učitele HN, PHV, TO – Ústí nad Orlicí  

účast: Mgr. Denisa Hejtmanská, Iva Musilová, MgA. Monika Dolečková, Zdeněk Hejzlar 

 Celostátní setkání učitelů TO – Bystré 

účast: Iva Musilová, MgA. Monika Dolečková, Zdeněk Hejzlar 

 Valná hromada AZUŠ ČR – Milovy 

účast: Mgr. Zdeňka Křížková 
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 Zákoník práce a jeho specifika ve školství – Pardubice 

účast: Mgr. Zdeňka Křížková 

 Flautoškola – Olomouc 

účast: Mgr. Denisa Hejtmanská 

 

Listopad 2014: 

 Klavírní sobota - Brno  

účast: Sylva Bartiková, Mgr. Olga Zajacová, Dita Roučová, Mgr. Zdeňka Křížková 

 

Leden 2015: 

 Flautoškola – Olomouc 

účast: Mgr. Denisa Hejtmanská 

 

Únor 2015: 

 Seminář pro sbormistry - Pardubice 

účast: Dita Roučová 

 Digitální technologie v uměleckém vzdělávání – Hranice na Moravě 

účast: Mgr. Zdeňka Křížková 

 

Březen 2015: 

 Hudba v řeči (klavírní seminář) - Pardubice 

účast: Sylva Bartiková, Mgr. Olga Zajacová, Dita Roučová 

 Zákon o pedagogických pracovnících a jeho novela – Hradec Králové 

účast: Mgr. Zdeňka Křížková, Bc. Jiřina Švédová 

 Flautoškola – Olomouc 

účast: Mgr. Denisa Hejtmanská 

 

Duben 2015: 

 Klavírní seminář A. Vlasákové - Choceň 

účast: Sylva Bartiková, Mgr. Olga Zajacová, Dita Roučová 

 Setkání ředitelů + školení IZUŠ – Hradec Králové 

účast: Mgr. Zdeňka Křížková 
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Květen 2015:  

 Celostátní přehlídka scénického tance + školení – Kutná Hora 

účast: MgA. Monika Dolečková 

 Flautoškola – Olomouc 

účast: Mgr. Denisa Hejtmanská 

 

 

 

5. Organizace oborů, přehled učebních plánů 

 

Základní umělecká škola Králíky je plně organizovaná, má nadále všechny čtyři obory. 

Kapacita školy činila ve školním roce 2014/2015 celkem 400 žáků a byla plně využita. 

 

Počty žáků v jednotlivých oborech dle zahajovacího výkazu k 30. 9. 2014: 

Hudební obor                                                       184 

Taneční obor                                                       156  

Výtvarný obor                                                        47  

Literárně dramatický obor                                     13 

Celkem                       400 žáků 

 

Od 1. 9. 2012 vstoupil v platnost Školní vzdělávací program základního uměleckého 

vzdělávání ZUŠ Králíky. Dle tohoto dokumentu a příslušných očekávaných výstupů žáka 

v daném ročníku jsme realizovali výuku nadále v přípravných ročnících, dále v 1. – 3. ročníku 

I. a II. stupně základního uměleckého vzdělávání.  V ostatních ročnících byla výuka vedena 

nadále dle platných osnov a schválených učebních plánů MŠMT. 

 

 

 

6. Výsledky vzdělávání žáků 

 

Výsledky klasifikace v prvním pololetí:       s vyznamenáním  264 žáků 

                 prospělo                 57 žáků 

                 neprospěl                0 žáků                
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Výsledky klasifikace ve druhém pololetí:    s vyznamenáním  247 žáků 

                prospělo                  60 žáků  

                           neprospěl                   2 žáků 

 

Průměrný počet zameškaných hodin na žáka: v prvním pololetí  4,12 

ve druhém pololetí  4,08 

 

 

 

7. Údaje o přijímacím řízení 

 

Žáci byli do ZUŠ Králíky přijímáni po úspěšném absolvování talentové zkoušky. Samotnému 

zápisu nových žáků předcházel tzv. průzkum hudebnosti, který zahájila ředitelka školy 

v měsíci dubnu roku 2015 v MŠ Pivovarská Králíky, MŠ Moravská Králíky, MŠ Prostřední 

Lipka, MŠ Červený Potok, MŠ Bílá Voda a MŠ Červená Voda. Na základě výsledků 

průzkumu byli osloveni rodiče vybraných dětí s nabídkou studia v ZUŠ. 

 

Veřejnost byla o připravovaném zápise nových žáků informována předem, a to: 

 prostřednictvím doporučení ředitelkou školy (lístečku, který obdrželi rodiče dětí z MŠ 

na základě průzkumu hudebnosti) 

 v místních zpravodajích  - Králicko, Červenovodský zpravodaj 

 na webových stránkách školy 

 informačními plakáty 

 hlášením městského rozhlasu 

 

Zápis nových žáků pro školní rok 2015/2016 probíhal v měsíci červnu roku 2015. K talentové 

zkoušce z hudebního oboru si děti měli připravit zpěv jednoduché lidové písně, pro talentovou 

zkoušku do výtvarného oboru vlastní dětskou kresbu a pro přijetí do literárně dramatického 

oboru recitaci jednoduché básně nebo říkadla. Do tanečního oboru byli děti přijímáni            

buďto na základě předchozího výběru - doporučení lektora přípravných tanečních kurzů                

pod doplňkovou činností školy (budoucího vyučujícího pedagoga tanečního oboru), nebo      

na základě úspěšného složení talentové zkoušky z taneční, pohybové a rytmické průpravy.     
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S přijetím a zařazením věkově staršího nadaného dítěte do vyššího ročníku se počítalo pouze 

v případě volného místa. Výsledky talentové zkoušky a seznam nově přijatých žáků do ZUŠ 

byl zveřejněn pod číselným seznamem na webových stránkách školy, ve veřejně přístupné 

vitríně ZUŠ Králíky i na hlavní nástěnce přímo v budově školy. 

