Výroční zpráva
o činnosti školy
za školní rok 2011/2012

V Olomouci dne 17. 10. 2012

1. Základní údaje o škole
Název:

Základní umělecká škola Iši Krejčího Olomouc,
Na Vozovce 32

Sídlo:

779 00 Olomouc, Na Vozovce 32/246

Právní forma:

příspěvková organizace

IČO:

47654236

IZO:

047654236

Zřizovatel:

Olomoucký kraj

Ředitel:

PaedDr. Josef Dvořák

Rada školy:

není zřízena

Detašované pracoviště:

1. 783 49 Lutín, Školní 203
2. 779 00 Olomouc, Jílová 43a

Telefon:

585 427 641

Fax:

585 751 094

Email:

zus-ik@zus-ik.cz

www. stránky:

www.zus-ik.cz

Charakteristika školy:

Základní umělecká škola Iši Krejčího Olomouc poskytuje základy
vzdělání v hudebním, tanečním a literárně-dramatickém oboru
a připravuje pro studium učebních a studijních oborů ve
středních školách uměleckého zaměření a v konzervatoři,
připravuje také pro studium na vysokých školách s uměleckým
zaměřením. Škola organizuje přípravné studium, základní
studium I. a II. stupně, rozšířené studium a studium pro dospělé.
Ke studiu jsou žáci zařazování na základě talentové zkoušky
a doporučení přijímací komise. Škola je pilotní školou v rámci
tvorby a ověřování RVP-ŠVP ZUV, od školního roku 2009-2010
je tzv. komplexní školou v rámci projektu ESF PILOT ZUV.

Profil absolventa:

Absolvent získává základní umělecké vzdělání dle příslušného
oboru, I. a II. stupeň základního studia a studium pro dospělé
jsou ukončovány komisionálními závěrečnými zkouškami,
zpravidla ve formě absolventského vystoupení.
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2. Seznam studijních a učebních oborů
Obor

Kód
oboru

Ukončení studia
závěrečná

hudební

zkouška
závěrečná

taneční

zkouška

literárně -

závěrečná

dramatický

zkouška

Forma
studia

Druh studia

denní

základní

denní

základní

denní

základní

Další
vzdělávání

3. Přehled učebních plánů
Schválená vzdělávací koncepce
Po zveřejnění definitivní verze RVP ZUV a během postupného přechodu na ŠVP ZUV Základní
umělecká škola Iši Krejčího, Na Vozovce 32, Olomouc využívá kombinaci učebních plánů, a to:
pro hudební obor ze dne 26.6. 1995 č.j. 18.418 / 95-25 s účinností od 1. září 1995, pro taneční
obor ze dne 7. 5. 2003 pod č.j. 17 620/2003-22 a č.j. 17 621/2003 s platností od 1.9.2003, pro
literárně-dramatický obor pod č.j. 22 225/2004-22 s platností od 1. 9. 2004 a pod č.j. 22 035/200522 s platností od 1. 9. 2005. Souběžně má zpracovánu svou verzi ŠVP ZUV, dle které bude od 1.
9. 2012 probíhat výuka v přípravném studiu, v 1. ročníku I. stupně, v 1. ročníku II. stupně a v 1.
ročníku SPD. V ostatních ročnících bude výuka probíhat dle stávajících učebních plánů.
Výuka v jednotlivých oborech probíhá podle učebních osnov.

Učební osnovy pro hudební, taneční a literárně-dramatický obor školy,
schválené
výnosem MŠMT ČR
--------------------------------------------------------------

čís. jednací

s účinností od:

20 876/80-35
11 383/81-35
14 466/85-35
12 988/82-35

1.9. 1980
1.9. 1981
1.9. 1988
1.9. 1982

Smyčcové nástroje: housle, viola, violoncello, a kontrabas
přípravné studium
20 876/80-35
I. stupeň
11 393/81-35
II. stupeň
14 466/85-35
rozšířené vyučování
12 988/82-35

1.9. 1980
1.9. 1981
1.9. 1988
1.9. 1982

Klavír a keyboard:
přípravné studium
I. stupeň
II. stupeň
rozšířené vyučování
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Dechové nástroje: zobcová flétna, hoboj, příčná flétna, fagot, klarinet, lesní roh, trubka, pozoun,
tuba, baryton, bicí nástroje
přípravné studium
20 876/80-35
1.9. 1980
I. stupeň
11 393/81-35
1.9. 1981
II. stupeň
14 466/85-35
1.9. 1985
rozšířené vyučování
26 199/83-35
1.9. 1983
Akordeon: přípravné studium
I. stupeň
II. stupeň
rozšířené vyučování

