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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 

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 sídlí v samostatné budově v ulici Nádražní č. p. 483, jejímž vlastníkem je město Králíky. 

V budově je celkem 12 učeben pro výuku ve všech uměleckých oborech, dále hudební sál a dva 

taneční sály, z nichž jeden je využíván současně 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.  

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. 

mailto:zus.kraliky@tiscali.cz
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3. Personální zabezpečení 

 

 

PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI 

 

POČET 

 

Hudební obor 

 

Taneční obor 

 

Výtvarný obor 

Literárně 

dramatický obor 

17 3 2 0 

 

POČET 

CELKEM 

 

22 (stav k 30. 9. 2021) 

 

ÚVAZKY 

 

Hudební obor 

 

Taneční obor 

 

Výtvarný obor 

Literárně 

dramatický obor 

9,9 2,3 0,8 0 

 

ÚVAZKY 

CELKEM 

 

13 (stav k 30. 9. 2021) 

 

NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI 

 

POČET 

 

Hospodářka, účetní 

 

Uklízečka 

 

Školník 

1 1 1 

 

POČET 

CELKEM 

 

3 

 

ÚVAZKY 

 

1 

 

1 

 

0,25 

 

ÚVAZKY 

CELKEM 

 

2,25 (stav k 30. 9. 2021) 

 

Se začátkem školního roku 2021/2022 měla škola celkem 22 pedagogických pracovníků. 

Z celkového počtu pedagogů bylo celkem 19 kvalifikovaných (z toho 17 plně kvalifikovaných, 

1 uznaný výkonný umělec, 1 s dlouholetou praxí v oboru). Nekvalifikovaní učitelé vyučovali 

pouze na částečný úvazek (zejména studenti vyšších ročníků konzervatoře).  

Průměrný věk pedagogů: 44 let (stav k 31. 12. 2021).  
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Škola měla ve školním roce 2021/2022 samostatného vedoucího učitele pro:  

• hudební obor (Václav Bílek, DiS.) 

• taneční obor (Mgr. Soňa Paskerová)      

Na škole nadále působily příslušné předmětové a oborové komise.   

 

 

 

4. Účast pedagogických pracovníků na DVPP 

 

Ve školním roce 2021/2022 se pedagogové školy nadále vzdělávali a navštěvovali příslušné 

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

 

VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE nejen AKREDITOVANÉ MŠMT 

 

Srpen 2021: 

• Společné vzdělávání a základy práce se žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami na ZUŠ a SUŠ - Králíky 

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

Zajacová, Petra Fišerová, Dis., Václav Bílek, Dis., Bc. Milan Fogl, MgA. Bohuslav 

Mimra, MgA. Monika Golianová, Mgr. Soňa Paskerová, Kristýna Dominikusová, DiS., 

Natálie Hrdová, Michaela Matoulková, Anežka Bezoušková, Jan Holota, Dis., Jiří 

Novák, Mgr. Denisa Hejtmanská 

 

Září 2021: 

• Klavírní inspiromat – Chotěboř 

účast:  Dita Roučová 

• Den s prof. Ivanem Klánským - Choceň 

účast:  Sylva Bartiková, dipl. um., Mgr. Zdeňka Křížková 

 

Říjen 2021: 

• Klavírní sobota (Teorie a praxe v klavírní výuce)  

účast:  Mgr. Zdeňka Křížková, Sylva Bartiková dipl. um. 
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Listopad 2021 

• Klavírní sobota (Teorie a praxe v klavírní výuce)  

účast:  Mgr. Zdeňka Křížková 

 

Leden 2022: 

• Klavírní sobota (Teorie a praxe v klavírní výuce)  

účast:  Mgr. Zdeňka Křížková, Sylva Bartiková dipl. um., Mgr. Olga Zajacová 

 

Únor 2022: 

• Klavírní sobota (Teorie a praxe v klavírní výuce)  

účast:  Mgr. Zdeňka Křížková, Sylva Bartiková dipl. um. 

 

Březen 2022: 

• Klavírní sobota (Teorie a praxe v klavírní výuce)  

účast:  Mgr. Zdeňka Křížková, Sylva Bartiková dipl. um., Mgr. Olga Zajacová 

 

Duben 2022: 

• Klavírní sobota (Teorie a praxe v klavírní výuce)  

účast:  Mgr. Zdeňka Křížková, Sylva Bartiková dipl. um. 

 

 

 

5. Organizace oborů, přehled učebních plánů 

 

Základní umělecká škola Králíky je plně organizovaná. Kapacita školy činila ve školním roce 

2021/2022 celkem 417 žáků. 

 

Počty žáků v jednotlivých oborech dle zahajovacího výkazu k 30. 9. 2021: 

Hudební obor                                                       197 

Taneční obor                                                       165 

Výtvarný obor                                                        55  

Literárně dramatický obor                                     0 

Celkem                       417 žáků 
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Dle platného Školního vzdělávacího programu základního uměleckého vzdělávání ZUŠ 

Králíky pro aktuální školní rok a příslušných očekávaných výstupů žáka v daném ročníku jsme 

realizovali výuku v přípravných ročnících, dále ve všech ročnících I. i II. stupně základního 

uměleckého vzdělávání.  

 

 

 

6. Výsledky vzdělávání žáků 

 

Výsledky klasifikace v prvním pololetí:       s vyznamenáním  309 žáků 

                 prospělo                 18 žáků 

                 neprospěl                0 žáků                

 

Výsledky klasifikace ve druhém pololetí:    s vyznamenáním  279 žáků 

                prospělo                  25 žáků  

                           neprospěl                   1 žáků 

 

 

 

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 

květnu roku 2022 v MŠ Pivovarská Králíky, MŠ Moravská Králíky, MŠ Prostřední Lipka, MŠ 

Červený Potok, MŠ Bílá Voda a na všech pracovištích MŠ Červená Voda. Na základě výsledků 

průzkumu hudebnosti bylo rodičům vybraných dětí doporučeno vyplnit elektronickou přihlášku 

na webových stránkách školy, navštívit zápis do ZUŠ a absolvovat s dítětem talentovou 

zkoušku ve stanoveném termínu a čase. 

 

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) 
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• v místních zpravodajích  - Králický zpravodaj, Červenovodský zpravodaj 

• na webových stránkách školy, facebooku školy, instagramu školy 

• informačními plakáty v MŠ a na veřejnosti 

• prostřednictvím hlášení městského rozhlasu 

 

Zápisy nových žáků pro školní rok 2022/2023 probíhaly v měsíci červnu 2022. K talentové 

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

zkoušku do výtvarného oboru 3 – 5 vlastních dětských kreseb (prací). 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 z taneční, pohybové a rytmické průpravy. S otevřením studia v literárně dramatickém 

oboru pro školní rok 2022/2023 škola neplánovala. 

 

S přijetím a zařazením věkově staršího nadaného dítěte do vyššího ročníku se počítalo pouze 

v případě volného místa v kapacitě školy. 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 2021/2022 byli úspěšně přijati ke studiu na vyšších typech škol tito žáci: 

 

Jméno žáka Název školy Vzdělávací obor 

Jetmarová Jindřiška Univerzita Karlova Praha Etnologie a kulturní antropologie 
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9. Organizace soutěží a přehlídek 

 

Ve školním roce 2021/2022 byla MŠMT zveřejněna Výzva na podporu okresních a krajských 

kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání 2022, jejíž účelem bylo poskytnutí dotace na 

podporu soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání na úrovni okresních a krajských kol soutěží 

pořádaných v České republice. 