 

 

 

8. Úspěchy žáků v přijímacích řízeních na vyšší typy škol 

 

Základní umělecká škola Králíky průběžně připravuje své žáky ke zkouškám na konzervatoře, 

střední školy s pedagogickým a uměleckým zaměřením, vysoké školy - pedagogické fakulty  

a jiné.  

 

Ve školním roce 2014/2015 byli úspěšně přijati ke studiu na vyšších typech škol tito žáci: 

 

Jméno žáka Název školy Vzdělávací obor 

Monika Csaszárová Střední umělecko-průmyslová škola 

Ústí nad Orlicí 

Grafický design tiskovin 

 

 

 

9. Organizace soutěží a přehlídek 

 

Ve školním roce 2014/2015 byla MŠMT vypsána celostátní soutěž pro žáky ZUŠ v těchto 

oborech: 

 sólový a komorní zpěv 

 hra na dechové nástroje 

 hra smyčcových souborů a orchestrů 

 hra na lidové nástroje, souborová a komorní hra lidových nástrojů 

 sólová a souborová hra bicích nástrojů 

 taneční přehlídka 
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Školního kola, které se již pravidelně konalo v měsíci lednu roku 2015, se v této soutěži 

zúčastnilo celkem 13 žáků hudebního oboru naší školy. Do okresního kola postoupilo celkem 

7 žáků ve hře na dechové nástroje a 3 žákyně v sólovém zpěvu. Na přímý postup do okresního 

kola bylo za ZUŠ Králíky vybráno celkem 6 choreografií z tanečního oboru. Výsledkové 

listiny jednotlivých soutěžních kol (viz níže). 

 

 

9.1.  Hudební obor 

 

VÝSLEDKOVÁ LISTINA ŠKOLNÍHO KOLA SOUTĚŽE ZUŠ 

HRA NA DECHOVÉ NÁSTROJE, SÓLOVÝ ZPĚV  

20. 1. a 23. 1. 2015 Králíky 

 

Hra na zobcovou flétnu 

Lucie Strnadová  III. kategorie  1. místo s postupem do okresního kola 

Adéla Švandová  III. kategorie  1. místo s postupem do okresního kola 

Šárka Kučerová  IV. kategorie  1. místo s postupem do okresního kola 

 

Hra na tenor 

Richard Kosuk  I. kategorie  1. místo s postupem do okresního kola 

 

Hra na klarinet 

Martin Ďuriš   III. kategorie  2. místo 

Leona Žižková  III. kategorie  1. místo s postupem do okresního kola 

 

Hra na saxofon 

František Severin  IV. kategorie  1. místo 

 

Hra na příčnou flétnu 

Veronika Halířová  I. kategorie  1. místo s postupem do okresního kola 

Tereza Kárníková  II. kategorie  1. místo s postupem do okresního kola 

 

Sólový zpěv 
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Gabriela Muchová  0. kategorie  1. místo s postupem do okresního kola 

Sára Podolská   0. kategorie  1. místo s postupem do okresního kola 

Vendula Wotawová  0. kategorie  1. místo s postupem do okresního kola 

Bára Ďurišová   VII. kategorie  1. místo 

 

 

VÝSLEDKOVÁ LISTINA OKRESNÍHO KOLA SOUTĚŽE ZUŠ 

HRA NA DECHOVÉ NÁSTROJE, SÓLOVÝ ZPĚV  

11. – 13. 2. 2015 Lanškroun, Ústí nad Orlicí 

 

Hra na zobcovou flétnu 

Lucie Strnadová  III. kategorie  1. místo s postupem do krajského kola 

Adéla Švandová  III. kategorie  1. místo s postupem do krajského kola 

Šárka Kučerová  IV. kategorie  2. místo 

 

Hra na tenor 

Richard Kosuk  I. kategorie  1. místo s postupem do krajského kola 

 

Hra na klarinet 

Leona Žižková  III. kategorie  1. místo s postupem do krajského kola 

 

Hra na příčnou flétnu 

Veronika Halířová  I. kategorie  2. místo 

Tereza Kárníková  II. kategorie  2. místo 

 

Sólový zpěv 

Gabriela Muchová  0. kategorie  1. místo s postupem do krajského kola 

Sára Podolská   0. kategorie  2. místo 

Vendula Wotawová  0. kategorie  2. místo 

 

 

VÝSLEDKOVÁ LISTINA KRAJSKÉHO KOLA SOUTĚŽE ZUŠ  

HRA NA DECHOVÉ NÁSTROJE, SÓLOVÝ ZPĚV 

12. – 13. 3. 2015 Vysoké Mýto (dechové nástroje), 11. 3. 2015 Pardubice (sólový zpěv) 
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Hra na zobcovou flétnu   

Lucie Strnadová  III. kategorie  2. místo 

Adéla Švandová  III. kategorie  2. místo 

 

Hra na tenor     

Richard Kosuk  I. kategorie  2. místo 

 

Hra na klarinet    

Leona Žižková  III. kategorie  1. místo s postupem do ústředního kola 

Sólový zpěv  

Gabriela Muchová  0. kategorie  čestné uznání 

 

 

VÝSLEDKOVÁ LISTINA ÚSTŘEDNÍHO KOLA SOUTĚŽE ZUŠ  

HRA NA DECHOVÉ NÁSTROJE 

23. 5. 2015 Liberec 

 

Hra na klarinet    

Leona Žižková  III. kategorie  3. místo 

 

 

9.2.  Taneční obor 

 

VÝSLEDKOVÁ LISTINA ŠKOLNÍHO KOLA SOUTĚŽE ZUŠ  

leden 2015 Králíky 

 

V mraveništi      postup  do okresního kola 

(choreografie Iva Musilová) 

K obrazu mému     postup  do okresního kola 

(choreografie Iva Musilová) 

Proměny      postup  do okresního kola 

(choreografie Iva Musilová) 

Prstýnek      postup  do okresního kola 
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(choreografie MgA. Monika Dolečková) 