20 876/80-35
11 393/81-35
14 466/85-35
26 199/83-35

1.9. 1980
1.9. 1981
1.9. 1985
1.9. 1983

přípravné studium
I. stupeň
II. stupeň
rozšířené vyučování

15 987/89
15 987/89
14 466/85-35
26 199/83-35

1.9. 1988
1.9. 1988
1.9. 1986
1.9. 1983

Přípravná hudební výchova a hudební nauka:
přípravné studium
20 876/80-35
I. stupeň
11 393/81-35
II. stupeň
14 466/85-35

1.9. 1980
1.9. 1981
1.9. 1985

Kytara:

Hra v souboru, orchestru a komorní hře: (houslový soubor, dechový soubor)
přípravné studium
20 876/80-35
1.9.1980
I. stupeň
11 393/81-35
1.9.1981
Technika zvukového záznamu:

19 112/87-35

1.9.1988

Pěvecká hlasová výchova a zpěv:
přípravné studium
I. stupeň
II. stupeň
rozšířené vyučování

20 876/80-35
11 393/81-35
14 466/85-35
12 988/82-35

1.9. 1980
1.9. 1981
1.9. 1988
1.9. 1982

Taneční obor:
přípravné studium
I. stupeň základního studia
II. stupeň základního studia
rozšířené studium
studium pro dospělé

17 620/2003-22
17 620/2003-22
17 621/2003-22
17 621/2003-22
17 621/2003-22

1.9. 2003
1.9. 2003
1.9. 2003
1.9. 2003
1.9.2003

Literárně-dramatický obor:
přípravné studium
I. stupeň základního studia
II. stupeň základního studia
rozšířené studium
studium pro dospělé

22 225/2004-22
22 225/2004-22
22 035/2005-22
22 035/2005-22
22 035/2005-22

1.9.2004
1.9.2004
1.9.2005
1.9.2005
1.9.2005
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4. Statistické údaje o škole
Údaje o žácích
Počet žáků
přípravný ročník 1.
přípravný ročník 2.
1. stupeň -1. roč.
2. roč.
3. roč.
4. roč.
5. roč.
6. roč.
7. roč.
2. stupeň -1. roč.
2. roč.
3. roč.
4. roč.
SPD
celkem

Hudební obor
35
20
92
78
79
59
41
27
32
25
23
25
10
5
551

Taneční obor
17
2
16
15
12
8
11
6
2
5
6
0
2
0
102

Počet žáků celkem:

684

Počet tříd:

37

Literárně-dramat. obor
3
0
7
0
3
1
1
1
0
6
4
4
1
0
31
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Údaje o pracovnících školy
Počet pedagogických pracovníků
z toho studujících:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

41
10

příjmení a jméno

vyučovaný předmět nejvyšší vzdělání délka praxe poznámka

Andreášová Zdeňka
Arnoldová Iveta

vyšší odborné
vyšší odborné
klarinet, saxofon, flétna vyšší odborné
vysokoškolské
viola, orchestr, HN
vysokoškolské
violoncello
vyšší odborné
klavír, keyboard
vysokoškolské
klavír, HN
vysokoškolské
keyboard
vyšší odborné
zobcová flétna
vysokoškolské
HN, zpěv
vyšší odborné
klavír
vysokoškolské
klavír
vysokoškolské
housle
vyšší odborné
housle
vysokoškolské
trubka
vysokoškolské
zobc. flétna, žestě
vysokoškolské
klavír
vyšší odborné
bicí nástroje
vysokoškolské
kytara
akordeon, keyboard, klavír vysokoškolské
vyšší odborné
tanec
vysokoškolské
flétna, hoboj
vysokoškolské
zpěv
vyšší odborné
klavír
vyšší odborné
kytara
liter.-dramatický obor vysokoškolské
vyšší odborné
dech. nástroje
vyšší odborné
housle, zobc. flétna
vyšší odborné
klavír

