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1. Základní údaje
Název:

Základní umělecká škola Králíky

Adresa:

Nádražní 483, 561 69 Králíky

IČO:

720 66 661

Statutární orgán:

Mgr. Zdeňka Křížková (ředitelka školy)

Telefon:

465 631 242 (ředitelka školy),
778 523 034 (hospodářka, účetní)

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
(hudebním, tanečním, výtvarném, literárně dramatickém) dětem z Králicka i blízkého okolí.
Zároveň připravuje své žáky a další zájemce pro studium na středních a vyšších typech
uměleckých či pedagogických škol. Vedle své hlavní činnosti organizuje také vzdělávací kurzy
pod doplňkovou činností školy nejen pro děti předškolního věku, ale i dospělé.
Škola je plně organizovaná. Sídlí v budově v ulici Nádražní č. p. 483, jejímž vlastníkem je
město Králíky. V budově je nově od měsíce října 2016 celkem 12 učeben pro výuku ve všech
oborech, dále hudební sál s kapacitou 100 míst a dva taneční sály, z nichž jeden je využíván
také jako orchestřiště a učebna pro výuku bicích nástrojů. Na odloučeném pracovišti v Červené
Vodě sídlíme v budově tamní ZŠ a MŠ Červená Voda, č. p. 341, kde máme k dispozici dvě
učebny a taneční sál. Vyučující mají dále k dispozici společný kabinet (sborovna).
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Technické, materiální i nástrojové vybavení učeben i sálů je dlouhodobě na dobré úrovni. Dle
potřeby a možností školy se jej snažíme doplňovat, obnovovat i inovovat.

3. Personální zabezpečení

PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI
Literárně
POČET

Hudební obor

Taneční obor

Výtvarný obor

dramatický obor

15

3

2

1

POČET

21 (stav k 30. 9. 2016)

CELKEM
Literárně
ÚVAZKY

Hudební obor

Taneční obor

Výtvarný obor

dramatický obor

8,8

2,1

0,7

0,2

ÚVAZKY

11,8 (stav k 30. 9. 2016)

CELKEM

NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI
POČET

Hospodářka, účetní

Uklízečka

Školník

1

1

1

POČET

3

CELKEM
ÚVAZKY

ÚVAZKY

1

1

2,25 (stav k 30. 9. 2016)

CELKEM

4

0,25

Ve školním roce 2016/2017 měla škola celkem 21 pedagogických pracovníků, dále 2
zaměstnankyně na MD. Z celkového počtu pedagogů bylo celkem 16 plně kvalifikovaných.
Nekvalifikovaní učitelé vyučovali pouze na částečný úvazek (zejména studenti vyšších ročníků
konzervatoře). (stav k 30. 9. 2016)
Průměrný věk pedagogů školy byl 40 let (stav k 31. 12. 2016).
Škola měla ve školním roce 2016/2017 nadále samostatného vedoucího učitele pro:


taneční obor (paní Iva Musilová)

Na škole nadále působily příslušné předmětové a oborové komise.

4. Účast pedagogických pracovníků na DVPP
Ve školním roce 2016/2017 se pedagogové školy nadále vzdělávali a navštěvovali příslušné
semináře a jiné vzdělávací akce na okresní, krajské i celostátní úrovni.

VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE nejen AKREDITOVANÉ MŠMT
Září 2016:


Portdebras - Praha

účast:

Iva Musilová

Říjen 2016:


2. Konference k uměleckému vzdělávání (Portedo) – Praha

účast:


Valná hromada AZUŠ – Brno

účast:


Mgr. Zdeňka Křížková

Technika klasického tance – Klášterec nad Ohří

Účast:


Mgr. Zdeňka Křížková

Iva Musilová, Veronika Berková

S hudbou - Seminář pro učitele ZUŠ – Ústí nad Orlicí
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účast:

Iva Musilová, Veronika Berková, Zdeněk Hejzlar, Mgr. Denisa Hejtmanská,
Petra Fišerová, DiS., Dita Roučová

Listopad 2016:


Přehled legislativních změn ve školství – J. Valenta – CCV Pardubice

účast:

Bc. Jiřina Švédová, Mgr. Zdeňka Křížková

Leden 2017:


Elektronický systém soutěží ZUŠ – NIDV Pardubice

účast:

Mgr. Zdeňka Křížková

Únor 2017:


Veřejné zakázky ve školství po účinnosti nového zákona - Praha

účast:


Mgr. Zdeňka Křížková

Kurz pro sbormistry - Pardubice

účast:

Petra Fišerová, DiS.

Březen 2017:


Kurz pro sbormistry - Pardubice

účast:


Petra Fišerová, DiS.

Kurz dirigování - Pardubice

účast:

Petra Fišerová, DiS.

Duben 2017:


Klavírní seminář A. Vlasákové - Choceň

účast:

Sylva Bartiková, dipl. um., Mgr. Olga Zajacová, Dita Roučová, Mgr. Zdeňka
Křížková



Salsové hrátky pro učitele HN, hry na klavír

účast:

Sylva Bartiková, dipl. um., Mgr. Olga Zajacová, Dita Roučová, Mgr. Zdeňka
Křížková, Mgr. Denisa Hejtmanská

Květen 2017:


Akordeon v komorní a souborové hudbě – CCV Pardubice
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účast:


Spisová a archivní služba - Pardubice

účast:


Václav Bílek
Mgr. Zdeňka Křížková

Celostátní vzdělávací setkání řídících pracovníků ZUŠ - Mikulov

účast:

Mgr. Zdeňka Křížková

5. Organizace oborů, přehled učebních plánů
Základní umělecká škola Králíky je plně organizovaná a má nadále všechny čtyři obory.
Kapacita školy činila ve školním roce 2016/2017 celkem 421 žáků.
Počty žáků v jednotlivých oborech dle zahajovacího výkazu k 30. 9. 2016:
Hudební obor

183

Taneční obor

164

Výtvarný obor

61

Literárně dramatický obor

13

Celkem

421 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 v přípravných ročnících, dále v 1. – 5. ročníku I. stupně základního
uměleckého vzdělávání a ve všech ročnících II. stupně. V 6. a 7. ročníku I. stupně byla výuka
nadále vedena dle platných osnov a schválených učebních plánů MŠMT.