Svatojánská noc     postup  do okresního kola 

(choreografie MgA. Monika Dolečková) 

Košile       postup  do okresního kola 

(choreografie MgA. Monika Dolečková) 

 

 

VÝSLEDKOVÁ LISTINA OKRESNÍHO KOLA SOUTĚŽE ZUŠ  

10. 2. 2015 Choceň 

 

V mraveništi  přímý postup do krajského kola + diplom za choreografii a interpretaci 

Košile   návrh na postup do krajského kola 

 K obrazu mému návrh na postup do krajského kola + diplom za výtvarné zpracování 

 Prstýnek  diplom za muzikálnost 

 Svatojánská noc diplom za spontánní taneční projev 

 

 

VÝSLEDKOVÁ LISTINA KRAJSKÉHO KOLA SOUTĚŽE ZUŠ  

27. 4. 2015 Skuteč 

 

V mraveništi  diplom za zpracování tématu 

Košile   diplom za účast 

 

 

Žáci tanečního oboru se vedle soutěže ZUŠ zúčastnili také okresního a celostátního kola 

soutěžní přehlídky scénického tance a taneční soutěže s názvem „Taneční učitel roku“. 

Výsledkové listiny jednotlivých kol (viz níže). 

 

 

VÝSLEDKOVÁ LISTINA OKRESNÍHO KOLA PŘEHLÍDKY SCÉNICKÉHO 

TANCE  

14. 4. 2015 Ústí nad Orlicí 

 

Košile   přímý postup do celostátního kola 
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VÝSLEDKOVÁ LISTINA CELOSTÁTNÍHO KOLA PŘEHLÍDKY SCÉNICKÉHO 

TANCE  

16. 5. 2015 Kutná Hora 

 

Košile   aktivní účast na přehlídce scénického tance v celostátním kole 

 

 

VÝSLEDKOVÁ LISTINA TANEČNÍ PŘEHLÍDKY – „TANEČNÍ UČITEL ROKU“ 

5. 6. 2015 Praha 

 

K obrazu mému  aktivní účast a postup do celostátního kola soutěže 

 

 

9.3.  Výtvarný obor 

 

Seznam výtvarných soutěží a přehlídek, kterých se se svými pracemi účastnili během školního 

roku 2014/2015 žáci VO ZUŠ Králíky: 

 Vlk se vrací – vlk v obrazech a básních (září 2014, Králíky) 

 Výtvarný svět na zámku (příspěvek do virtuální galerie, listopad 2014, Moravská 

Třebová) 

 Toyota – auto snů (národní kolo mezinárodní soutěže, únor 2015, Praha) 

 Lidice – 43. ročník výtvarné soutěže (květen 2015, Lidice) 

 Putování za písničkou (červen 2015, VO ZUŠ – Červená Voda) 

 Pražské quadrienale – Deštníky pro Prahu (červen 2015, Praha) 

 České pohádky – Jičín město pohádky (červen 2015, Jičín) 

 

 

9.4.  Literárně dramatický obor 

 

Žáci z literárně dramatického oboru se zúčastnili dne 27. listopad 2014 recitační soutěže 

„Nebojte se klasiků“, ve které za vystoupení a recitaci v anglickém jazyce známé básně 

Karla Jaromíra Erbena Polednice získali čestné uznání. 
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10. Akce organizované školou, spolupráce na mimoškolních  

aktivitách, veřejná činnost 

 

Ve školním roce 2014/2015 ZUŠ Králíky sama uspořádala nebo se programově podílela 

celkem na 65 akcích a vystoupeních. Seznam jednotlivých akcí (viz níže). 

 

1. Setkání partnerskýh měst Králíky + Villmar 

1. září, 2014, KD Střelnice 

 vystoupení dechového orchestru a žáků tanečního oboru   

        

2. Vernisáž výstavy výtvarných prací – akad. malířka Marie Karenová 

4. září 2014, Městské muzeum Králíky 

 výstava prací žáků výtvarného oboru 

 

3. Den otevřených dveří na ZŠ Červená Voda 

21. září 2014, ZŠ Červená Voda 

 vystoupení dechového orchestru, žáků tanečního a hudebního oboru 

 

4. Vlk se vrací – vlk v obrazech a básních 

2. říjen 2014, Městské muzeum Králíky 

 vernisáž prací žáků výtvarného oboru ZUŠ pod vedením akad. malířky paní Marie 

Karenové 

 

5. Můj první koncertík  

22. říjen 2014, sál ZUŠ Králíky 

 první vystoupení nejmladších žáků hudebního oboru 

 

6. Koncert dechového orchestru 

8. listopad 2014, Domov důchodců sv. Zdislavy v Červené Vodě 

 

7. Embosovaný deník  

14. listopad 2014, odloučené pracoviště ZUŠ Králíky – Červená Voda 

 výtvarný kurz pod vedením Mgr. Ivy Dolečkové 
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8. Koncert žáků hudebního oboru 

19. listopad 2014, sál ZUŠ Králíky 

 

9. Od renesance k současnoti 

22. listopad 2014, sál Evropského domu v Králíkách 

 koncert tria zobcových fléten: Eva Mizerová, Markéta Odleváková, Michala 

Pešková (studentky 6. ročníku Janáčkovy konzervatoře Ostrava), ve spolupráci 

s Klubem Na Střelnici Králíky 

 

10. Večer seniorů 

27. listopad 2014, KD Střelnice 

 vystoupení dechového orchestru ZUŠ Králíky a žáků tanečního oboru 

 

11. Nebojte se klasiků – recitační soutěž 

27. listopad 2014, Letohrad 

 účast žáků LDO ZUŠ Králíky 

 

12. Výtvarný svět na zámku 

listopad 2014, zámek Moravská Třebová 

 příspěvek žáků VO ZUŠ Králíky do virtuální galerie 

 

13. Vánoční koncert ZUŠ Králíky 

7. prosinec 2014, Velký sál KD Střelnice 

 s podtitulem: Děti z Bullerbynu, účast žáků a učitelů všech oborů ZUŠ 

 