Červenka Jakub
Dvořák Josef PaedDr.
Dvořáková Kristýna MgA.
Kadeřábková Zuzana, DiS.
Kovaříková Blanka Mgr.
Kvapil Jiří PaedDr.
Kvapilová Eva
Langrová Ludmila Mgr.
Ludvíková Gabriela, dipl. um.
Martínek Karel MgA.
Melicharová Milena MgA.
Navrátilová Miloslava
Přibil Jan Mgr.
Příhoda Květoslav Mgr.
Pyšová Marta Mgr.
Slaměník Aleš, dipl. um.
Šauer Ivo Mgr.
Šiškova Natalie Mgr.
Škrabalová Dana
Štěpánková Jarmila MgA.
Štěpánová Marie Mgr.
Uhlířová Ludmila
Vařák Petr
Veselá Magda MgA.
Vojtěchovič Josef, DiS.
Zitová Eva
Žílová Ivana

klarinet, sax., flétna
klavír

38
10
10
36
2
3
20
21
19
35
10
4
26
32
4
22
29
20
25
23
31
31
3
30
37
10
1
31
10

studující
studující
studující

studující

studující

studující
studující

Důchodci:

30.
31.
32.
33.

Fischer Jiří Mgr.
Fischerová Marie
Prečanová Libuše
Vavruša Vladimír

vysokoškolské
vyšší odborné
vyšší odborné
dech. nástroje, orchestr úplné střední odborné

42
42
32
41

vysokoškolské
vyšší odborné
zpěv
lesní roh, zobc. flétna vysokoškolské
jazz.klavír,korepetice,TO vyšší odborné
vyšší odborné
tanec
vyšší odborné
zobcová flétna
úplné střední odborné
souborová hra
vyšší odborné
kontrabas

4
16
3
26
3
26
1
42

flétna

flétna
housle

Externí pracovníci:

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Gilarová Darina Mgr.
Hejnarová Eva
Křeháček Milan MgA.
Mlynář Richard
Patočková Eva
Tutková Jana
Valenta Kamil
Zakopal Karel

cimbál, soubor.hra

Počet ostatních zaměstnanců školy:

studující

studující
studující
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Organizační struktura platná ve sledovaném období (viz příloha).
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5. Údaje o výsledcích vzdělávání a chování žáků
Všichni žáci školy byli při výuce hodnoceni dle předepsané klasifikační stupnice a na závěrečném
vysvědčení byli hodnoceni celkovým stupněm prospěl/a s vyznamenáním nebo prospěl/a.
I. cyklus absolvovalo 35 žáků, II. cyklus 13 žáků.
Výuka v jednotlivých odděleních byla koordinována v rámci činnosti jednotlivých předmětových
komisí – viz uvedeno dále.
V rámci výuky se žáci věnovali koncertní činnosti – viz uvedeno dále.

6. Výsledky chování za 1. a 2 pololetí
Během výuky se nevyskytly žádné závažnější kázeňské přestupky ani sociálně patologické jevy.
Chování není součástí hodnocení žáka ZUŠ.

7. Údaje o mimoškolních vzdělávacích a volnočasových aktivitách,
grantových programech, soutěžích
Žáci školy se účastnili celé řady soutěží a přehlídek – viz uvedeno dále.

8. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Dalšího vzdělávání se účastnilo celkem 14 pedagogů - 10 pedagogů studovalo při zaměstnání,
4 pedagogové se účastnili vzdělávacích akcí a seminářů.

9. Zpráva o kontrolní a inspekční činnosti
V měsíci listopadu 2011 proběhla kontrola z Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje kontrola podle zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen zákon), v souladu s § 7, 11, 12, 15, 16, 17, 18,
20, 22 vyhlášky č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a
provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v platném znění.

10. Další sledované oblasti
Škola je jednou z tzv. pilotních škol v rámci tvorby a ověřování RVP ZUV a ŠVP ZUV, v rámci
projektu ESF PILOT ZUV byla zařazena mezi komplexní školy a v průběhu následujícího roku
bude tvořit a korigovat svou školní verzi ŠVP. Podle ŠVP ZUV bude výuka zahájena v přípravném
studiu a v 1. ročnících 1. a 2. stupně ve školním roce 2012/2013.
Ředitel školy je členem pracovní skupiny ředitelů škol pro zpracování Dlouhodobého záměru
vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy Olomouckého kraje.
V rámci regionu škola úzce spolupracuje s dalšími ZUŠ, žáci školu často reprezentují při akcích
organizovaných statutárním městem Olomouc. Ve dnech 28. 6. – 11. 7. 2012 se uskutečnil
zájezd 6-ti žáků, 1 pedagoga a tlumočnice ZUŠ Iši Krejčího do italského města Miglianico, kde
stejně jako v předcházejících čtyřech letech partnerská hudební škola Accademia Musicale
Tollese pořádala prázdninový hudební workshop pro děti ve věku od 10 do 20 let. Letos se akce
kromě našich žáků zúčastnili mladí hudebníci z Itálie, Maďarska a Polska. Náklady na dopravu
našich žáků byly finančně podpořeny statutárním městem Olomouc a KRPŠ při ZUŠ Iši Krejčího
Olomouc.
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11. Hospodaření školy za r. 2011
Celkové náklady r. 2011:

15.781.409,- Kč

celková hodnota spotřeby materiálu činila
z toho:
výdaje na učební pomůcky
výdaje na DDHM
spotřeba nafty
výdaje na ostatní materiál

632.384,249.947,227.862,8.952,145.623,-

celková hodnota spotřeby energií činila
z toho:
spotřeba energie
spotřeba vody
spotřeba plynu
spotřeba tepla
doplňková činnost
z toho:
spotřeba energie
spotřeba vody
spotřeba plynu

513.058,65.648,60.495,169.042,203.757,-

celková hodnota oprav a udržování činila
z toho:
opravy kancelářského vybavení
ostatní opravy zařízení ZUŠ
opravy hudebních nástrojů
opravy osobního automobilu
doplňková činnost
z toho:
opravy hudebních nástrojů

267.799,30.003,153.345,44.138,32.403,-

celková hodnota cestovného činila
celková hodnota nákladů na reprezentaci činila
celková hodnota služeb činila
z toho:
nájemné
telekomunikace, poštovné
náklady na školení
ostatní služby(služby výr. a nevýr.
povahy, revizní prohlídky, zprac. mezd)
nákup softw. programu

6.512,3.894,3.710,-

7.910,25.138,8.419,331.983,30.417,60.325,7.646,231.920,1.675,-

celková hodnota mzdových nákladů činila
z toho:
náklady na platy zaměstn.: pedagog.
náklady na platy zaměstn.: nepedagog.
náklady na OPPP
nenárokové složky platů
pedagogických a nepedagogických pracovníků
čerpání fondu odměn

9.873.000,8.515.000,904.000,245.000,207.000,-

celková hodnota zákon. odvodů činila
z toho:
zák. odvody SP+ZP (dotace UZ 33353)
zák. odvody SP+ZP (dotace UZ 33027)
zák. odvody SP+ZP (fond odměn)
Kooperativa

3.362.347,3.250.193,70.376,680,41.098,-

2.000,-
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celková hodnota zák. a ostat. nákladů činila
z toho:
příděl FKSP (1% k dotaci UZ 33353)
příděl FKSP (1% k dotaci UZ 33027)
příděl FKSP (1% k fondu odměn)
náhrada mzdy v době nemoci
pracovní a ochran. pomůcky, stravné
celková hodnota daní a poplatků (dálniční známky)

222.747,94.190,2.074,20,22.764,103.699,1.200,-

celková hodnota jiných ostat. nákladů činila
z toho:
výdaje na zák. a smluv. pojištění
odvody za neplnění povinnosti
jiné ostatní náklady (účast. poplatky)

102.810,50.970,50.730,1.110,-

celková hodnota odpisů dlouhod. majetku činila
z toho:
dotace od KÚ na odpisy
hospodářská činnost - odpisy

412.260,389.604,22.656,-

celková hodnota finančních nákladů:
bankovní poplatky

Celkové výnosy r. 2011:

28.264,-

16.017.235,- Kč

celková hodnota tržeb z prodeje služeb: úplata za vzdělání

2.125.026,-

celková hodnota výnosů z pronájmu činila (hospodářská činnost)
z toho:
pronájem hudebních nástrojů
pronájem majetku (sál)
pronájem automatů na nápoje

79.940,43.790,31.750,4.400,-

celková hodnota čerpání fondů činila

2.000,-

celková hodnota ostatních výnosů činila
z toho:
ostatní příjmy (smlouva o reklamě)
vrácené přeplatky (Olterm-teplo)

50.400,2.000,48.400,-

celková hodnota finančních výnosů činila - úroky
celková hodnota dotace od KÚ činila
z toho:
příspěvek na přímé náklady:
= mzdové prostředky UZ 33353

1.015,-

13.758.854,13.079.800,-

příspěvek na nepřímé náklady:
= nenárokové složky platů
279.450,pedagogických a nepedagogických pracovníků
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ostatní dotace a příspěvky:
= příspěvek z jiných ÚSC – SMO
příspěvek na nepřímé náklady:
= na odpisy