6. Výsledky vzdělávání žáků
Výsledky klasifikace v prvním pololetí:
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s vyznamenáním

248 žáků

prospělo

83 žáků

neprospěl

0 žáků

Výsledky klasifikace ve druhém pololetí:

Průměrný počet zameškaných hodin na žáka:

s vyznamenáním

256 žáků

prospělo

69 žáků

neprospěl

0 žáků

v prvním pololetí

3,93

ve druhém pololetí

3,46

7. Údaje o přijímání nových žáků
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 2017 v MŠ Pivovarská Králíky, MŠ Moravská Králíky, MŠ Prostřední Lipka, MŠ
Červený Potok, MŠ Bílá Voda a MŠ Červená Voda. Na základě výsledků průzkumu hudebnosti
bylo rodičům vybraných dětí doporučeno navštívit zápis do ZUŠ a absolvovat s dítětem
talentovou zkoušku.
Veřejnost byla o připravovaném zápise nových žáků informována předem, a to:


na základě doporučení ředitelky školy (lístečku, který obdrželi rodiče dětí z MŠ
na základě výsledků průzkumu hudebnosti)



v místních zpravodajích - Králicko, Červenovodský zpravodaj



na webových stránkách školy, facebooku školy



informačními plakáty v MŠ a na veřejnosti



prostřednictvím hlášení městského rozhlasu

Zápis nových žáků pro školní rok 2017/2018 probíhal v měsíci červnu 2017. K talentové
zkoušce z hudebního oboru si děti měli připravit zpěv jednoduché lidové písně, pro talentovou
zkoušku do výtvarného oboru 3 – 5 vlastních dětských kreseb (prací) 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 z přípravných tanečních
kurzů pod doplňkovou činností školy), nebo na základě úspěšného složení talentové zkoušky
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z taneční, pohybové a rytmické průpravy. 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 v I.
patře budovy školy.

8. Úspěchy žáků v přijímacím 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 2016/2017 byli úspěšně přijati ke studiu na vyšších typech škol tito žáci:

Jméno žáka

Název školy

Vzdělávací obor

Kateřina Špárníková

Střední průmyslová škola stavební

Grafická tvorba interiéru a

Lipník nad Bečvou

exteriéru

Natálie Hrdová

Konzervatoř Praha

Hra na klarinet

Kristýna Luksová

Střední škola kola cestovního ruchu Grafický design
a grafického designu
Pardubice

Jiří Pauk

Střední průmyslová škola

Stavebnictví

Letohrad

9. Organizace soutěží a přehlídek
Ve školním roce 2016/2017 byla MŠMT vypsána celostátní soutěž pro žáky ZUŠ v těchto
oborech:
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hra na klavír



hra na smyčcové nástroje



hra na kytaru



soutěžní přehlídka dechových orchestrů



soutěžní přehlídka pro jazzové soubory a ostatní orchestry



soutěžní přehlídka výtvarného oboru.

9.1.

Hudební obor

Školní kola soutěže základních uměleckých škol se konala v hudebním sále ZUŠ Králíky
v měsíci únoru roku 2017. (viz výsledkové listiny)
Za kytarové oddělení naší školy se dále žáci Matyáš David a Michal Konč zúčastnili
mezinárodní kytarové soutěže, Dolný Kubín – Slovensko, v měsíci květnu 2017 (bez umístění).
VÝSLEDKOVÁ LISTINA ŠKOLNÍHO KOLA SOUTĚŽE ZUŠ 2016/2017
HRA NA HOUSLE – 23. 2. 2017
Jonáš Rouča

1. místo s postupem do okresního kola

0. kategorie

HRA NA VIOLONCELLO – 24. 2. 2017
Jan Bartik

1. místo s postupem do okresního kola

0. kategorie

HRA NA KLAVÍR - 7. 2. 2017
Yen Nhi Nguyenová

I. kategorie

1. místo s postupem do okresního kola

Markéta Hegerová

III. kategorie

1. místo s postupem do okresního kola

Sára Šaríková

III. kategorie

2. místo

Eliška Horníčková

IV. kategorie

1. místo s postupem do okresního kola

Barbora Kalousová

IV. kategorie

2. místo

Nikola Horníčková

VII. kategorie

2. místo

Adéla Pospíšilová

X. kategorie

1. místo s postupem do okresního kola

HRA NA KYTARU – 10. 2. 2017
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Vojtěch Dvořáček

0c). kategorie

1. místo s postupem do okresního kola

Filip Slodičák

I. kategorie

1. místo s postupem do okresního kola

Matyáš David

II. kategorie

1. místo s postupem do okresního kola

Jan Dvořáček

II. kategorie

1. místo s postupem do okresního kola

Eva Hlavová

II. kategorie

1. místo s postupem do okresního kola

Matouš Dostál

IV. kategorie

1. místo s postupem do okresního kola

Michal Konč

IV. kategorie

1. místo s postupem do okresního kola

Iveta Mezuliánová

VI. kategorie

1. místo s postupem do okresního kola

VÝSLEDKOVÁ LISTINA OKRESNÍHO KOLA SOUTĚŽE ZUŠ 2016/2017
HRA NA HOUSLE – 21. 3. 2017, ZUŠ Letohrad
Jonáš Rouča

2. místo

0. kategorie

HRA NA VIOLONCELLO – 21. 3. 2017, ZUŠ Letohrad
Jan Bartik

1. místo s postupem do krajského kola

0. kategorie

HRA NA KLAVÍR – 1. 3. 2017, ZUŠ Jindřicha Pravečka Lanškroun
Yen Nhi Nguyenová

I. kategorie

1. místo s postupem do krajského kola

Markéta Hegerová

III. kategorie

3. místo

Eliška Horníčková

IV. kategorie

2. místo

Adéla Pospíšilová

X. kategorie

1. místo

HRA NA KYTARU – 1. 3. 2017, ZUŠ Petra Ebena v Žamberku
Vojtěch Dvořáček

0c). kategorie

2. místo

Filip Slodičák

I. kategorie

2. místo

Jan Dvořáček

II. kategorie

2. místo

Eva Hlavová

II. kategorie

3. místo

Michal Konč

IV. kategorie

1. místo s postupem do krajského kola

Iveta Mezuliánová

VI. kategorie

3. místo

VÝSLEDKOVÁ LISTINA KRAJSKÉHO KOLA SOUTĚŽE ZUŠ 2016/2017
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HRA NA VIOLONCELLO – 6. 4. 2017, ZUŠ Česká Třebová
Jan Bartik

2. místo

0. kategorie

HRA NA KLAVÍR – 30. 3. 2017, ZUŠ Vysoké Mýto
Yen Nhi Nguyenová

2. místo

I. kategorie

HRA NA KYTARU – 22. 3. 2017, ZUŠ Pardubice, Havlíčkova
Michal Konč

9.2.