 

Soutěžilo se v těchto oborech: 

 

I. Hudební obor – soutěže a přehlídky 

• Sólový a komorní zpěv 

• Sólová a souborová hra bicích nástrojů 

• Hra smyčcových souborů a orchestrů 

• Hra na dechové nástroje 

• Hra na cimbál, dudy, komorní hra s cimbálem a s dudami a hra souborů lid. Hudby 

 

II. Soutěžní přehlídka tanečního oboru 

 

 

 

9.1.  Hudební obor 

 

Školní kola soutěže základních uměleckých škol se konala v měsíci únoru 2021. Účastnilo se 

ho 10 žáků dechového oddělení, konkrétně Tobiáš Martin Artner, Radek Podzimek, Zdeněk 

Stránský, Vít Vraštil (ze třídy Bc. Milana Fogla), Tadeáš Heger a Vera Klohnová (ze třídy 

Natálie Hrdové), Anežka Foglová (ze třídy Mgr. Denisy Hejtmanské), Dominika Beranová a 

Daniela Šaríková (ze třídy Mgr. Lucie Skalické) a Lucie Severinová (ze třídy Ing. Jana Kováře). 

V sólovém zpěvu soutěžili ve školním kole Matyáš Verner, Anna Mondek, Karolina Mondek a 

Kristýna Faltusová (ze třídy Petry Fišerové, DiS.). Všichni výše uvedení žáci reprezentovali 

naši školu v okresním kole a někteří z nich i na krajské úrovni. 

 

Žáci klavírního oddělení ze třídy paní učitelky Sylvy Bartikové, dipl. um. se účastnili celostátní 

soutěžní přehlídky Pianoforte per tutti aneb klavír pro všechny. Soutěžili Lukáš Bouška, Elli 
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Švédová, Klára Boušková, Karla Šaríková sólově, dále poslední dvě uvedené žákyně společně 

i ve čtyřruční hře. Z celostátní přehlídky si odvezli krásná ocenění. (dále viz výsledkové listiny) 

 

 

VÝSLEDKOVÁ LISTINA ŠKOLNÍHO KOLA SOUTĚŽE ZUŠ 

VE HŘE NA DECHOVÉ ŽESŤOVÉ NÁSTROJE 2021/2022 

  

HRA NA TRUBKU 

Tobiáš Martin Artner            IV. kategorie          1. cena s postupem do okresního kola 

Zdeněk Stránský                IV. kategorie          1. cena s postupem do okresního kola 

 

HRA NA TENOR 

Radek Podzimek          IV. kategorie          1. cena s postupem do okresního kola 

 

HRA NA TUBU 

Vít Vraštil                 VII. kategorie          1. cena s postupem do okresního kola 

 

HRA NA KLARINET 

Tadeáš Heger   IV. kategorie    1. cena s postupem do okresního kola 

  

HRA NA SAXOFON 

Vera Klohnová              III. kategorie       1. cena s postupem do okresního kola 

  

HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU 

Anežka Foglová                    I. kategorie              1. cena s postupem do okresního kola  

 

HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU 

Dominika Beranová              III. kategorie              1. cena s postupem do okresního kola  

Daniela Šaríková              IV. kategorie              1. cena s postupem do okresního kola  

Lucie Severinová             VII. kategorie             1. cena s postupem do okresního kola  

 

 

VÝSLEDKOVÁ LISTINA ŠKOLNÍHO KOLA SOUTĚŽE ZUŠ 

V SÓLOVÉM ZPĚVU 2021/2022  
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Matyáš Verner             I. kategorie              1. cena s postupem do okresního kola  

Anna Mondek              I. kategorie              1. cena s postupem do okresního kola  

Karolina Mondek  I. kategorie  1. cena s postupem do okresního kola  

Kristýna Faltusová             V. kategorie              1. cena s postupem do okresního kola  

 

 

VÝSLEDKOVÁ LISTINA OKRESNÍHO KOLA SOUTĚŽE ZUŠ 

VE HŘE NA DECHOVÉ ŽESŤOVÉ NÁSTROJE 2021/2022 

  

HRA NA TRUBKU 

Tobiáš Martin Artner            IV. kategorie          1. cena  

Zdeněk Stránský                IV. kategorie          1. cena s postupem do krajského kola 

 

HRA NA TENOR 

Radek Podzimek          IV. kategorie          1. cena  

 

HRA NA TUBU 

Vít Vraštil                 VII. kategorie          1. cena s postupem do krajského kola 

       ABSOLUTNÍ VÍTĚZ SOUTĚŽE 

HRA NA KLARINET 

Tadeáš Heger   IV. kategorie    3. cena  

  

HRA NA SAXOFON 

Vera Klohnová              III. kategorie       1. cena s postupem do krajského kola 

       CENA ZA MIMOŘÁDNÝ 

INTERPRETAČNÍ VÝKON 

HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU 

Anežka Foglová                    I. kategorie              1. cena s postupem do krajského kola  

 

HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU 

Dominika Beranová              III. kategorie              1. cena s postupem do krajského kola  

Daniela Šaríková              IV. kategorie              2. cena  

Lucie Severinová             VII. kategorie             1. cena s postupem do krajského kola  
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VÝSLEDKOVÁ LISTINA OKRESNÍHO KOLA SOUTĚŽE ZUŠ 

V SÓLOVÉM ZPĚVU 2021/2022  

 

Matyáš Verner             I. kategorie              1. cena s postupem do krajského kola 

       ABSOLUTNÍ VÍTĚZ SOUTĚŽE  

Anna Mondek              I. kategorie              2. cena  

Karolina Mondek  I. kategorie  2. cena  

Kristýna Faltusová             V. kategorie              1. cena  

 

 

VÝSLEDKOVÁ LISTINA KRAJSKÉHO KOLA SOUTĚŽE ZUŠ 

VE HŘE NA DECHOVÉ ŽESŤOVÉ NÁSTROJE 2021/2022 

  

HRA NA TRUBKU 

Zdeněk Stránský                IV. kategorie          2. cena  

 

HRA NA TUBU 

Vít Vraštil                 VII. kategorie          1. cena  

  

HRA NA SAXOFON 

Vera Klohnová              III. kategorie       1. cena  

  

HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU 

Anežka Foglová                    I. kategorie              1. cena  

 

HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU 

Dominika Beranová              III. kategorie              2. cena  

Lucie Severinová             VII. kategorie             3. cena  

 

 

VÝSLEDKOVÁ LISTINA KRAJSKÉHO KOLA SOUTĚŽE ZUŠ 

V SÓLOVÉM ZPĚVU 2021/2022  

 

Matyáš Verner             I. kategorie              2. cena  
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VÝSLEDKOVÁ LISTINA CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY 

PIANOFORTE PER TUTTI 2021/2022  

 

HRA NA KLAVÍR 

Lukáš Bouška              0. kategorie              zlaté pásmo 

Elli Švédová               1. kategorie              stříbrné pásmo 

Klára Boušková             3. kategorie              stříbrné pásmo 

Karla Šaríková             4. kategorie              stříbrné pásmo 

  

ČTYŘRUČNÍ HRA 

Klára Boušková, Karla Šaríková              2. kategorie              stříbrné pásmo 

 

 

   

9.2. Taneční obor 

 

Žáci tanečného oboru se ve školním roce 2019/2020 přihlásili k účasti v Krajské postupové 

přehlídce dětských skupin scénického tance. Jarní termín organizace krajské přehlídky byl 

z epidemiologických důvodů přeložen na podzim 2020 a dále celostátní kolo až na podzim 

2021. Ve školním roce 2020/2021 se žáci přihlásili k účasti v Krajské postupové přehlídce 

dětských skupin scénického tance, která se konala opět z důvodu pandemie v posunutém 

termínu na podzim 2021. 