14. Česko zpívá koledy 

10. prosinec 2014, Velké náměstí Králíky 

 vystoupení pěveckého sboru ZUŠ pod vedením Dity Roučové 

 

15. Vánoční koncert na Šanově 

13. prosinec 2014, kostel Šanov 

 vystoupení pěveckého sboru a žáků HO 
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16. Vánoční jarmark 

14. prosinec 2014, Velké náměstí Králíky 

 vystoupení žáků HO, spolupráce s Městem Králíky, SRP při ZUŠ Králíky, ZŠ a 

MŠ, organizacemi a spolky 

 

17. Výstava výtvarných prací účastníků kurzů pod DČ ZUŠ Králíky 

14. prosinec 2014, Městské muzeum Králíky 

 výstava prací účastníků kurzů kresby a malby pod vedením ak. mal. Marie 

Karenové 

 

18. Ples Domova důchodců sv. Zdislavy 

17. leden 2015, Domov důchodců sv. Zdislavy v Červené Vodě 

 vystoupení žáků II. cyklu TO Králíky pod vedením Ivy Musilové  

 

19. Školní kolo soutěže ZUŠ 

20. leden a 23. leden 2015, ZUŠ Králíky 

 soutěž ve hře na dechové nástroje, sólovém zpěvu, taneční přehlídka 

 

20. Ples SOU Dolní Lipka 

23. leden 2015, KD Střelnice Králíky 

 vystoupení žáků II. cyklu z TO Králíky pod vedením Ivy Musilové 

 

21. Koncert vítězů školního kola soutěže ZUŠ 

29. leden 2015, sál ZUŠ Králíky 

 koncert účastníků soutěže ZUŠ – hudební obor 

 

22. Koncertík 

4. únor 2015, sál ZUŠ Králíky 

 

23. PLES ZUŠ Králíky 2015 

6. únor 2015, KD Střelnice Králíky 

 1. ples ZUŠ Králíky, k tanci a poslechu hrál Dechový orchestr ZUŠ Králíky pod 

vedením Bc. Milana Fogla a kapela Monitor 
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 předtančení žáků II. cyklu TO ZUŠ pod vedením Ivy Musilové, MgA. Moniky 

Dolečkové a Zdeňka Hejzlara, výstava prací VO ZUŠ 

 ve spolupráci se SRP při ZUŠ Králíky 

 

24. Okresní kolo taneční přehlídky – soutěž ZUŠ 

10. únor 2015, Choceň 

 účast žáků v 6ti vybraných choreografiích tanečního oboru (výsledková listina – viz 

kapitola Organizace soutěží a přehlídek) 

 

25. Okresní kolo soutěže ZUŠ – hra na dechové nástroje 

11. – 12. únor 2015, Lanškroun 

 účastnilo se 7 žáků ze ZUŠ Králíky (výsledková listina – viz kapitola Organizace 

soutěží a přehlídek) 

 

26. Okresní kolo soutěže ZUŠ – sólový zpěv 

13. únor 2015, Ústí nad Orlicí 

 účastnily se 3 žákyně ze ZUŠ Králíky (výsledková listina – viz kapitola Organizace 

soutěží a přehlídek) 

 

27. Dětský karneval 

21. únor 2015, KD Střelnice Králíky 

 vystoupení žáků 3. A ročníku a II. cyklu TO Králíky pod vedením Ivy Musilové 

 

28. Toyota – auto snů  

únor 2015, Praha 

 národní kolo mezinárodní výtvarné soutěže, účast žáků VO ZUŠ Králíky 

 

29. Absolventský ples 

28. únor 2015, KD Střelnice Králíky 

 vystoupení žáků II. cyklu TO Králíky pod vedením Ivy Musilové 

 

30. Vernisáž výstavy – Ika Anderlová (obrazy, keramika) 

5. březen 2015, Městské muzeum Králíky 
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 hudební program: Lucie Strnadová (zobc. flétna) a Vendula Wotawová (zpěv) 

 

31. Koncert žáků hudebního oboru 

5. březen 2015, sál ZUŠ Králíky 

 

32. Ples 2015 

6. březen 2015, KD Střelnice Králíky 

 vystoupení žáků II. cyklu TO Králíky pod vedením Ivy Musilové  

 

33. Krajské kolo soutěže ZUŠ – hra na dechové nástroje 

12. březen 2015, Vysoké Mýto 

 účastnili se 4 žáci hudebního oboru ZUŠ Králíky (výsledková listina – viz kapitola 

Organizace soutěží a přehlídek) 

 

34. Krajské kolo soutěže ZUŠ – sólový zpěv 

11. březen 2015, Pardubice 

 účastnila se 1 žákyně ze ZUŠ Králíky (výsledková listina – viz kapitola Organizace 

soutěží a přehlídek) 

 

35. Koncertík 

25. březen 2015, sál ZUŠ Králíky 

 vystoupení mladších žáků hudebního oboru 

 

36. Kytarový koncert Kláry Široké a Lucie Nesvadbové 

27. březen 2015, Evropský dům Králíky 

 koncert studentek konzervatoře a zároveň učitelek ZUŠ Králíky, ve spolupráci 

s Kluben Na Střelnici 

 

37. Besídka LDO 

1. duben 2015, sál ZUŠ Králíky 

 vystoupení žáků LDO – scénické i tematické moderní variace na Legendu o sv. Dorotě 
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38. Přehlídka scénického tance – postup do celostátního kola 

14. duben 2015, Ústí nad Orlicí 

 postup do celostátní přehlídky scénického tance v Kutné Hoře  - „Košile“ 

v choreografii MgA. Moniky Dolečkové 

 

39. Koncert žáků hudebního oboru 

15. duben 2015, sál ZUŠ Králíky 

 