1. místo

IV. kategorie

Taneční obor

Žáci tanečného oboru pod vedením Ivy Musilové a Veroniky Berkové se ve školním roce
2016/2017 zúčastnili krajské postupové přehlídky dětských skupin scénického tance.
Výsledková listina (viz níže).
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KRAJSKÉ POSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY DĚTSKÝCH
SKUPIN SCÉNICKÉHO TANCE
4. 4. 2017, Roškotovo divadlo, Ústí nad Orlicí
Choreografie Veroniky Berkové - „Svázaná“

- bez umístění

Choreografie Ivy Musilové - „Bakterie“

- bez umístění

9.3.

Výtvarný obor

Žákyně výtvarného oboru Tereza Brandejsová reprezentovala naši školu ve školním roce
2016/2017 v rámci celostátní soutěžní přehlídky výtvarných oborů ZUŠ. Výsledková listina
(viz níže).
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KRAJSKÉHO KOLA SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY ZUŠ –
VÝTVARNÝ OBOR
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22. 4. 2017, ZUŠ Pardubice, Polabiny
Tereza Brandejsová - Kočky

kategorie III. e) – multimediální tvorba

stříbrné pásmo

VÝSLEDKOVÁ LISTINA CELOSTÁTNÍHO KOLA SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY ZUŠ –
VÝTVARNÝ OBOR
1. – 8. 10. 2017, ZUŠ Miloslava Stibora, Olomouc
Tereza Brandejsová - Kočky

kategorie III. e) – multimediální tvorba

čestné uznání

Seznam výtvarných soutěží a přehlídek, kterých se vedle soutěže ZUŠ účastnili se svými
pracemi žáci výtvarného oboru během školního roku 2016/2017:


Sněžník (regionální soutěž, červen 2017)



Auto Toyota – auto snů (národní kolo mezinárodní soutěže, únor 2017, Praha)

Literárně dramatický obor

9.4.

Žáci literárně dramatického oboru se ve školním roce 2016/2017 neúčastnili žádné veřejné
přehlídky či soutěže.

10. Akce organizované školou, spolupráce na mimoškolních
aktivitách, veřejná činnost
Ve školním roce 2016/2017 ZUŠ Králíky sama uspořádala, spolupracovala nebo se programově
podílela celkem na 75 akcích a vystoupeních. Seznam jednotlivých akcí (viz níže).

1.

Festival dechových orchestrů ZUŠ
18. září 2016, Choceň


vystoupení žáků hudebního oboru a ostatních členů dechového orchestru
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2.

Koncert Dechového orchestru ZUŠ Králíky
24. září 2015, Domov důchodců sv. Zdislavy Červená Voda


3.

vystoupení žáků hudebního oboru a ostatních členů orchestru

Setkání pamětníků, studentů Gymnázia Králíky
24. září 2016, Radnice, MěÚ Králíky


4.

vystoupení žáků pěveckého oddělení pod vedením Petry Fišerové

Den otevřených dveří na ZŠ Červená Voda
25. září 2016, ZŠ a MŠ Červená Voda


vystoupení žáků tanečního a hudebního oboru pod vedením Veroniky Berkové a Petry
Fišerové

5. Setkání partnerských měst – Králíky + Villmar
17. říjen 2016, Klub Na Střelnici Králíky


vystoupení dechového orchestru a žáků tanečního oboru

6. Můj první koncertík
19. říjen 2016, sál ZUŠ Králíky


první vystoupení nejmladších žáků hudebního oboru

7. Koncert žáků hudebního oboru
23. listopad 2016, sál ZUŠ Králíky
8. Posezení seniorů
24. listopad 2016, Klub Na Střelnici Králíky


vystoupení žáků hudebního a tanečního oboru

9. Adventní koncert ZUŠ Králíky
4. prosinec 2016, Klub Na Střelnici Králíky


účast žáků a učitelů hudebního oboru
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10. Adventní koncert na Šanově
10. prosinec 2016, kostel Šanov


vystoupení žáků hudebního oboru a pěveckého sboru

11. Vánoční jarmark
11. prosinec 2016, Velké náměstí Králíky


vystoupení žáků hudebního a tanečního oboru, spolupráce s Městem Králíky, SRP při
ZUŠ Králíky, ZŠ a MŠ, organizacemi a spolky

12. Česko zpívá koledy
14. prosinec 2016, Velké náměstí Králíky


vystoupení žesťového oktetu pod vedením Milana Fogla

13. Vím já kostelíček
17. prosinec 2016, kostel Dolní Lipka


vystoupení žáků hudebního oboru

14. Vánoční koncert „BIG BAND“ Letohrad
18. prosinec 2016, Klub Na Střelnici Králíky


sólové vystoupení žáka Patrika Pauka (trubka)