 

Ve školním roce 2021/2022 byla za dotační finanční podpory MŠMT organizována soutěžní 

přehlídka tanečního oboru ZUŠ, do které jsme v rámci okresního kola nominovali celkem čtyři 

taneční choreografie. V řádném jarním termínu se konala Krajská postupové přehlídka 

dětských skupin scénického tance 2022, do které byly za naši školu nominovány tři 

choreografie. (viz výsledkové listiny) 

 

 

VÝSLEDKOVÁ LISTINA KRAJSKÉ POSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY DĚTSKÝCH 

SKUPIN SCÉNICKÉHO TANCE 2021  
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„Kdo tam ťuká“ - choreografie MgA. Moniky Golianové 

ocenění za dětskou hravost  

 

 

VÝSLEDKOVÁ LISTINA CELOSTÁTNÍHO KOLA PŘEHLÍDKY DĚTSKÝCH 

SKUPIN SCÉNICKÉHO TANCE 2020+2021  

 

„Máš ji“ – choreografie MgA. Moniky Golianové 

účast v celostátním kole přehlídky (za rok 2020) 

 

 

VÝSLEDKOVÁ LISTINA OKRESNÍHO KOLA SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY 

TANEČNÍHO OBORU ZUŠ 2021/2022  

 

Kategorie I. Dětská taneční tvorba (do 8 let) 

„Kač, kač“ - choreografie MgA. Moniky Golianové  

zlaté pásmo s postupem do krajského kola + ocenění za veselost a hravost 

 

Kategorie II. Dětská taneční tvorba (do 10 let) 

„Kousek od rybníka“ - choreografie Mgr. Soni Paskerové   

stříbrné pásmo + ocenění za atmosféru u rybníka 

 

Kategorie IV. Taneční tvorba a interpretace (do 15 let) 

„Pro milého ztratila ho“ - choreografie Mgr. Soni Paskerové    

zlaté pásmo s postupem do krajského kola + ocenění za citlivé ztvárnění choreografie a     

jevištní tvar 

„Jen jedna strana mince“ - choreografie MgA. Moniky Golianové    

zlaté pásmo s postupem do krajského kola + ocenění za interpretaci 

 

 

VÝSLEDKOVÁ LISTINA KRAJSKÉHO KOLA SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY 

TANEČNÍHO OBORU ZUŠ 2021/2022  

 

Kategorie I. Dětská taneční tvorba (do 8 let) 
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„Kač, kač“ - choreografie MgA. Moniky Golianové  

zlaté pásmo + návrh na postup do celostátního kola + zvláštní cena za hravost 

 

Kategorie IV. Taneční tvorba a interpretace (do 15 let) 

„Pro milého ztratila ho“ - choreografie Mgr. Soni Paskerové    

zlaté pásmo + přímý postup do celostátního kola + zvláštní cena za choreografický tvar 

„Jen jedna strana mince“ - choreografie MgA. Moniky Golianové    

bronzové pásmo  

 

 

VÝSLEDKOVÁ LISTINA CELOSTÁTNÍHO KOLA SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY 

TANEČNÍHO OBORU ZUŠ 2021/2022  

 

Kategorie IV. Taneční tvorba a interpretace (do 15 let) 

„Pro milého ztratila ho“ - choreografie Mgr. Soni Paskerové    

účast v celostátním kole přehlídky 

 

 

VÝSLEDKOVÁ LISTINA KRAJSKÉ POSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY DĚTSKÝCH 

SKUPIN SCÉNICKÉHO TANCE 2022  

 

„Kousek od rybníka“ - choreografie Mgr. Soni Paskerové   

- ocenění za výběr dětského námětu a jeho naplnění 

„Pro milého ztratila ho“ - choreografie Mgr. Soni Paskerové    

- ocenění za interpretaci, nominace na celostátní přehlídku v Kutné Hoře Tanec 2022 

„Jen jedna strana mince“ - choreografie MgA. Moniky Golianové    

- ocenění za tanečnost a čistotu pohybu 

 

 

VÝSLEDKOVÁ LISTINA CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKY DĚTSKÝCH SKUPIN 

SCÉNICKÉHO TANCE  - TANEC 2022  

 

„Pro milého ztratila ho“ - choreografie Mgr. Soni Paskerové    

účast v celostátním kole přehlídky 
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9.3. Výtvarný obor 

 

Seznam výtvarných soutěží a přehlídek, kterých se účastnili žáci výtvarného oboru ve školním 

roce 2021/2022: 

 

MenART 2022 

Studenti, kteří z kapacitních důvodů nebyli vybráni k účasti ve stipendijním programu MenArt 

2022, měli možnost se účastnit náhradního setkání a workshopu s lektorem Martinem 

Velíškem. Za naši školu byli vybráni a přihlášeni Daniel Grebeň a Bára Boková ze třídy akad. 

mal. Marie Karenové. 

 

 

 

10. Akce organizované školou, spolupráce na mimoškolních  

aktivitách, veřejná činnost 

 

Ve školním roce 2021/2022 ZUŠ Králíky sama uspořádala nebo spolupracovala na 84 akcích.  

 

Z epidemiologických důvodů byla organizace veřejných akcí a koncertů omezena platným 

nařízením MZv a MŠMT. Akce s možnou větší návštěvností byli z výše uvedených důvodů 

přesunuty na jarní termíny. Plánované hromadné vánoční akce a koncerty byly z důvodu velké 

nemocnosti žáků a vrcholící epidemie zrušeny. Na místo toho byla dodatečně vytvořena videa 

s účastní žáků hudebního a tanečního oboru ZUŠ. Běžné koncerty a besídky byly omezeny 

počtem účinkujících i příchozích návštěvníků. Interních koncertů a besídek však škola svým 

počtem organizovala více. 