40. Koncert studentů kytarového oddělení Konzervatoře Pardubice 

23. duben 2015, Evropský dům Králíky 

 koncert studentů kytarového oddělení Konzervatoře Pardubice (Lucie Nesvadbová, 

Jana Seidlová, Barbora Rothová, Antonín Pevala) 

 ve spolupráci s Klubem Na Střelnici 

 

41. Krajské kolo soutěže ZUŠ – taneční obor 

27. duben 2015, Skuteč 

 ocenění 2 choreografií ze ZUŠ Králíky 

 

42. Společný koncert základní uměleckých škol 

13. květen 2015, KD Střelnice Králíky 

 společný koncert a v nová spolupráce regionálních základních uměleckých škol 

(ZUŠ Králíky, ZUŠ Petra Ebena Žamberk, ZUŠ Letohrad, ZUŠ Jablonné nad 

Orlicí) 

 

43. Absolventský koncert 

14. květen 2015, Evropský dům Králíky 

 závěrečný koncert 6ti absolventů I. stupně hudebního oboru ZUŠ Králíky  

Vojtěch Václavík  klavír   ze tř. Sylvy Bartikové 

Lucie Stránská   zobcová flétna  ze tř. Bc. Milana Fogla 

Daniel Antl    klavír   ze tř. Mgr. Zdeňky Křížkové 

Richard Antl   kytara   ze tř. Lucie Nesvadbové 

František Severin   saxofon  ze tř. Františka Uhlíka 

Kristýna Šejvlová  klavír   ze tř. Sylvy Bartikové 
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44. Celostátní přehlídka scénického tance 

16. květen 2015, Kutná Hora 

 účast žáků TO ZUŠ Králíky – odloučené pracoviště v Červené Vodě choreografie 

„Košile“ paní učitelky MgA. Moniky Dolečkové 

 

45. Koncert dechového orchestru ZUŠ Králíky 

17. květen 2015, Domov důchodců sv. Zdislavy v Červené Vodě 

 

46. Dramatická vernisáž 

22. květen 2015, Evropský dům Králíky 

 absolventský večer žáků VO a LDO ZUŠ Králíky 

Tereza Brandejsová VO   ze tř. akad. mal. Marie Karenové 

  Monika Csaszárová VO   ze tř. Mgr. Ivy Dolečkové 

  Marie Sotonová LDO    ze tř. Adély Babkové Janovské 

 

47. Ústřední kolo soutěže ZUŠ – hra na dechové nástroje 

23. květen 2015, ZUŠ Liberec 

 postup a účast Leony Žižkové (III. kategorie) ve hře na klarinet (výsledková listina – 

viz kapitola Organizace soutěží a přehlídek) 

 

48. 2. samostatný koncert dechového orchestru ZUŠ Králíky 

23. květen 2015, KD Střelnice Králíky 

 

49. Koncertík žáků houslového oddělení Radky Teichmanové 

25. květen 2015, sál ZUŠ 

 

50. Večer seniorů 

28. květen 2015, KD Střelnice Králíky 

 účast žáků ZUŠ: soubor zobcových fléten, pěvecký sbor, taneční obor 

 

51. Lidice – 43. ročník výtvarné soutěže  

květen 2015, Lidice  

 účast žáků VO ZUŠ Králíky 
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52. Celostátní soutěžní přehlídka – „Taneční učitel roku“ 

5. červen 2015, Praha 

 postup a účast tanečního oboru ZUŠ Králíky - 1. roč., II. stupeň – choreografie         

„K obrazu mému“ pod vedením Ivy Musilové 

 

53. Koncert dechového orchestru ZUŠ Králíky 

7. červen 2015, Hořice 

 

54. Varhanní koncert 

9. červen 2015, Prostřední Lipka 

 varhanní koncert žáků klavírního oddělení a souboru zobcových fléten 

 

55. Koncert dechového orchestru ZUŠ Králíky 

13. červen 2015, Miedzylesie (Polsko) 

 

56. Tančíme pro radost 2015 

17. – 19. červen, KD Střelnice Králíky 

 závěrečné vystoupení všech ročníků žáků tanečního oboru ZUŠ Králíky 

 

57. Putování za písničkou 

20. červen 2015, Křížová Hora u Červené Vody 

 výstava výtvarných prací žáků ZUŠ – odloučené pracoviště v Červené Vodě 

 

58. Vítání léta hudbou 

21. červen 2015, KD Střelnice Králíky 

 koncert u příležitosti celoevropského svátku hudby 

 účast žáků a učitelů ZUŠ Králíky, ve spolupráci s Klubem Na Střelnici 

 

59. Promenáda 

23. červen 2015, Dlouhá ulice Králíky 

 akce pro špatné počasí zrušena 
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60. Oslavy 130 let založení hasičského sboru Lichokov 

27. červen 2015, Lichkov 

 účast: koncert dechového orchestru ZUŠ Králíky 

 

61. Svátky dřeva 

28. červen 2015, Žamberk 

 vystoupení - koncert dechového orchestru ZUŠ Králíky 

 

62. Pražské quadrienale – Deštníky pro Prahu  

červen 2015, Praha 

 účast žáků VO ZUŠ Králíky 

 

63. České pohádky – Jičín město pohádky  

červen 2015, Jičín 

 účast žáků VO ZUŠ Králíky 

 

64. Pouť v Mladkově 

28. červen 2015, Mladkov 

 koncert dechového orchestru ZUŠ Králíky 

 

65. Vím já kostelíček 

4. červenec 2015, Dolní Lipka 

 účast dechového kvintetu ZUŠ Králíky 

                  

 

 

11.  Mezinárodní aktivity 

 

Ve školním roce 2014/2015 škola nadále navázala na dlouhodobou spolupráci a partnerství 

města Králíky a polským městem Miedzylesie a dále německým partnerským městem 

Villmar.  
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Se začátkem školního roku dne 1. 9. 2014 se spolupodílela svým programem u příležitosti 

přátelského setkání měst Králíky + Villmar, kdy v prostorách kulturního domu Klub            

Na Střelnici Králíky vystoupil dechový orchestr ZUŠ Králíky a dále zatančili žáci tanečního 

oboru. 