15. Vánoční vigílie
23. prosinec 2016, kostel sv. Josefa Dělníka, Lichkov


vystoupení žáků hudebního oboru

16. Štědrovečerní „Troubení z věže“
24. prosinec 2016, kostel sv. Michala Králíky


vystoupení žáků dechového oddělení pod vedením Milana Fogla

17. Hasičský ples
14. leden 2017, Králíky


vystoupení žáků tanečního oboru pod vedením Ivy Musilové
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18. Ples SOUo Dolní Lipka
20. leden 2017, Klub Na Střelnici Králíky


vystoupení žáků tanečního oboru pod vedením Ivy Musilové

19. Koncert žáků hudebního oboru
26. leden 2017, sál ZUŠ Králíky
20. Vánoční koledování v Polsku
28. leden 2017, Miedzylesie


vystoupení pěveckého sboru pod vedením Petry Fišerové

21. Auto Toyota – auto snů
Únor 2017, Praha


národní kolo mezinárodní výtvarné soutěže, účast žáků výtvarného oboru z Králík

22. III. PLES ZUŠ Králíky 2017
3. únor 2017, Klub Na Střelnici Králíky


k tanci a poslechu hrál Dechový orchestr ZUŠ Králíky pod vedením Bc. Milana Fogla



předtančení žáků tanečního oboru pod vedením Ivy Musilové, Veroniky Berkové a
Zdeňka Hejzlara, výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ



ve spolupráci se SRP při ZUŠ Králíky

23. Školní kolo soutěže ZUŠ – hra na klavír
7. únor 2017, sál ZUŠ Králíky
24. Školní kolo soutěže ZUŠ – hra na kytaru
10. únor 2017, sál ZUŠ Králíky
25. Hasičský ples
11. únor 2017, Heroltice


předtančení žáků II. stupně tanečního oboru z Králík

26. Koncertík
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15. únor 2017, sál ZUŠ Králíky
27. 58. králický karneval 2017
18. únor 2017, Velké náměstí Králíky


vystoupení žáků pěveckého sboru pod vedením Petry Fišerové

28. 58. králický (dětský) karneval 2017
19. únor 2017, Velké náměstí Králíky


vystoupení žáků tanečního oboru pod vedením Ivy Musilové

29. Koncert Zuzany Lapčíkové a Vladislava Bláhy
23. únor 2017, sál ZUŠ Králíky


vystoupení souboru zobcových fléten pod vedením Denisy Hejtmanské

30. Školní kolo soutěže ZUŠ – hra na smyčcové nástroje
23. a 24. únor 2017, sál ZUŠ Králíky
31. Koncert vítězů školního kola soutěže ZUŠ
24. únor 2017, sál ZUŠ Králíky
32. Pionýrský ples
25. únor 2017, Červená Voda


vystoupení žáků tanečního oboru pod vedením Veroniky Berkové

33. Okresní kolo soutěže ZUŠ – hra na klavír
1. březen 2017, ZUŠ Jindřicha Pravečka Lanškroun
34. Okresní kolo soutěže ZUŠ – hra na kytaru
1. březen 2017, ZUŠ Petra Ebena Žamberk

35. Ples 2017
4. březen 2017, Červená Voda


vystoupení žáků tanečního oboru pod vedením Veroniky Berkové
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36. Ples roku 2017
4. březen 2017, Králíky


vystoupení žáků tanečního oboru pod vedením Ivy Musilové

37. Koncertík
15. březen 2017, sál ZUŠ Králíky
38. Okresní kolo soutěže ZUŠ – hra na smyčcové nástroje
21. březen 2017, ZUŠ Letohrad
39. Krajské kolo soutěže ZUŠ – hra na kytaru
22. březen 2017, ZUŠ Pardubice, Havlíčkova
40. Koncert žáků hudebního oboru
25. březen 2017, sál ZUŠ Králíky
41. Krajské kolo soutěže ZUŠ – hra na klavír
30. březen 2017, ZUŠ Vysoké Mýto
42. Velikonoční výstava – ZŠ Králíky
31. březen 2017, ZŠ Králíky


vystoupení žáků pěveckého sboru pod vedením Petry Fišerové

43. Krajská postupové přehlídka dětských skupin scénického tance
4. duben 2017, Ústí nad Orlicí


účast žáků tanečního oboru v choreografiích Ivy Musilové a Veroniky Berkové

44. Krajské kolo soutěže ZUŠ – hra na smyčcové nástroje
6. duben 2017, ZUŠ Česká Třebová
45. Budulínek
11. duben 2017, sál ZUŠ Králíky
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mini operka v podání žáků pěveckého sboru pod vedením Petry Fišerové

46. Koncertík
19. duben 2017, sál ZUŠ Králíky
47. I. absolventská přehrávka žáků hudebního oboru
20. duben 2017, sál ZUŠ Králíky
48. Vystoupení 4 ZUŠ
21. duben 2017, Žamberk


společné vystoupení žáků tanečních oborů regionálních základních uměleckých škol
(ZUŠ Králíky, ZUŠ Petra Ebena Žamberk, ZUŠ Letohrad, ZUŠ Jablonné nad Orlicí)

49. Krajské kolo soutěžní přehlídky výtvarných oborů ZUŠ
22. 4. 2017, ZUŠ Pardubice Polabiny


účast Terezy Brandejsové – Kočičí sny (multimediální tvorba)

50. Salsové hrátky s Petrem Smetáčkem
22. duben 2017, ZUŠ Králíky


workshop pro žáky a učitele ZUŠ Králíky

51. Koncert žáků hudebního oboru
27. duben 2017, sál ZUŠ Králíky
52. II. absolventská přehrávka žáků hudebního oboru
28. duben 2017, sál ZUŠ Králíky
53. Mezinárodní den tance 2017
28. duben 2017, Sokolovna Králíky


nácvik společné choreografie se žáky tanečního oboru pod vedením Michaely Musilové
a Zdeňka Hejzlara

54. Absolventský koncert I.
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4. květen 2017, Evropský dům Králíky


závěrečný koncert absolventek hudebního oboru ZUŠ Králíky
Natálie Hrdová

klarinet, I. stupeň

ze tř. Františka Uhlíka

Adéla Pospíšilová

klavír, II. stupeň

ze tř. Sylvy Bartikové, dipl. um.

55. Kytarová soutěž
9. – 11. květen 2017, Dolný Kubín (Slovensko)


účast žáků kytarového oddělení (Matyáš David, Michal Konč)

56. Absolventský koncert II.
11. květen 2017, Evropský dům Králíky


závěrečný koncert absolventů I. stupně hudebního oboru ZUŠ Králíky
Nikola Horníčková

klavír

ze tř. Mgr. Zdeňky Křížkové

Markéta Severinová

klavír

ze tř. Sylvy Bartikové, dipl. um.