 

Seznam jednotlivých veřejných akcí: 

 

1. Krajská postupová přehlídka dětských skupin scénického tance 

4. 10. 2021, Roškotovo divadlo, Ústí nad Orlicí 

• účast žáků tanečního oboru pod vedením MgA. Moniky Golianové 

 

2. Projektový den mimo školu pro žáky klavírního oddělení ZUŠ 
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7. 10. 2021, Petrof Gallery, exkurze výroby firmy Petrof a návštěva Muzea klavírů 

Petrof v Hradci králové 

• spolupráce s pí. I. Petrofovou, hrazeno z prostředků OP VVV – Šablony II ZUŠ Králíky 

 

3. Projektový den ve škole pro žáky žesťového oddělení ZUŠ 

7. 10. 2021, budova ZUŠ Králíky 

• spolupráce s lektorem A. Mechem, hrazeno z prostředků OP VVV – Šablony II ZUŠ 

Králíky 

 

4. Můj první koncertík 

14. 10. 2021, Evropský dům Králíky 

• první vystoupení nejmladších žáků hudebního oboru (rozděleno s časovým odstupem 

na dva koncerty během jednoho večera) 

 

5. Projektový den mimo školu pro žáky tanečního oboru ZUŠ 

15. 10. 2021, Taneční divadlo Honzy Pokusila v Hradci králové 

•  spolupráce s V. Špačkovou, hrazeno z prostředků OP VVV – Šablony II ZUŠ Králíky 

 

6. Můj první koncertík 

19. 10. 2021, Evropský dům Králíky 

• první vystoupení nejmladších žáků hudebního oboru 

 

7. Projektový den ve škole pro žáky tanečního oboru ZUŠ 

27. 10. 2021, budova ZUŠ Králíky 

• spolupráce s lektorkou V. Špačkovou, hrazeno z prostředků OP VVV – Šablony II ZUŠ 

Králíky 

 

8. Projektový den ve škole pro žáky tanečního oboru ZUŠ 

27. 10. 2021, budova ZUŠ Králíky 

• spolupráce s lektorkou P. Michalovičovou, hrazeno z prostředků OP VVV – Šablony II 

ZUŠ Králíky 

 

9. Projektový den mimo školu pro žáky dechového orchestru ZUŠ 
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6. 11. 2021, Bedřichovka, Orlické záhoří 

•  spolupráce s J. Hlaváčem, hrazeno z prostředků OP VVV – Šablony II ZUŠ Králíky 

 

10. Koncertík 

10. 11. 2021, Evropský dům Králíky 

• vystoupení mladších žáků hudebního oboru 

  

11. Projektový den mimo školu pro žáky výtvarného oboru ZUŠ 

12. 11. 2021, Galerie hlavního města Prahy, Praha 

• spolupráce s odbornicí  L. Haškovcovou, hrazeno z prostředků OP VVV – Šablony II 

ZUŠ Králíky 

 

12. Celostátní kolo přehlídky dětských skupin scénického tance – Tanec, tanec 2021 

12. 11. 2021, Kutná Hora 

• účast žáků tanečního oboru pod vedením MgA. Moniky Golianové (za rok 2020) 

 

13. Soustředění flétnového souboru 

16. 11. 2021, budova ZUŠ Králíky 

 

14. Soustředění pěveckého souboru 

17. 11. 2021, budova ZUŠ Králíky 

 

15. Koncert žáků ZUŠ 

24. 11. 2021, Evropský dům Králíky 

• vystoupení starších žáků hudebního oboru, (rozděleno s časovým odstupem na dva 

koncerty během jednoho večera) 

 

16. Projektový den ve škole pro žáky pěveckého oddělení ZUŠ 

24. 11. 2021, budova ZUŠ Králíky 

• spolupráce s lektorkou I. Filipovou, hrazeno z prostředků OP VVV – Šablony II ZUŠ 

Králíky 

 

17. Projektový den ve škole pro žáky výtvarného oboru ZUŠ 
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3. 12. 2021, budova ZUŠ Králíky 

• spolupráce s lektorkou J. Štefkovou, hrazeno z prostředků OP VVV – Šablony II ZUŠ 

Králíky 

 

18. Vernisáž výstavy betlémů  

9. 12. 2021, Městské muzeum Králíky 

• účast žáků hudebního oboru a učitelů ZUŠ Králíky 

 

19. Vánoční čas „POD OKNY“ 

21. 12. 2021, areál zahrady Domova důchodců sv. Zdislavy Červená Voda, venkovní 

areál Nemocnice Červená Voda 

• vystoupení žáků hudebního oboru 

 

20. Lichkovská vigílie 

23. 12. 2021, kostel sv. Josefa - dělníka, Lichkov 

• vystoupení žáků hudebního oboru 

 

21. Štědrovečerní troubení na věži  

24. 12. 2021, kostel sv. Michala, Králíky 

• vystoupení žáků žesťového oddělení pod vedením Bc. Milana Fogla 

 

22. Koncert žáků ZUŠ 

20. 1. 2022, budova ZUŠ Králíky 

• vystoupení starších žáků hudebního oboru, (rozděleno s časovým odstupem na dva 

koncerty během jednoho večera) 

 

23. Školní kolo soutěže ZUŠ ve hře na dechové nástroje 

2. 2. 2022, budova ZUŠ Králíky 

• účast žáků hudebního oboru (žestě, zobcová flétna, příčná flétna) 

 

24. Školní kolo soutěže ZUŠ ve hře na dechové nástroje 

7. 2. 2022, budova ZUŠ Králíky 

• účast žáků hudebního oboru (klarinet, saxofon) 
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25. Koncertík 

10. 2. 2022, budova ZUŠ Králíky 

• vystoupení mladších žáků hudebního oboru 

 

26. Školní kolo soutěže ZUŠ v sólovém zpěvu 

15. 2. 2022, budova ZUŠ Králíky 

• účast žáků ze třídy Petry Fišerové, Dis. 

 

27. Koncert vítězů školního kola soutěží 

16. 2. 2022, Evropský dům Králíky 

• vystoupení žáků hudebního oboru 

 

28. MenArt 2022 

19. 2. 2022, Praha 

• účast žáků výtvarného oboru pod vedením akad. mal. Marie Karenové s lektorem 

Martinem Velíškem 

 

29. Projektový den ve škole pro žáky tanečního oboru ZUŠ 

21. 2. 2022, budova ZUŠ Králíky 

• spolupráce s lektorkou I. Musilovou, hrazeno z prostředků OP VVV – Šablony II ZUŠ 

Králíky 

 

30. Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na dechové žesťové nástroje 

22. 2. 2022, ZUŠ Alfonse Muchy Letohrad 

• účast žáků hudebního oboru ze třídy Bc. Milana Fogla 

 

31. Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na dechové dřevěné nástroje 

23. 2. 2022, ZUŠ Petra Ebena Žamberk 

• účast žáků hudebního oboru (zobcová flétna ze třídy Mgr. Denisy Hejtmanské, příčná 

flétna ze třídy Mgr. Lucie Skalické a Ing. Jana Kováře) 

 

32. Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na dechové dřevěné nástroje 

24. 2. 2022, ZUŠ Petra Ebena Žamberk 
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• účast žáků hudebního oboru (klarinet, saxofon – ze třídy Natálie Hrdové) 

 

33. Koncert žáků ZUŠ  

24. 2. 2022, Evropský dům Králíky 

• vystoupení starších žáků hudebního oboru 

 

34. Besídka žáků ZUŠ  

8. 3. 2022, budova ZUŠ Králíky 

• vystoupení žáků hudebního oboru 

 

35. Okresní kolo soutěže ZUŠ v sólovém zpěvu 

9. 3. 2022, ZUŠ Vysoké Mýto 

• účast žáků ze třídy Petra Fišerové, DiS. 