 

Na spolupráci města Králíky s polským městem Miedzylesie navázala škola také, a to 

vystoupením dechového orchestru v Polsku v měsíci červnu roku 2015. 

 

 

 

12.  Spolupráce s jinými zařízeními a organizacemi 

 

Základní umělecká škola Králíky již dlouhodobě spolupracuje s celou řadou subjektů, 

různými organizacemi, spolky a školami. Na spolupráci se ZŠ a MŠ Červená Voda navázala 

již podruhé a spolupodílela se na programu u příležitosti Dne otevřených dveří v měsíci září 

roku 2014. Před budovou tamní základní školy tehdy uspořádala asi hodinový koncert 

dechového orchestru pod vedením kapelníka pana Milana Fogla a v prostorách tanečního sálu 

zpestřili tento den svým vystoupením žáci hudebního a tanečního oboru z Červené Vody.  

 

S ostatními školami a MŠ spolupracovala škola především formou pozvání a návštěvy 

tradičního Vánočního koncertu a komponovaného pořadu Tančíme pro radost 2015, kterého 

se účastnili žáci a děti těchto zařízení jako diváci. Pro děti z MŠ Pivovarská Králíky, MŠ 

Moravská Králíky, MŠ Červená Voda a MŠ Bílá Voda otevřela pod doplňkovou činností 

školy Kurz taneční a pohybové výchovy pro předškolní děti ve věku od 4 – 6 let, který 

probíhal v měsících říjen 2014 až květen 2015.  

 

V měsíci dubnu a květnu roku 2015 navštívila ředitelka školy místní MŠ, a to MŠ Pivovarská 

Králíky, MŠ Moravská Králíky i okolní mateřské školy - MŠ Prostřední Lipka, MŠ Červený 

Potok, MŠ Červená Voda a MŠ Bílá Voda za účelem tradičního průzkumu hudebnosti dětí. 

Na základě tohoto průzkumu byly vybrané děti pozvány k zápisu do ZUŠ pro školní rok 

2015/2016. 
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ZUŠ Králíky také dlouhodobě spolupracuje s ostatními ZUŠ v rámci regionu. Dřívější 

spolupráce byla spatřována spíše ve formě příležitostných pozvání žáků na interní koncerty    

a také při zapůjčení nástrojového vybavení žákům těchto škol. V měsíci květnu 2015 však 

ZUŠ Králíky tuto spolupráci rozšířila a uspořádala poprvé společný koncert se ZUŠ Petra 

Ebena v Žamberku, ZUŠ Jablonné nad Orlicí a ZUŠ Letohrad, který se konal v prostorách 

kulturního domu Klub Na Střelnici v Králíkách. Koncertu se letos zúčastnilo okolo 150 žáků  

a učitelů. Na základě tohoto společného vystoupení se zástupci, ředitelé ZUŠ, dohodli na další 

budoucí spolupráci a uspořádání podobného koncertu také v okolních městech v následujících 

letech. 

 

Tradiční akcí, na které se spolupodílí ZUŠ Králíky, Sdružení rodičů a přátel při ZUŠ Králíky, 

zřizovatel Město Králíky, místní ZŠ, MŠ, organizace a spolky je Vánoční jarmark, který se 

v letošním školním roce konal v neděli 14. prosince 2014. Této akce se tentokrát zúčastnil 

rekordní počet spolupořadatelů i dobrovolníků. I v letošním roce se zřizovatel - Město Králíky 

se spolupodílel na organizaci této akce také finančně. 

 

S Klubem Na Střelnici Králíky škola nadále spolupracovala při organizaci Absolventských 

vystoupení žáků ZUŠ, prokomponovaných pořadů Vánoční koncert, Tančíme pro radost 

2015, Ples ZUŠ Králíky 2015, Vítání léta hudbou a dílčích koncertů zejména pozvaných hostů 

a studentů konzervatoří. 

 

S Městským muzeem Králíky se škola zejména hudebním doprovodným programem 

spolupodílela při vernisážích a výstavách. S Občanským sdružením Šanov uspořádala 

Vánoční koncert na Šanově, jehož výtěžek z dobrovolného vstupného byl použit na opravy 

tamního kostelíka. Spolupráci s Domovem důchodců sv. Zdislavy rozšířila o dva koncerty 

dechového orchestru ZUŠ Králíky, které se konaly v měsících listopad roku 2014 a květen 

roku 2015. 

 

 

 

13. Propagační činnost, doplňková činnost, spolupráce se SRP  

při ZUŠ Králíky 
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13.1 Propagační činnost 

 

ZUŠ Králíky svou činnost, výsledky práce žáků a učitelů, pravidelně prezentuje formou 

organizace veřejných koncertů, vystoupení a výstav, o kterých veřejnost informuje zejména 

prostřednictvím plakátů a pozvánek uveřejněných na vývěskách, na webových stránkách 

školy, v místních zpravodajích Králicko a Červenovodský zpravodaj nebo prostřednictvím 

hlášení v místním rozhlase. 

 

Hudební obor pořádal ve školním roce 2014/2015 od měsíce října nejen pravidelné Koncerty 

starších žáků, ale i Koncertíky mladších žáků hudebního oboru, které moderovali také žáci 

z literárně dramatického oboru. Vánočního koncertu, který se letos konal v kulturním domě 

Klub Na Střelnici v Králíkách druhou adventní neděli, se zúčastnili vybraní žáci všech oborů 

ZUŠ. Jednalo se o prokomponovaný pořad s podtitulem „Děti z Bullerbynu“. Vánoční 

atmosféru vytvořili žáci hudebního oboru také svou hrou a vystoupením v nedalekém 

kostelíku na Šanově v měsíci prosinec roku 2014. Pěvecký sbor se mimo jiné zúčastnil 

celorepublikové akce „Česko zpívá koledy“ a zazpíval u této příležitosti na Velkém náměstí 

v Králíkách. Třetí adventní neděli vystoupili žáci se svými učiteli s hudebním programem 

také u příležitosti tradičního Vánočního jarmarku, který spolupořádala škola s Městem 

Králíky a místními organizacemi, školami a spolky. 