Iveta Mezuliánová

kytara

ze tř. Lucie Nesadbové

Karolína Čumová

trubka

ze tř. Milana Fogla

57. Koncert Dechového orchestru ZUŠ Králíky
14. květen 2017, Domov důchodců sv. Zdislavy Červená Voda
58. Absolventský koncert III.
18. květen 2017, Evropský dům Králíky


závěrečný koncert absolventů I. stupně hudebního oboru ZUŠ Králíky
Jiří Pauk

klarinet

ze tř. Františka Uhlíka

Veronika Brůnová

klavír

ze tř. Sylvy Bartikové, dipl. um.

Tereza Kárníková

flétna

ze tř. Ing. Jana Kováře

Justýna Slodičáková

violoncello

ze tř. Mgr. Denisy Hejtmanské

Anežka Peterová

violoncello

ze tř. Mgr. Denisy Hejtmanské

59. Absolventská výstava
23. květen 2017 – 18. červen 2017, Městská knihovna Králíky


vernisáž prací absolventky Nikoly Horníčkové (žákyně I. stupně výtvarného oboru –
odl. pracoviště Červená Voda ze tř. Mgr. Ivy Dolečkové)
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60. Posezení seniorů
25. květen 2017, Klub Na Střelnici Králíky


vystoupení žáků hudebního oboru a Václava Bílka (akordeon)

61. 4. samostatný koncert Dechového orchestru ZUŠ Králíky
27. květen 2017, Klub Na Střelnici Králíky
62. Koncert Dechového orchestru ZUŠ Králíky
28. květen 2016, Hořice
63. ZUŠ OPEN – Promenáda v parku
30. květen 2017, park u KD Klub Na Střelnici Králíky


1. ročník celostátního happeningu základních uměleckých škol ve veřejném prostoru



účast žáků a učitelů všech oborů ZUŠ Králíky, vystoupení Dechového orchestru ZUŠ
pod vedením Milana Fogla, premiéra divadelního představení „Dva tovaryši“ v realizaci
žáků LDO pod vedením Kristýny Ševců

64. Sněžník
červen 2017, Malá Morava


regionální výtvarná soutěž, účast žáků výtvarného oboru z Králík

65. Dětský den na Vistě
3. červen 2017, Wellness Hotel Vista, Dolní Morava


vystoupení žáků pěveckého sboru pod vedením Petry Fišerové – mini operka Budulínek
a žáků II. stupně tanečního oboru pod vedením Ivy Musilové

66. Festival Jana Holuba
3. červen 2017, Holice


koncert Dechového orchestru ZUŠ Králíky

67. Hudební nástroje
7. červen 2017, sál ZUŠ Králíky
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představení pro děti z MŠ

68. 27. Thumer Orchestertreff
9. – 11. červen 2017, Thum (Německo)


koncert Dechového orchestru ZUŠ Králíky

69. Koncert pro varhany
14. červen 2017, kostel Dolní Lipka


vystoupení žáků hudebního oboru

70. Vítání léta hudbou
21. červen 2017, Klub Na Střelnici Králíky


koncert u příležitosti celoevropského svátku hudby



vystoupení žáků a učitelů hudebního oboru ZUŠ Králíky

71. Tančíme pro radost 2017
20., 22., 23. červen 2017, Klub Na Střelnici Králíky


závěrečné vystoupení všech ročníků žáků tanečního oboru ZUŠ Králíky



choreografie Iva Musilová, Veronika Berková, Zdeněk Hejzlar, hosté: Soňa Paskerová,
Michaela Musilová

72. Putování za písničkou
23. – 24. červen 2017, Křížová Hora u Červené Vody


výstava výtvarných prací žáků ZUŠ – odloučené pracoviště v Červené Vodě

73. „Svěcení zvonu“
25. červen 2017, kostel Dolní Morava


vystoupení žáků hudebního oboru ZUŠ Králíky

74. Závěrečný koncert pěveckého sboru ZUŠ Králíky a Červená Voda
26. červen 2017, sál ZUŠ Králíky
75. Piano na náměstí
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10. červenec 2017, podloubí - Velké náměstí Králíky


vystoupení žáků klavírního oddělení pod vedením Sylvy Bartikové u příležitosti
otevření a instalace pianina v podloubí náměstí města Králíky

11.

Mezinárodní aktivity

ZUŠ Králíky spolupracovala při setkání partnerských měst Králíky – Villmar:


vystoupení žáků tanečního oboru a koncert Dechového orchestru ZUŠ Králíky, 17. říjen
2016, KD Klub Na Střelnici Králíky,

ZUŠ Králíky spolupracovala při projektu partnerských měst Králíky – Miedzylesie:


Vánoční jarmark, 11. prosinec 2016, Velké náměstí Králíky



Vánoční koledování, 28. leden 2017, kulturní dům Miedzylesie

Žáci kytarového oddělení ze třídy Lucie Nesvadbové, jmenovitě Matyáš David a Michal Konč,
se v termínu 9. – 11. května 2017 účastnili mezinárodní kytarové soutěže v Dolnom Kubíně
(Slovensko).
V termínu 9. – 11. června 2017 se Dechový orchestr ZUŠ Králíky podruhé účastnil svým
vystoupením v rámci 27. ročníku festivalu dechových orchestrů ve městě THUM (Německo).

12.