10.000,-

389.604,-

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ROK 2011:
235.826,- Kč
=============================================================
Neinvestiční výdaje r. 2011
z toho:

celkové mzdové výdaje
v tom: výdaje na platy zaměstn.
výdaje na OPPP
zák. odvody SP+ZP
Kooperativa
příděl FKSP (1%)

Investiční výdaje r. 2011

15.781.409,- Kč
13.328.931,9.626.000,245.000,3.320.569,41.098,96.264,-

-

Jednotkové náklady na žáka

3.863,- Kč

110 % skutečných průměrných neinvestičních výdajů na žáka

4.249,- Kč
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12. Celoroční hodnocení práce školy

Účast žáků ZUŠ na soutěžích ve školním roce 2011/2012
Mimořádné soutěže:
Ve dnech 15. – 17. 11. 2011 se v Karlových Varech konala soutěž „4 ruce na klávesách“, které se
zúčastnilo klavírní duo Z. Novotná (pí zást. Uhlířová) a V. Nováková (ZUŠ Uničov – Mgr.
Frömlová). Žákyně získaly 1. místo a byly nominovány k účasti na mezinárodní soutěž
v německém Selbu. Ve své kategorii získaly opět 1. místo. Děvčatům se podařilo skvěle
prezentovat nejen vynikající spolupráci mezi dvěma ZUŠ, ale i vysokou úroveň českého
hudebního školství.
XIX. ročník mozartovské soutěže „Amadeus“ 2012 se konal ve dnech 23. 2. - 25. 2. v Brně.
Zúčastnila se žákyně L. Soldánová a získala ve své kategorii 2. místo, titul Laureáta soutěže
a možnost vystoupit na Koncertě vítězů. Pedagožkou Lady je pí zást. L. Uhlířová
Prestižní soutěže „Prague Junior Note 2012“, která se uskutečnila v Praze ve dnech 14. – 17. 6.
2012, se zúčastnila z klavírního oddělení B. Křupková ze třídy pí zást. L. Uhlířové. Barbora
výborně reprezentovala naši školu.
Zahraniční zájezdy:
Ve dnech 28. 6. – 11. 7. 2012 se uskutečnil zájezd 7 žáků ZUŠ IK, p. řed. PaedDr. Josefa Dvořáka
a tlumočnice Johany Kuchaříkové do italského města Miglianico, kde stejně jako v minulých
čtyřech letech partnerská hudební škola Accademia Musicale Tolesse pořádala prázdninový
hudební kurz Mezinárodního mládežnického symfonického orchestru. Kromě české delegace se
účastnili setkání také žáci z Maďarska, italského hostitelského města Miglianica a studenti
konzervatoře z Polska. Program byl velmi náročný a výsledkem celé práce a snažení všech
zúčastněných byly čtyři koncerty v italských městech Miglianico, Lanciano, Villa Magna a Tollo.
Celá akce byla přínosem pro všechny zúčastněné, přinesla všem spousty nových hudebních
zážitků a příležitost k získání cenných hráčských zkušeností, které jsou velmi důležité pro další
uplatnění v orchestrální hře.
Mimořádné koncerty:
V měsíci říjnu a listopadu se uskutečnilo v sále Paláce Bohemia 7 koncertů 11. ročníku přehlídky
neprofesionálních komorních orchestrů „Setkání 2011“.
Koncerty hostů:
Komorní sál Jílová - 20. 2. 2012 – Zobcové flétny v ozvěnách.
Na koncertě se představila Tereza Červinková a další studentky Konzervatoře Evangelické
akademie Olomouc – inspirace pro další flétnisty.
Dne 21. 2. 2012 se konal v naší ZUŠ inspirativní klavírní koncert s hosty z Kamčatky z Hudební
školy z města Viljučinsk. Na koncertě se představil talentovaný klavírista Bronislav Blyakharsky ze
třídy pí uč. Olgy Gumeniuk spolu s žákyněmi pí zást. Uhlířové K. Harvanovou a L. Soldánovou.
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MŠMT ČR vyhlásilo pro školní rok 2011/2012 Národní soutěžní přehlídku tanečního oboru a
Národní soutěž v hudebním oboru ZUŠ: sólový a komorní zpěv, hra na dechové a bicí
nástroje.
Výsledky Národní soutěže ZUŠ:
Školní kolo – hra na dechové nástroje
34x 1. místo – z toho 31x postup a 1x 2. místo
Okresní kolo – hra na dechové nástroje
23x 1. místo- z toho 20x postup. 5x 2. místo, 1x 3. místo a 1x ČU
Krajské kolo – hra na dechové nástroje
1. kat.
Kalivodová Lucie
flétna
3. kat.
Čírtková Veronika
flétna
8. kat.
Petrášová Tereza
flétna

1. místo
2. místo
2. místo

pí uč. J. Tutková
pí uč. J. Tutková
Mgr. J. Fischer

3. kat.
4. kat.
6. kat.