 

Vybraní žáci hudebního oboru se také úspěšně zúčastnili soutěže ZUŠ, která byla v letošním 

školním roce vypsána pro hru na dechové nástroje, sólový zpěv a také pro taneční obor. Velký 

ohlas zaznamenal opět také dechový orchestru ZUŠ Králíky, který několikrát během školního 

roku vystoupil při různých příležitostech a akcích a zahrál také z části jako doprovodná kapela 

při akci Ples ZUŠ Králíky. Závěrečné absolventské vystoupení žáků hudebního oboru bylo 

pouze jedno, a to v měsíci květnu v Evropském domě v Králíkách. Hned den poté se pořádal 

Společný koncert základních uměleckých škol, na kterém vystoupil nejen pěvecký sbor, ale 

také vybraná hudební uskupení a soubory školy. Závěrečná pouliční mezioborová akce 

Promenáda byla letos pro nepřízeň počasí zrušena. 

 

Taneční obor zaznamenal v letošním roce velkých úspěchů, a to nejen dobrou reprezentací 

školy při soutěži ZUŠ, ale také účastí na celostátní přehlídce scénického tance v Kutné Hoře  

a také postupem do celostátní soutěžní přehlídky „Taneční učitel roku“. V měsíci listopad 
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2014 se vybraní žáci tanečního oboru zúčastnili také tanečního workshopu s názvem „Srdce 

k srdci“ v Kulturním domě Klub Na Střelnici v Králíkách u příležitosti vystoupení studentů 

pražské Konzervatoře Duncan centre. Nadále se rodiče žáků mohli přijít podívat na své děti 

na ukázkové hodiny, které proběhly na obou pracovištích v měsíci říjnu roku 2014 a dubnu 

roku 2015.  

 

Taneční obor svou celoroční práci prezentuje vždy v měsíci červnu v rámci 

prokomponovaného pořadu Tančíme pro radost. Letos byl tento pořad rozdělen do tří 

tanečních večerů, z nichž první byl věnován vystoupení ročníků z odloučeného pracoviště 

v Červené Vodě, druhý zejména tanečním choreografiím ročníků tanečního oboru z Králík     

a poslední večer byl věnován především absolventům I. a II. stupně tanečního oboru. 

 

Výtvarný obor se během školního roku zúčastnil řady soutěží a přehlídek (bez umístění)        

a spolupracoval při výzdobě a scéně Vánočního koncertu ZUŠ Králíky. Při Absolventské 

vernisáži zakončily základní studium I. stupně žákyně Monika Csaszárová a Tereza 

Brandejsová výstavou svých výtvarných prací v Evropském domě v Králíkách, která se 

konala v měsíci květnu roku 2015. Další práce měli žáci výtvarného oboru možnost vystavit 

také v rámci Králicka a blízkého okolí, a to v Městském muzeu se začátkem školního roku      

u příležitosti výstavy akad. malířky Marie Karenové, poté při vánočním jarmarku                       

a v neposlední řadě také v měsíci červnu roku 2015 při tradičním „Putování za písničkou“     

na Křížové Hoře u Červené Vody. 

 

Literárně dramatický obor se spolupodílel při uvádění Koncertků mladších žáků hudebního 

oboru a také vystoupením na prokomponovaném Vánočním koncertě ZUŠ. V měsíci listopad 

roku 2014 se jeho žáci ze starších ročníků zúčastnili recitační soutěže „Nebojte se klasiků“ 

v Letohradě, kde získali za své vystoupení a recitaci čestné uznání. Práci všech ročníků mohla 

veřejnost i rodiče žáků shlédnout při Besídce LDO, která byla věnována tématu Legendy         

o sv. Dorotě. V rámci Absolventské vernisáže vystoupila a absolvovala základní studium       

I. stupně žákyně Marie Sotonová. 

 

 

13.2 Doplňková činnost 
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Se začátkem školního roku otevřela škola pod doplňkovou činností (dále jen DČ) také 

vzdělávací kurzy, a to Kurz taneční a pohybové výchovy pro předškolní děti ve věku 4 – 6 let 

a dále večerní Kurz kresby a malby, které byli veřejností příznivě přijaty. První z pořádaných 

větších akcí pod doplňkovou činností bylo uspořádání a organizace prvního Plesu ZUŠ 

Králíky 2015 ve spolupráci se SRP při ZUŠ z. s. a také navázání a rozšíření spolupráce 

s okolními ZUŠ, a sice ZUŠ Petra Ebena v Žamberku, ZUŠ Letohrad a ZUŠ Jablonné nad 

Orlicí v rámci regionu prostřednictvím Společného koncertu ZUŠ v měsíci květnu roku 2015. 

 

 

13.3 Spolupráce se SRP při ZUŠ Králíky 

 

Základní umělecká škola Králíky již dlouhodobě spolupracuje se sdružením, nově již 

spolkem, rodičů a přátel školy s názvem SRP při ZUŠ z. s.. Zástupci spolku (rodiče žáků) 

pravidelně pomáhají škole při organizaci různých koncertů, vystoupení a akcí. V letošním 

školním roce spolupracovali nejen již tradičně při organizaci Vánočního jarmarku, ale nově 

také při akci Ples ZUŠ Králíky.  

 

 

 

14.  Materiálně - technické zabezpečení 

 

Základní umělecká škola Králíky sídlí v budově, jejímž vlastníkem je náš zřizovatel - Město 

Králíky. Již dlouhodobě se zřizovatelem spolupracuje na jejích opravách. V letošním školním 

roce se z finančních prostředků města podařilo vyměnit 7 oken v I. nadzemním podlaží 

budovy školy. Škola však vzhledem ke svému stáří vyžaduje i rozsáhlejší opravy, které 

z nedostatku financí zatím nebyly realizovány. Nadále je usilováno o rekonstrukci volné 

bytové jednotky v budově školy, která by v budoucnu sloužila potřebám školy (menší taneční 

sál, multimediální učebna, kostymérna). Škola dlouhodobě postrádá učebnu pro výuku bicích 

nástrojů. 