Spolupráce s jinými zařízeními a organizacemi

Základní umělecká škola Králíky již dlouhodobě spolupracuje se zřizovatelem městem Králíky,
obcí Červená Voda, okolními obcemi, Sdružením rodičů a přátel při ZUŠ Králíky z. s., různými
organizacemi, spolky a školami při organizaci nejrůznějších kulturních akcí v regionu.
Na dlouholetou spolupráci se zřizovatelem městem Králíky navázala zejména při pořádání
Setkání partnerských měst Králíky – Villmar, při projektu partnerských měst Králíky –
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Miedzylesie, při organizaci adventních akcí na Králicku, ZUŠ OPEN, Posezení seniorů a jiné.
Tradiční akcí, na které se spolupodílela ZUŠ Králíky, spolek Sdružení rodičů a přátel při ZUŠ
Králíky z. s., zřizovatel město Králíky, město Miedzylesie, místní ZŠ, MŠ, organizace a spolky
byl Vánoční jarmark, který se konal v neděli 11. prosince 2016. Za podpory zřizovatele se
Dechový orchestr ZUŠ Králíky již podruhé účastnil festivalu dechových orchestrů v německém
městě THUM.
Na spolupráci se ZŠ a MŠ Červená Voda naše škola navázala krátkým doprovodným
programem u příležitosti Dne otevřených dveří na ZŠ a MŠ Červená Voda v měsíci září 2017.
V prostorách tanečního na odloučeném pracovišti zatančili žáci tanečního oboru z Červené
Vody pod vedením Veroniky Berkové vybrané choreografie a vystoupili také žáci pěveckého
sboru pod vedením Petry Fišerové.
S obcí Lichkov spolupracovali naši žáci a učitelé ve vánočním čase při koncertě s názvem
„Vánoční vigílie“, který proběhl v kostele sv. Josefa Dělníka. V obci Dolní Morava dále
vystupovali žáci hudebního oboru při slavnostním „Svěcení zvonu“ v červenu roku 2017.
Se ZŠ a MŠ v regionu spolupracovala ZUŠ Králíky především formou pozvání na akce školy a
realizací dopoledních představení pro školy - Adventní koncert ZUŠ Králíky, komponovaný
pořad Tančíme pro radost 2017 a jiné. Žáci pěveckého sboru pod vedením Petry Fišerové
připravili několik dopoledních představení – zpívanou pohádku „Budulínek“, která byla určena
zejména dětem z MŠ, I. stupně ZŠ Králíky a žáky Speciální ZŠ Králíky. Pro děti z MŠ
Pivovarská Králíky, MŠ Moravská Králíky, MŠ Prostřední Lipka a MŠ Červený Potok
uspořádali žáci a učitelé hudebního oboru také dopolední program týkající se jednotlivých
hudebních nástrojů. Žáci pěveckého sboru vystoupili také u příležitosti vernisáže Velikonoční
výstavy na ZŠ Králíky.
Pro děti z výše uvedených MŠ Králicka a okolí a MŠ Červená Voda otevřela ZUŠ Králíky pod
doplňkovou činností Kurz taneční a pohybové výchovy pro předškolní děti ve věku od 4 – 6
let, který probíhal v měsících říjen 2016 - květen 2017 pod vedením Veroniky Jasanské.
V měsíci dubnu, květnu a červnu roku 2017 navštívila ředitelka školy 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
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tohoto průzkumu byly vybrané děti pozvány k zápisu do ZUŠ pro školní rok 2017/2018, který
se konal v měsíci červnu v budově ZUŠ Králíky i na odloučeném pracovišti v budově ZŠ a MŠ
Červená Voda.
ZUŠ Králíky nadále spolupracovala s ostatními ZUŠ v rámci regionu i České republiky.
V měsíci dubnu 2017 uspořádala třetí společné vystoupení se žáky a učiteli ze ZUŠ Petra Ebena
v Žamberku, ZUŠ Jablonné nad Orlicí a ZUŠ Letohrad. Společné vystoupení 4 ZUŠ bylo
tentokrát zaměřeno převážně na taneční obory. ZUŠ Letohrad, která neposkytuje vzdělávání
v tanečním oboru, se tohoto vystoupení účastnila s komorními soubory a pěveckým sborem pod
vedením Miroslavy Stejskalové. Vystoupení 4 ZUŠ se konalo v Divišově divadle v Žamberku.
30. května 2017 proběhl první ročník celostátního happeningu základních uměleckých škol
ZUŠ OPEN, ke kterému se připojila také naše škola. Tato akce, představení jednotlivých oborů
ZUŠ Králíky, měla proběhnout v parku u kulturního domu Klub Na Střelnici Králíky. Z důvodu
nepřízně počasí se „Promenáda v parku“, jak bylo toto prokomponované odpoledne plánovitě
nazváno, realizovala v prostorách kulturního domu za spolupráce Partnerského spolku města
Králíky.
S Klubem Na Střelnici Králíky škola nadále spolupracovala při organizaci Adventního
koncertu, absolventských koncertů žáků ZUŠ v prostorách Evropského domu v Králíkách,
prokomponovaného pořadu Tančíme pro radost 2017, III. Plesu ZUŠ Králíky 2017, Vítání léta
hudbou, při celorepublikových akcích Česko zpívá koledy, ZUŠ OPEN a dalších dílčích
koncertů a akcí nejen pozvaných hostů, KPH a studentů konzervatoře.
V prostorách Městské knihovny Králíky byla v období květen – červen 2017 instalována
Absolventská výstava výtvarných prací žákyně Nikoly Horníčkové z odloučeného pracoviště
v Červené Vodě.
S Občanským sdružením Šanov spolupracovala škola v sobotu 10. prosince 2016 při organizaci
tradičního Adventního koncertu na Šanově. Výtěžek z dobrovolného vstupného byl použit na
opravu varhan.
V Domově důchodců sv. Zdislavy v Červené Vodě proběhly pro obyvatele v loňském roce dva
koncerty Dechového orchestru ZUŠ Králíky, a to v měsíci září 2016 a květnu 2017.
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Žáci a učitelé ZUŠ Králíky nadále podporovali svým doprovodným hudebním programem
dobročinnou sbírku „Vím já kostelíček“, která je určena na opravu varhan v kostelech v okolí
Králík.