 

36. Vernisáž veřejné výtvarné výstavy  

10. 3. 2022, Městské muzeum Králíky 

• účast žáků hudebního oboru ZUŠ Králíky 

 

37. Besídka žáků ZUŠ  

16. 3. 2022, budova ZUŠ Králíky 

• vystoupení žáků hudebního oboru 

 

38. Koncertík 

17. 3. 2022, Evropský dům Králíky 

• vystoupení mladších žáků hudebního oboru 

 

39. Okresní kolo soutěžní přehlídky tanečního oboru ZUŠ 

22. 3. 2022, ZUŠ Choceň 

• účast žáků tanečního oboru pod vedením MgA. Moniky Golianové a Mgr. Soni 

Paskerové 

 

40. Okresní kolo soutěže ZUŠ v sólovém zpěvu 

23. 3. 2022, ZUŠ Pardubice, Havlíčkova 
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• účast žáků ze třídy Petra Fišerové, DiS. 

 

41. Koncert žáků ZUŠ  

23. 3. 2022, Evropský dům Králíky 

• vystoupení starších žáků hudebního oboru 

 

42. Besídka žáků ZUŠ  

24. 3. 2022, budova ZUŠ Králíky 

• vystoupení žáků hudebního oboru 

 

43. Vynášení Morany 

27. 3. 2022, Králíky 

• ve spolupráci s MŠ Moravská 

• vystoupení žáků hudebního a tanečního oboru ZUŠ Králíky 

 

44. Besídka žáků ZUŠ  

28. 3. 2022, budova ZUŠ Králíky 

• vystoupení žáků hudebního oboru 

 

45. Večer s Medvídkem Pú 

30. 3. 2022, Evropský dům Králíky 

• dopolední představení pro děti z MŠ a mladší žáky ZŠ, večerní představení pro veřejnost 

• vystoupení žáků hudebního oboru 

• za podpory Města Králíky 

 

46. Večer s Medvídkem Pú 

31. 3. 2022, Evropský dům Králíky 

• dopolední představení pro děti z MŠ a mladší žáky ZŠ, večerní představení pro veřejnost 

• vystoupení žáků hudebního oboru 

• za podpory Města Králíky 

 

47. Besídka žáků ZUŠ  

5. 4. 2022, budova ZUŠ Králíky 
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• vystoupení žáků hudebního oboru 

 

48. Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na dechové žesťové nástroje 

6. 4. 2022, ZUŠ Vysoké Mýto 

• účast žáků hudebního oboru (žestě ze třídy Bc. Milana Fogla) 

 

49. Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na dechové dřevěné nástroje 

7. 4. 2022, ZUŠ Vysoké Mýto 

• účast žáků hudebního oboru (saxofon – ze třídy Natálie Hrdové, zobcová flétna ze třídy 

Mgr. Denisy Hejtmanské, příčná flétna ze třídy Mgr. Lucie Skalické a Ing. Jana Kováře) 

 

50. Krajská postupová přehlídka dětských skupin scénického tance 

7. 4. 2022, Roškotovo divadlo, Ústí nad Orlicí 

• účast žáků tanečního oboru pod vedením MgA. Moniky Golianové a Mgr. Soni 

Paskerové 

 

51. VII. Ples ZUŠ Králíky 2022 

8. 4. 2022, Klub Na Střelnici Králíky 

• účast žáků dechového orchestru ZUŠ Králíky, tanečního oboru  

 

52. Můj první koncertík 

13. 4. 2022, Evropský dům Králíky 

• první vystoupení nejmladších žáků hudebního oboru 

 

53. Koncertík 

13. 4. 2022, Evropský dům Králíky 

• vystoupení mladších žáků hudebního oboru 

 

54. Besídka žáků ZUŠ  

20. 4. 2022, budova ZUŠ Králíky 

• vystoupení žáků klavírní třídy Sylvy Bartikové, dipl. um. 

 

55. Koncert žáků ZUŠ 
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21. 4. 2022, Evropský dům Králíky 

• vystoupení starších žáků hudebního oboru 

 

56. Krajské kolo soutěžní přehlídky tanečního oboru ZUŠ 

26. 4. 2022, ZUŠ Jaroslava Kociana Ústí nad Orlicí 

• účast žáků tanečního oboru pod vedením MgA. Moniky Golianové a Mgr. Soni 

Paskerové 

 

57. Celostátní soutěžní přehlídka Pianoforte per tutti aneb klavír pro všechny 

27. – 28. 4. 2022, ZUŠ Příbor 

• účast žáků klavírního oddělení ze třídy Sylvy Bartikové, dipl. um. 

 

58. Výchovný koncert pro MŠ 

2. 5. 2022, budova ZUŠ Králíky 

• účast žáků a učitelů hudebního oboru 

 

59. Výchovný koncert pro MŠ 

6. 5. 2022, budova ZUŠ Králíky 

• účast žáků a učitelů hudebního oboru 

 

60. Soustředění žáků EKN (Pianoband) 

8. 5. 2022, budova ZUŠ Králíky 

 

61. Besídka žáků ZUŠ  

9. 5. 2022, budova ZŠ a MŠ Červená Voda – od. pracoviště ZUŠ Králíky 

• vystoupení žáků z pěvecké třídy Petry Fišerové, DiS. 

 

62. Besídka žáků ZUŠ  

11. 5. 2022, budova ZUŠ Králíky 

• vystoupení žáků hudebního oboru 

 

63. ZUŠ OPEN NA KAMPĚ v rámci zahájení Pražského jara 

12. 5. 2022, Kampa Praha 
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• vystoupení dechového orchestru ZUŠ Králíky pod vedením Bc. Milana Fogla 

 

64. Vernisáž fotografií Sandry Vaněčkové 

12. 5. 2022, Městské muzeum Králíky 

• vystoupení žáků a učitelů hudebního oboru 

 

65. Koncert dechového orchestru ZUŠ Králíky 

15. 5. 2022, Domov důchodců sv. Zdislavy, Červená Voda 

• vystoupení dechového orchestru ZUŠ Králíky pod vedením Bc. Milana Fogla 

 

66. Absolventský koncert  

18. 5. 2022, Evropský dům Králíky 

• závěrečný koncert absolventů hudebního oboru ZUŠ Králíky  

Kateřina Černohousová klavír, I. stupeň ze třídy Dity Roučové 

Šárka Franková  klavír, I. stupeň ze třídy Dity Roučové 

Bedřich Stránský  trubka, I. stupeň ze třídy Bc. Milana Fogla 

Ondřej Ješina   trubka, I. stupeň ze třídy Bc. Milana Fogla 

Marek Pecháček  akordeon, I. stupeň ze třídy Václav Bílka, DiS. 

Sára Šaríková   klavír, I. stupeň ze třídy Sylvy Bartikové, dipl. um. 