 

Mezi nákladnější rekonstrukce patří také realizace nového venkovního pláště budovy, její 

střecha a zpevnění zídky v zadním traktu budovy. Ředitelka školy průběžně jedná se 

zřizovatelem o nutnosti oprav. Před budovou školy jsou vysázeny již letité stromy a keře i 
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celý parčík je osázen vzrostlým, leč již méně vzhledným živým plotem, který by bylo třeba 

obnovit. Vše se však odvíjí od finančních možností města. 

 

Škola nadále disponuje nástrojovým inventářem, který žákům zapůjčuje a který průběžně 

doplňuje a inovuje jak z finančních prostředků, které získá od rodičů žáků z úplaty za 

vzdělávání, tak dle možností z příspěvku zřizovatele.  

 

 

 

  

15.    Informace o odloučeném pracovišti 
 

Základní umělecká škola Králíky má dvě místa poskytovaného vzdělávání, a to hlavní budovu 

ZUŠ Králíky a jedno odloučené pracoviště, které se nachází v budově ZŠ a MŠ Červená 

Voda. Se začátkem školního roku došlo k malé reorganizaci v systému učeben (místností), 

které ZUŠ měla na odloučeném pracovišti k dispozici. V důsledku toho se staly všechny 

učebny volně přístupné a bezbariérové a nachází se v přímé blízkosti v přízemí hlavní budovy 

tamní ZŠ. Mezi učebnami vznikl také prostor pro zázemí pedagogů (malá sborovna).  

 

Pro výuku tanečního oboru zůstal nadále k dispozici taneční sál. Pro výuku hudebního oboru 

byly využívány dvě učebny, ve kterých se ve školním roce 2014/2015 vyučovaly předměty 

hudební nauka, přípravná hudební výchova, hra na klavír, hra na zobcovou flétnu, hra na 

žesťové nástroje a sborový zpěv. Jedna z těchto učeben byla využívána nadále také společně 

pro výuku výtvarného oboru.  

 

Budova ZŠ a MŠ Červená Voda je nadále majetkem obce Červená Voda. Spolupráce na jejích 

opravách a rozvoji odloučeného pracoviště ZUŠ je na dobré úrovni. 

 

 

 

16.   Ekonomické zajištění činnosti 

 

V kalendářním roce 2014 hospodařila škola s těmito finančními prostředky:  

         

Hlavní činnost: 
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Výnosy:         Školné a půjčovné:                                 936.036,- 

           Dotace na platy (KÚ):                        5. 221.432,- 

           Dotace na provoz (zřizovatel):                50.000,- 

                     Ostatní výnosy:                                        14.331,- 

                     Čerpání fondů:                                          78.245,- 

           Úroky:                                                        447,77        

          Celkem:                                               6. 300.491,77 Kč     

 

Náklady:       Platy zaměstnanců:                                4.010.860,- 

         Odvody:                                                  1. 353.185,- 

                    Ostatní sociální náklady:                             56.685,- 

         Odpisy majetku:                                           49.476,- 

         Nákup drobného majetku:                             94.814,65 

         Opravy a udržování:                                     37.335,- 

         Služby:                                                        247.812,89 

                    Spotřeba energií:                                         305.417,- 

         Ostatní provozní náklady:       144.411,92 

            Celkem:                       6. 299.997,46 Kč    

       

    Hospodářský výsledek:                               494,31 Kč 

 

 

Doplňková činnost: 

 

Výnosy: Kurzovné:     39.420,- 

  Celkem:     39.420,- 

 

Náklady: Režijní materiál:    3.722,- 

  Spotřeba energií:    2.700,- 

  Platy (dohody):    12.840,-  

  Celkem:     19.262,- Kč 

 

Hospodářský výsledek:   20.158,- Kč 
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17.    Údaje o výsledcích z kontrol a inspekcí 

 

Ve školním roce 2014/2015 proběhla na ZUŠ Králíky pravidelné kontroly, a to na žádost VZP 

v červnu a každoroční kontrola OSSZ Ústí nad Orlicí v měsíci dubnu roku 2015. 

 

 

 

18.   Závěr 

 

Vzdělávání žáků na Základní umělecké škole Králíky jsme realizovali ve školním roce 

2014/2015 nadále dle platného Školního vzdělávacího programu ZUV, a to v přípravném 

studiu a v 1. – 3. ročníku I. i II. stupně základního uměleckého vzdělávání. Nejen z důvodu 

malé kapacity školy a stálé poptávky po vzdělávání v ZUŠ, ale také z důvodu rozšíření 

nabídky, otevřela škola pro předškolní děti a dospělé vzdělávací kurzy pod doplňkovou 

činností školy a poprvé uskutečnila školní ples za pomoci spolku SRP při ZUŠ Králíky z. s.. 

 

Žáci během roku velmi dobře a úspěšně reprezentovali naši školu nejen při soutěži ZUŠ, a to 

jak v hudebním oboru ve hře na dechové nástroje a sólovém zpěvu, tak i v tanečním oboru. 

Školní dechový orchestr nadále rozšiřoval svůj repertoár, aby se svou hrou mohl účastnit 

nejen Plesu ZUŠ Králíky, ale také dále prezentovat svoji činnost při nejrůznějších akcích 

nejen v rámci České republiky. 

 

ZUŠ Králíky si dlouhodobě drží svoji dobrou úroveň. Za pomoci zřizovatele se nadále rozvíjí 

a do budoucna usiluje o zachování nezastupitelného místa v uměleckém vzdělávání dětí 

v rámci Králicka a blízkého okolí. 

 

 

V Králíkách dne 15. 10. 2015                    

 

Mgr. Zdeňka Křížková 

    ředitelka školy 

 