13. Propagační činnost, doplňková činnost, spolupráce se SRP
při ZUŠ Králíky
13.1 Propagační činnost
ZUŠ Králíky svou činnost, výsledky práce žáků a učitelů, pravidelně prezentuje formou
organizace koncertů, vystoupení a výstav, o kterých veřejnost informuje prostřednictvím
plakátů a pozvánek uveřejněných na veřejných vývěskách, na webových stránkách školy,
facebooku školy, v Google kalendáři na webových stránkách města Králíky, v místních
zpravodajích Králicko a Červenovodský zpravodaj, nebo prostřednictvím hlášení v městském
rozhlase.
Žáci všech oborů ZUŠ Králíky společně vystoupili u příležitosti Adventního koncertu, druhou
adventní neděli, 4. prosince 2016 v kulturním domě Klub Na Střelnici Králíky. Společně se
představili také dvakrát v rámci tradičního „Posezení seniorů“ a dále v souvislosti s připojením
k účasti na prvním ročníku celorepublikové akce ZUŠ OPEN.
Hudební obor pořádal ve školním roce 2016/2017 od měsíce října pravidelné koncerty starších
žáků hudebního oboru a „koncertíky“ mladších žáků hudebního oboru. V prosinci roku 2016
se žáci se svými učiteli účastnili „Adventního koncertu na Šanově“, „Vánočního jarmarku“,
akce „Vím já kostelíček“ a koncertu „Vánoční vigílie“ v Lichkově. Žáci dechového žesťového
oddělení pod vedením Milana Fogla zahráli také tradiční vánoční koledy u příležitosti
celorepublikové akce „Česko zpívá koledy“ a také přímo na Štědrý den z věže kostela sv.
Michaela v Králíkách.
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Žáci pěveckého sboru pod vedením Petry Fišerové uspořádali několik představení mini operky
„Budulínek“ pro děti z MŠ, žáky ZŠ i veřejnost, účinkovali v rámci „Dne otevřených dveří na
ZŠ a MŠ Červená Voda“, „Koledování“ v Miedzylesie, vernisáže velikonoční výstavy ZŠ
Králíky a jiné. Žáci klavírního oddělení, kytarového oddělení a smyčcového oddělení úspěšně
reprezentovali naši školu na krajské úrovni při soutěži ZUŠ. Dechový orchestru ZUŠ Králíky
několikrát během školního roku vystoupil při různých příležitostech a akcích v rámci regionu i
České republiky, zahrál z části jako doprovodná kapela při III. Plese ZUŠ Králíky 2017 a
v měsíci červnu 2017 se účastnil podruhé festivalu v německém městě Thum. Závěrečné tři
absolventské koncerty žáků hudebního oboru se konaly v měsíci květnu 2017 v Evropském
domě v Králíkách.
Taneční obor a jeho žáci se účastnili Krajské postupové přehlídky dětských skupin scénického
tance v Ústí nad Orlicí. Nadále vystupovali na školních i mimoškolních společenských akcích
v rámci regionu (Vystoupení 4 ZUŠ, Posezení seniorů, III. Ples ZUŠ Králíky 2017, společenské
plesy, ZUŠ OPEN a jiné). Pro rodiče a veřejnost zatančili spoustu nových choreografií Ivy
Musilové, Veroniky Berkové, Zdeňka Hejzlara, hostů Michaely Musilové a Soni Paskerové v
závěru školního roku při tradičním komponovaném pořadu Tančíme pro radost 2017.
Zmiňovaný komponovaný pořad byl rozdělen do tří tanečních večerů, z nichž první byl
věnován převážně vystoupení ročníků z odloučeného pracoviště v Červené Vodě, druhý
zejména tanečním choreografiím ročníků z Králík a poslední večer hlavně absolventům I. a II.
stupně. Žáci svoji práci v hodinách předvedli svým rodičům také na ukázkových hodinách
v měsíci listopadu 2016 a dubnu 2017. Na regionální spolupráci 4 ZUŠ navázali při třetím
společném vystoupení, které se konalo v Divišově divadle v Žamberku.
Výtvarný obor prezentoval během školního roku práce svých žáků na řadě soutěží a přehlídek
a spolupracoval při výzdobě scény Adventního koncertu ZUŠ Králíky, III. Plesu ZUŠ Králíky
2017, Vánočním jarmarku atd. Žákyně Tereza Brandejsová postoupila do celostátního kola
soutěžní přehlídky výtvarných oborů ZUŠ s prací na téma „Kočičí sny“ (multimediální tvorba).
Při vernisáži Absolventské výstavy zakončila základní studium I. stupně Nikola Horníčková
výstavou výtvarných prací v prostorách Městské knihovny v Králíkách. Další práce měli
možnost žáci výtvarného oboru vystavit také při tradičním „Putování za písničkou“ a při akci
ZUŠ OPEN.
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Literárně dramatický obor uvedl ve školním roce 2016/2017 premiéru dětského divadelního
představení „Dva tovaryši“ v rámci prvního ročníku ZUŠ OPEN v kulturním domě Klub Na
Střelnici Králíky. Žáci spolupracovali během školního roku také mezioborově při organizaci
Adventního koncertu ZUŠ Králíky a při moderování koncertíků mladších žáků hudebního
oboru.

13.2 Doplňková činnost
Od měsíce října 2016 otevřela ZUŠ Králíky pod doplňkovou činností (dále jen DČ) vzdělávací
kurzy, a to Kurz taneční a pohybové výchovy pro předškolní děti ve věku 4 – 6 let z Králík,
Červené Vody a okolí. Pro dospělé a starší studenty byly otevřeny večerní Kurzy kresby a
malby, které vedla akad. mal. Marie Karenová.
Na začátku měsíce února se konal ve spolupráci se spolkem SRP při ZUŠ z. s., III. Ples ZUŠ
Králíky 2017, na kterém vystupovali žáci tanečního oboru, k tanci i poslechu hrál Dechový
orchestr ZUŠ Králíky a své práce tam mělo možnost vystavit a vydražit také pár vybraných
žáků výtvarného oboru.

13.3 Spolupráce se SRP při ZUŠ Králíky
Základní umělecká škola Králíky již dlouhodobě spolupracuje spolkem Sdružení rodičů a přátel
při ZUŠ Králíky z. s.. Zástupci spolku pravidelně pomáhají škole při organizaci nejrůznějších
koncertů, vystoupení a akcí (Vánoční jarmark, III. Ples ZUŠ Králíky 2017 a jiné).