 

67. Celostátní kolo soutěžní přehlídky dětských skupin scénického tance - Tanec 2022 

21. 5. 2022, Kutná Hora 

• účast žáků tanečního oboru pod vedením Mgr. Soni Paskerové 

 

68. Besídka žáků ZUŠ  

25. 5. 2022, budova ZUŠ Králíky 

• vystoupení žáků hudebního oboru 

 

69. Výchovný koncert pro MŠ 

26. 5. 2022, budova ZUŠ Králíky 

• účast žáků a učitelů hudebního oboru 

 

70. Společenské setkání seniorů 
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26. 5. 2022, Klub Na Střelnici Králíky 

• vystoupení žáků tanečního oboru ZUŠ 

 

71. Absolventská vernisáž výstavy 

26. 5. 2022 – 9. 6. 2022, prostory Městské knihovny Králíky 

• vernisáž výstavy prací absolventů I. stupně výtvarného oboru ze třídy akad mal. Marie 

Karenové (Jiří Kopecký, Matěj Černohous, Arun Miroslav Bhopalsingh, Joachim 

Coenraad Pretorius)  

 

72. ZUŠ OPEN - NOVÉ HRADY 

28. 5. 2022, areál zámku Nové Hrady u Litomyšle 

• účast žáků pěveckého sboru pod vedením Petry Fišerové, DiS. v rámci celorepublikové 

akce společně se ZUŠ Pardubického kraje 

• organizátor – ZUŠ Vysoké Mýto 

 

73. ZUŠ OPEN – SPOLEČNĚ PRO NERATOV 

28. 5. 2022, areál zámku Nové Hrady u Litomyšle 

• účast žáků výtvarného oboru pod vedením akad. mal. Marie Karenové v rámci 

celorepublikové akce společně se ZUŠ Pardubického a Královehradeckého kraje 

• organizátor – ZUŠ Rychnov nad Kněžnou 

 

74. Celostátní kolo soutěžní přehlídky tanečního oboru ZUŠ 

3. - 5. 6. 2022, ZUŠ Karlovy Vary 

• účast žáků tanečního oboru pod vedením Mgr. Soni Paskerové 

 

75. Besídka žáků ZUŠ  

8. 6. 2022, budova ZUŠ Králíky 

• vystoupení žáků hudebního oboru 

 

76. Závěrečný koncert ZUŠ Králíky 

10. 6. 2022, Klub Na Střelnici Králíky 

• vystoupení žáků hudebního oboru 
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77. Absolventská vernisáž výstavy 

14. 6. 2022 – 30. 6. 2022, prostory Městské knihovny Králíky 

• vernisáž výstavy prací absolventů I. stupně výtvarného oboru ze třídy Mgr. Ivy 

Dolečkové (Markéta Urbanová, Tereza Dostálová, Kristýna Růčková)  

 

78. Besídka žáků ZUŠ  

20. 6. 2022, budova ZUŠ Králíky 

• vystoupení žáků hudebního oboru pod vedením Anežky Beouškové 

 

79. Vítání léta hudbou 

21. 6. 2022, Klub Na Střelnici Králíky 

• koncert u příležitosti celoevropského svátku hudby pod záštitou Klubu Na Střelnici, 

vystoupení žáků pěveckého sboru a pěveckého oddělení pod vedením Petry Fišerové, 

DiS.  

 

80. Tančíme pro radost 2022 

22. – 24. 6. 2022, Klub Na Střelnici Králíky 

• dopolední i večerní vystoupení všech žáků tanečního oboru ZUŠ Králíky a odl. 

pracoviště v Červené Vodě pod vedením MgA. Moniky Golianové, Mgr. Soni 

Paskerové a Zdeňka Hejzlara 

 

81. Tančíme pro radost 2022 – Absolventský večer 

24. 6. 2022, Klub Na Střelnici Králíky 

• závěrečné vystoupení absolventů tanečního oboru ZUŠ Králíky a odl. pracoviště 

v Červené Vodě pod vedením MgA. Moniky Golianové, Mgr. Soni Paskerové a Zdeňka 

Hejzlara 

• absolventi – 7.A ročník I. stupně Králíky: Bednářová Aneta, Čuma Bartoloměj, 

Kosuková Eliška, Macejáková Kristýna, Michalčáková Nela, Podolská Denisa, 

Podzimková Veronika 

• absolventi - 7.B ročník I. stupně Králíky: Kholová Barbora, Klohnová Dora, Martincová 

Denisa, Morávková Aneta, Strnad Ondřej 

• absolventi – 7. ročník I. stupně Červená Voda: Jetmarová Anežka, Pavelková Tereza, 

Saganová Tereza 
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• absolventi – 4. ročník II. stupně Králíky: Dolečková Hana, Jetmarová Jindříška 

 

82. Putování za písničkou na Křížovou horu 

25. 6. 2022, Křížová hora, Červená Voda 

• výstava výtvarných prací žáků VO z odl. pracoviště v Červené Vodě pod vedením Mgr. 

Ivy Dolečkové 

 

83. Koncert žáků ZUŠ Králíky 

28. 6. 2022, Domov důchodců sv. Zdislavy, Červená Voda 

• vystoupení žáků hudebního oboru 

 

84. ZUŠ OPEN – Maraton hudby Brno 

14. 8. 2022, náměstí u Staré radnice, Brno 

• vystoupení dechového orchestru ZUŠ Králíky 

 

 

 

11.  Mezinárodní aktivity 

 

Koncerty a jiné mezinárodní spolupráce nebyly z epidemiologických důvodů realizovány za 

účasti žáků ZUŠ Králíky. 

 

 

 

12.  Spolupráce s jinými zařízeními a organizacemi 

 

Základní umělecká škola Králíky nadále dlouhodobě spolupracuje se zřizovatelem Městem 

Králíky, Obcí Červená Voda, okolními obcemi, Sdružením rodičů a přátel při ZUŠ Králíky z. 

s., různými organizacemi, spolky, MŠ a školami při pořádání nejrůznějších kulturních akcí v 

regionu. 

 

Za podpory a spolupráce Města Králíky nebylo možné z epidemiologických důvodů v plné míře 

navázat na organizaci veřejných kulturních akcích (Vánoční koncert ZUŠ, Vánoční jarmark) 
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zejména v adventním čase. Za podpory zřizovatele jsme uspořádali čtyři dopolední a dva 

večerní koncerty projektu „Večer s Medvídkem Pú“. Město Králíky nás dále také podpořilo při 

organizaci VII. Plesu ZUŠ Králíky 2022. 

 

Pro děti z MŠ a mladší žáky ZŠ Králíky škola zorganizovala s koncem měsíce března 2022 

dopolední představení s názvem „Večer s Medvídkem Pú“. V měsíci květnu byly organizovány 

čtyři výchovné koncerty s tématem o hudebních nástrojích pro děti z obou MŠ Králíky, MŠ 

Prostřední Lipka, MŠ Červený Potok, obou MŠ Červené Voda, MŠ Bílá Voda, MŠ Lichkov a 

mladší žáky ZŠ Králíky.  

 

Děti ze všech okolních MŠ, žáci ZŠ Králíky i ZŠ Červená Voda navštívili také tradiční 

dopolední program v rámci komponovaného pořadu Tančíme pro radost 2022, který připravili 

žáci a vyučující tanečního oboru ZUŠ.  

 

S MŠ Moravská se škola podílela na zajištění kulturního doprovodného programu při její akci 

Vynášení Morany. 

 

S Klubem Na Střelnici Králíky škola nadále spolupracovala při organizaci žákovských koncertů 

v Evropském domě, VII. Plesu ZUŠ Králíky 2022, Závěrečného koncertu ZUŠ Králíky, 

Tančíme pro radost 2022 a Vítání léta hudbou. 

 

S Městským muzeem Králíky škola navázala na spolupráci při zajištění doprovodného 

hudebního programu žáky školy při organizaci veřejných výstav a jejich vernisáží.  

 

V prostorách čítárny Městské knihovny Králíky se v měsíci červnu 2022 konaly dvě závěrečné 

absolventské vernisáže výtvarných prací žáků ZUŠ. 