14. Materiálně technické vybavení a zabezpečení
Základní umělecká škola Králíky sídlí v budově, jejímž vlastníkem je její zřizovatel - město
Králíky. ZUŠ Králíky disponuje nástrojovým inventářem, který žákům zapůjčuje, průběžně ho
doplňuje a inovuje. Škola dlouhodobě spolupracuje se zřizovatelem na opravách budovy.
Během letních prázdninových měsíců roku 2016 se podařilo školu částečně zabezpečit proti
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vniku nežádoucích osob do budovy a opatřit ji elektrickým přístupovým systémem evidence
osob. Již v minulých letech jsme usilovali o zrekonstruování volné bytové jednotky v budově
školy za účelem vybudování dalších učeben. V říjnu roku 2016 se to podařilo. Slavnostně jsme
otevřeli nový taneční sál a učebnu hudebního oboru. Vznik těchto nových prostor nám dále
umožnil z bývalého tanečního sálu zřídit orchestřiště a učebnu bicích nástrojů.
Škola vzhledem ke svému stáří však nadále vyžaduje další rozsáhlejší opravy, které z důvodu
nedostatku financí zatím nemohly být zatím realizovány (oprava střechy, komínů, vnějšího
pláště budovy, zadní opěrné zídky a jiné). V budově nadále není dosud ve všech patrech
dořešena plynofikace. Její provoz a vytápění akumulačními kamny je silně neekonomický.
Ředitelka školy průběžně jedná se zřizovatelem o nutnosti oprav. Před budovou školy jsou
vysázeny již letité stromy a keře. Celý parčík je osázen vzrostlým, leč již méně vzhledným
živým plotem, který by bylo třeba také obnovit. Vše se však odvíjí od finančních možností
města Králíky.

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
č. p. 341.
Na odloučeném pracovišti poskytujeme žákům výuku a vzdělávání v hudebním, tanečním a
výtvarném oboru. Pro výuku tanečního oboru zde máme k dispozici taneční sál, pro výuku
hudebního oboru dvě učebny, z nichž ta větší je využívána jak pro kolektivní výuku hudebního
oboru, tak i pro výuku oboru výtvarného. Menší učebnu využíváme zejména pro individuální
výuku hudebního oboru. V hudebním oboru jsme ve školním roce 2016/2017 realizovali výuku
v zaměřeních hra na klavír, sólový a sborový zpěv, hra na zobcovou flétnu, příčnou flétnu,
žesťové nástroje a dále zajišťovali žákům výuku také v teoretických kolektivních předmětech,
a to přípravná hudební výchova a hudební nauka.
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Budova ZŠ a MŠ Červená Voda je v majetku obce Červená Voda. Spolupráce s obcí i s vedením
ZŠ a MŠ Červená Voda na jejích opravách a rozvoji je na dobré úrovni. Všechny učebny ZUŠ
se nacházejí v přízemí budovy a jsou bezbariérově přístupné.

16. Ekonomické zajištění činnosti
V kalendářním roce 2016 hospodařila škola s těmito finančními prostředky:
Hlavní činnost:
Výnosy:

Náklady:

Školné a půjčovné:

1 009 308,-

Dotace na platy - KÚ:

5 603 625,-

Dotace na provoz – zřizovatel:

41 000,-

Ostatní výnosy:

21 660,16

Čerpání fondů:

79 676,-

Úroky:

547,73

Celkem:

6 755 816,89 Kč

Platy zaměstnanců:

4 216 561,-

Odvody:

1 381 894,-

Ostatní sociální náklady:

162 888,-

Odpisy majetku:

41 022,-

Nákup drobného majetku:

278 115,63

Opravy a udržování:

15 010,-

Cestovné:

17 552,-

Služby:

146 451,81

Spotřeba energií:

298 828,-

Ostatní provozní náklady:

172 915,80

Celkem:

6 731 238,24 Kč
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Hospodářský výsledek:

24 578,65 Kč

Doplňková činnost:
Výnosy:

Náklady:

Kurzovné:

55 075,-

Vstupné:

35 130,-

Prodej výrobků:

1 950,-

Prodej zboží:

51 765,-

Čerpání fondů:

11 000,-

Ostatní výnosy:

18 584,-

Zápůjčné nástroje:

2 100,-

Nájemné byt:

40 412,-

Celkem:

216 016,- Kč

Materiál:

11 207,-

Energie:

10 265,-

Prodané zboží:

32 751,-

Služby:

24 455,-

Platy (dohody):

22 850,-

Daně:

2 979,-

Celkem

104 507,- Kč

Hospodářský výsledek:

111 509,- Kč

17. Údaje o výsledcích z kontrol a inspekcí
Ve školním roce 2016/2017 proběhla na ZUŠ Králíky kontrola v oblasti účetnictví (říjen 2016)
a dále kontrola z ČŠI (duben 2017 - viz inspekční zpráva).
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18. Závěr
Vzdělávání žáků na Základní umělecké škole Králíky jsme ve školním roce 2016/2017
realizovali dle platného Školního vzdělávacího programu ZUV v přípravném studiu, v 1. – 5.
ročníku I. stupně a ve všech ročnících II. stupně základního uměleckého vzdělávání. Z důvodu
rozšíření nabídky otevřela škola pod doplňkovou činností vzdělávací kurzy pro předškolní děti
a dospělé a již potřetí uspořádala pro rodiče žáků a širokou veřejnost školní ples.
Žáci během školního roku velmi dobře a kvalitně reprezentovali naši školu při soutěži ZUŠ, při
mezinárodní kytarové soutěži v Dolnom Kubíně na Slovensku a byli nadále úspěšní také při
talentových zkouškách na konzervatoř a vyšší typy škol s uměleckým zaměřením. Učitelé
nadále zpestřovali běžnou výuku žákům pořádáním řady soustředění s odbornými lektory,
exkurzí či zájezdů na kulturní představení do vzdálenějších divadel.
ZUŠ Králíky si v rámci regionu drží velmi dobrou úroveň. Za pomoci zřizovatele se rozvíjí a
nadále podílí na bohatém kulturním životě nejen Králíkách, ale i blízkém okolí.

V Králíkách dne 26. 10. 2017

Mgr. Zdeňka Křížková
ředitelka školy
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