 

Pro obyvatele Domova důchodců sv. Zdislavy v Červené Vodě, Nemocnice Červená Voda jsme 

uspořádali ve vánočním čase hudební vystoupení „Pod okny“. V domově důchodců vystoupili 

členi dechového orchestru ZUŠ Králíky v rámci koncertu v květnu 2022. Obyvatelům dále naši 

žáci zahráli a zazpívali při koncertě v měsíci červnu 2022. 

 

S ostatními ZUŠ spolupracovala naše škola na několika akcích v rámci celorepublikové akce 

ZUŠ OPEN. V květnu 2022 se dechový orchestr zúčastnil koncertu ZUŠ OPEN v Praze na 
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Kampě u příležitosti zahájení festivalu Pražské jaro. Koncem měsíce května 2022 žáci 

pěveckého sboru zpestřili hudební program na ZUŠ OPEN – Nové Hrady za spolupráce 

realizátora akce ZUŠ Vysoké Mýto i ostatních ZUŠ Pardubického kraje. Žáci výtvarného oboru 

doplnili o další nápady doprovodné výtvarné dílny při ZUŠ OPEN – Společně pro Neratov za 

spolupráce realizátora akce ZUŠ Rychnov nad Kněžnou, dále ZUŠ Pardubického i 

Královehradeckého kraje. Dechový orchestr ZUŠ Králíky vystoupil dále v rámci ZUŠ OPEN 

na festivalu Maraton hudby Brno v srpnu 2022. 

 

S MAS Orlicko navázala naše škola na spolupráci při konzultacích k realizaci a finalizaci 

závěrečné zprávy projektu Šablony II ZUŠ Králíky – z OP VVV a tvorbě Místního akčního 

plánu vzdělávání. 

 

 

 

13. Propagační činnost, doplňková činnost, spolupráce se    

    spolkem Sdružením rodičů při ZUŠ Králíky, z.s. 

 

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, instagramu školy, v Google kalendáři na webových stránkách města Králíky, 

v místním Králickém a Červenovodském zpravodaji nebo prostřednictvím hlášení v městském 

rozhlase. 

 

Z epidemiologických důvodů, kdy nemohli naši žáci se svými učiteli ve školním roce 

2021/2022 v plném režimu zrealizovat vánoční koncert a adventní akce, prezentovali výsledky 

své přípravy na tyto akce i další činnosti formou video koncertů a tanečních videí, které byly 

zveřejněny na sociální síti facebook i webových stránkách ZUŠ. 

 

Hudební obor 
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Žáci dechového oddělení i pěveckého oddělení mimořádně úspěšně reprezentovala naši školu 

při účasti v soutěžích ZUŠ až na krajské úrovni. Žáci klavírní třídy paní učitelky Sylvy 

Bartikové, dipl um. velmi úspěšně reprezentovali naši školu při účasti v celostátní soutěžní 

přehlídce Pianoforte per tutti v Příboře. (viz výsledkové listiny kapitoly organizace soutěží a 

přehlídek ZUŠ) 

 

Dechový orchestr ZUŠ Králíky pod vedením Bc. Milana Fogla vystoupil v rámci 1. bloku 

tanečního večera jako doprovodná kapela při organizaci VII. Plesu ZUŠ Králíky 2022. Orchestr 

dále zahrál v květnu 2022 v rámci koncertu ZUŠ OPEN Na Kampě, dále i samostatně při 

koncertě v Domově důchodců sv. Zdislavy v Červené Vodě. Dechový orchestr vystoupil 

v samostatném bloku při závěrečném koncertě ZUŠ Králíky a v srpnu 2022 na ZUŠ OPEN při 

organizaci festivalu Maraton hudby Brno. 

 

Pěvecký sbor pod vedením Petry Fišerové, DiS. se účastnil se svým bohatým programem akce 

ZUŠ OPEN – Nové hrady u Litomyšle, dále zazpíval na závěrečném koncertě ZUŠ v kulturním 

domě Klub Na Střelnici i v červnu při koncertě v Domově důchodců sv. Zdislavy v Červené 

Vodě. 

 

Absolventský koncert žáků I. stupně hudebního oboru se konal v měsíci květnu 2022 

v prostorách Evropského domu Králíky. 

 

Žáci hudebního oboru vystupovali na několika koncertech a besídkách, zahráli v předvánočním 

čase při akci „Pod okny“, Lichkovská vigílie, zúčastnili se dále v programu výchovných 

koncertů „Večer s Medvídekem Pú“ a jiné pro MŠ i ZŠ, závěrečného koncertu školy i koncertu 

v Domově Důchodců sv. Zdislavy v Červené Vodě. Svým hudebním programem doplňovali 

vernisáže výstav umělců i absolventů naší školy. Dle možností se účastnili i hudebních 

soustředění v rámci svým oborů/studijních zaměření. 

 

Taneční obor  

Žáci tanečního oboru velmi úspěšně reprezentovali naši školu na poli soutěží. Na podzim 2021 

reprezentovali naši školu na Krajské postupové přehlídce dětských skupin scénického tance 

2021. S vítěznou choreografií „Máš ji“ MgA. Moniky Golianové (za rok 2020) se účastnili 

celostátního kola Tanec, tanec 2021.  
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Ve druhém pololetí se přihlásili se čtyřmi choreografiemi k účasti do okresního kola soutěžní 

přehlídky tanečních oborů ZUŠ a se třemi choreografiemi také k účasti v Krajské postupové 

přehlídce dětských skupin scénického tance 2022. Z obou soutěžních přehlídek si přivezli 

krásná ocenění (viz výsledkové listiny organizace soutěží a přehlídek). Vítěznou choreografií 

„Pro milého ztratila ho“ Mgr. Soni Paskerové reprezentovali naši školu na celostátním kole 

soutěžní přehlídky ZUŠ v Karlových Varech i na celostátním kole přehlídky dětských skupin 

scénického tance v Kutné Hoře. 

 

Z epidemiologických důvodů, kdy nebyl školou organizován veřejný vánoční koncert ZUŠ, 

natočili žáci se svými vyučujícími taneční video. V měsíci dubnu účinkovali při předtančení na 

VII. Plese ZUŠ Králíky 2022. 

 

Závěrečné veřejné vystoupení všech žáků tanečního oboru Tančíme pro radost 2022 bylo 

realizováno v rámci dopoledních i večerních představení. Programově byl tento taneční pořad 

rozdělen do tří dnů. Absolventi I. i II. stupně tanečního oboru vystoupili se svými 

choreografiemi v rámci samostatného tanečního večera v pátek 24. června 2022. 

 

Pro rodiče žáků byly ve druhém pololetí školního roku realizovány ukázkové hodiny výuky 

v ZUŠ. 

 

Výtvarný obor  

Práce žáků výtvarného oboru byly prezentovány během školního roku na nástěnkách v 

hlavní budově školy i na facebookových stránkách výtvarného oboru ZUŠ Králíky.  

 

Vybraní žáci Daniel Grebeň a Bára Boková pod vedením akad. mal. Marie Karenové se v únoru 

2022 zúčastnili sobotního doplňkového workshopu s lektorem Martine Velíškem v rámci 

stipendijní akademie MenArt. Koncem měsíce května 2022 spolupracovali naši žáci při 

výtvarných dílnách v rámci ZUŠ OPEN – Společně pro Neratov. 

 

Závěrečné dvě absolventské výstavy prací žáků výtvarného oboru byly instalovány 

v prostorách čítárny Městského knihovny Králíky v termínu 26. 5. – 30. 6. 2022. Své výtvarné 

práce instalovali žáci z odloučeného pracoviště ZUŠ Králíky v Červené Vodě dále v rámci 

výstavy při akci Putování za písničkou na Křížovou horu v červnu 2022. 
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13.2 Doplňková činnost 

 

Pro děti z MŠ Červená Voda, MŠ Bílá Voda, MŠ Králíky a MŠ blízkého okolí škola otevřela 

od měsíce září 2021 pod doplňkovou činností dva kurzy taneční a pohybové výchovy pro děti 

předškolního věku 3 – 5 let. Dále byl pod doplňkovou činností školy otevřen jeden vzdělávací 

kurz večerní kresby a malby pro dospělé. 

 

 

13.3 Spolupráce se spolkem Sdružení rodičů a přátel při ZUŠ Králíky, z. s. 

 

Základní umělecká škola Králíky již dlouhodobě spolupracuje spolkem Sdružení rodičů a přátel 

při ZUŠ Králíky, z.s.. Zástupci spolku pomáhali škole pouze při organizaci veřejných koncertů, 

závěrečných absolventských akcí v Evropském domě i v kulturním domě Klub Na Střelnici 

Králíky i Městské knihovně. Pomáhali škole také s organizaci VII. Plesu ZUŠ Králíky 2022. 

Spolek podporoval účast žáků na soutěžích, soutěžích přehlídkách i vzdělávacích hudebních 

kurzech. 

 

 

 

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. Od roku 2016 je budova školy částečně zabezpečena proti vniku 

nežádoucích osob. Je opatřena elektronickým zámkovým systémem. 

 

Škola dlouhodobě spolupracuje se zřizovatelem na opravách budovy školy. Hlavní budova 

v Nádražní ulici vzhledem ke svému stáří nadále vyžaduje rozsáhlejší opravy (oprava 

hudebního sálu po stavu havárie kanalizace, oprava střechy (zateplení), oprava komínů, 

vnějšího pláště budovy, prostranství před školou…).  

 

Ve školním roce 2021/2022 byla ukončena rekonstrukce opěrné zídky v zadní části budovy a 

započata rekonstrukce hudebního sálu ZUŠ. 
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Ředitelka školy průběžně jedná se zřizovatelem o nutnosti oprav. Prostranství, letité stromy a 

keře před vstupem do budovy si žádají úpravu a obnovu. Nadále chybí dostatek parkovacích 

míst před budovou školy. 

 

 

 

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 současně využívána i pro kolektivní výuku 

výtvarného oboru. Menší učebnu využíváme zejména pro individuální výuku hudebního oboru.  

 

V hudebním oboru jsme v tomto školním roce nadále realizovali výuku v zaměřeních hra na 

klavír, sólový zpěv, hra na zobcovou flétnu, hra na žesťové nástroje. Dále jsme na odloučeném 

pracovišti zajišťovali žákům výuku také v teoretických kolektivních předmětech přípravná 

hudební výchova a hudební nauka.  

 

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 velmi dobré úrovni. Všechny 

učebny ZUŠ se nacházejí v přízemí budovy a jsou tímto bezbariérově přístupné. 

 

 

 

16.   Ekonomické zajištění činnosti 

 

V kalendářním roce 2021 hospodařila škola s těmito finančními prostředky: 

 

Hlavní činnost:  



  

35 

 

Výnosy: Školné a půjčovné:   1 131 966,- 

  Dotace na platy - KÚ:   10 560 659,- 

  Dotace Šablony ZUŠ II:  336 745,42 

  Dotace na provoz:   80 000,-  

  Ostatní výnosy:   12 100,- 

  Výnosy z prodeje materiálu:  11 789,- 

  Čerpání fondů:   4 000,- 

  Úroky:     234,64 

  Celkem:    12 137 494,06 Kč 

 

Náklady: Platy zaměstnanců:   7 976 850,- 

  Odvody:    2 627 347,- 

  Ostatní sociální náklady:  305 025,11 

  Zákonné pojištění:   31 323,- 

  Odpisy majetku:   40 727,- 

  Nákup drobného majetku:  178 701,- 

  Opravy a udržování:   19 257,80  

  Cestovné:    23 414,- 

  Reprezentace:    7 053,- 

  Služby:    352 193,75 

  Spotřeba energií:   355 828,36 

  Prodaný materiál:   11 540,10 

  Spotřeba materiálu:   192 656,09 

  Kurzové ztráty:   1 011,35  

  Celkem:    12 122 927,56 Kč 

 

Hospodářský výsledek:  14 566,50 Kč 

 

Doplňková činnost: 

Výnosy: Kurzovné:   23 625,- 

  Prodej výrobků:  0,- 

  Vstupné:   0,- 

  Výnosy z pronájmu byt: 80 628,- 

Prodej zboží:   0,-   
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  Čerpání fondů:  0,- 

  Ostatní výnosy:  1 650,- 

  Celkem:   105 903,- Kč  

 

Náklady: Materiál:   0,- 

  Energie:   10 075,-     

  Prodané zboží:  0,- 

  Služby:   7 511,- 

  Platy (dohody):  8 600,- 

  Celkem   26 186,- Kč 

 

  Hospodářský výsledek: 79 717,- Kč 

 

 

 

17.    Údaje o výsledcích z kontrol a inspekcí 

 

V roce 2021 byla provedena kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a 

dodržování ostatních povinností plátce pojistného (VZP ČR). Zjištění: ke dni 23. 2. 2021 nebyly 

zjištěny splatné závazky vůči VZP ČR ani jiné evidenční nedostatky. 

 

 

 

18.   Závěr 

 

Ve školním roce 2021/2022 škola nadále poskytovala žákům umělecké vzdělávání v hudebním, 

tanečním a výtvarném oboru dle platného Školního vzdělávacího programu ZUV v přípravném 

studiu a ve všech ročnících I. a II. stupně základního uměleckého vzdělávání. 

 

Vybraní žáci školy byli mimořádně úspěšní při účasti na soutěžích a soutěžních přehlídkách. 

Připravovali se také k talentovým zkouškách pro přijetí na školy s uměleckým či pedagogickým 

zaměřením.  
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Přestože byla výuka žáků i organizace školních akcí zejména v zimních měsících stále 

poznamenána pandemií, častostí nařízených opatření i karantén, podařilo se vést školu 

v nepřetržitém režimu.  

 

Pro zpestření výuky i nad rámec běžných činností organizovala škola pro své žáky ve všech 

oborech projektové dny ve škole, projektové dny mimo školu s odbornými lektory, které byly 

financovány z prostředků projektu Šablony II ZUŠ Králíky – OP VVV. Učitelé čerpali spoustu 

nových inspirací do výuky také při společných hodinách v rámci šablon, které byli určeny ke 

sdílení zkušeností pedagogů různých škol. Projekt Šablony II ZUŠ Králíky byl ukončen 28. 2. 

2022 zasláním závěrečné zprávy na MŠMT. 

 

Základní umělecká škola Králíky si dle mého názoru nadále drží velmi dobrou úroveň v rámci 

regionu a nadále se za pomoci zřizovatele rozvíjí. 

 

 

V Králíkách dne 26. 10. 2022                

 

 

 

 

 

Mgr. Zdeňka Křížková 

     ředitelka školy 
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