Groot Matouš
Chromčáková Eliška
Andrýsková Jitka

hoboj
hoboj
hoboj

1. místo s post.
1. místo
1. místo s post.

MgA. J. Štěpánková
MgA. J. Štěpánková
MgA. J. Štěpánková

0. kat.
4. kat.
5. kat.
8. kat.

Bodlák Aleš
Kvapil Ondřej
Müllerová Kristýna
Hartmannová Sylvie

klarinet
klarinet
klarinet
klarinet

1. místo
2. místo
2. místo
1. místo s post.

pí uč. Z. Andreášová
pí uč. Z. Andreášová
pí uč. Z. Andreášová
pí uč. Z. Andreášová

2. kat.
7. kat.

Saraqi Ardian
Danczi Kryštof

saxofon
saxofon

1. místo
2. místo

p. uč. J. Červenka
p. uč. J. Červenka

0. kat.
1. kat.
2. kat.
4. kat.

Chromec Tomáš
Denk Aram
Maryšková Iva
Svačina Pavel

trubka
trubka
křídlovka
trubka

1. místo
2. místo
2. místo
2. místo

p. uč. Vl. Vavruša
p. uč. Vl. Vavruša
p. uč. J. Vojtěchovič
p. uč. Vl. Vavruša

0. kat.
1. kat.
7. kat.
8. kat.

Maryška Alan
Gibala Lukáš
Svačina Radek
Kratochvíla Jan

baskřídlovka 2. místo
baskřídlovka neúčast
baskřídlovka 2. místo
baskřídlovka 1. místo

.

p. uč. Vl. Vavruša
p. uč. Vl. Vavruša
p. uč. Vl. Vavruša
p. uč. Vl. Vavruša

Klavírní spolupráce: Mgr. M. Pyšová, pí uč. L. Bodláková, pí uč. Z. Kadeřábková, pí zást. L.
Uhlířová, p. uč. J. Červenka, MgA. K. Martínek a p. uč. M. Fischer j.h.
Ústřední kolo – hra na dechové nástroje
3. kat.
Groot Matouš
hoboj
6. kat.
Andrýsková Jitka
hoboj
8. kat.
Hartmannová Sylvie
klarinet

2. místo
2. místo
1. místo

MgA. J. Štěpánková
MgA. J. Štěpánková
pí uč. Z. Andreášová

Školní kolo - hra na bicí nástroje
Školního kola se zúčastnili 4 žáci a všichni byli ohodnoceni 1. místem s postupem
Okresní kolo se nekonalo
Krajské kolo – hra na bicí nástroje
1. kat.
Kačmár Jakub

1. místo s postupem A. Slaměník, dipl. um.
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7. kat.
7. kat.
8. kat.

Janků David
Grepl Pavel
Pospíšil Pavel

1. místo
2. místo
2. místo

A. Slaměník, dipl. um.
A. Slaměník, dipl. um.
A. Slaměník, dipl. um.

Klavírní spolupráce: Mgr. M. Pyšová
Ústřední kolo – hra na bicí nástroje
1. kat.
Kačmár Jakub
1. místo
A. Slaměník, dipl. um.
Zvláštní cena poroty za interpretaci skladby, účast na Koncertě vítězů
Školní kolo – sólový komorní zpěv
Školního kola se účastnilo celkem14 žáků, z toho bylo uděleno 13x 1. místo (11 postupů)
a 1x 2. místo
Okresní kolo - sólový komorní zpěv
3x 1. místo s postupem, 3x 2. místo a 3x 3. místo
Krajské kolo - sólový komorní zpěv
0. kat.
Nakashima Keiko Karolína
3. místo
II. kat.
Nimrichterová Adéla
2. místo
IX. kat.
Chodorová Klára
3. místo
Klavírní spolupráce: pí uč. G. Ludvíková a Z. Kadeřábková

pí uč. E. Hejnarová
Mgr. M. Štěpánová
Mgr. L. Langrová

Okresní přehlídka ZUŠ – taneční obor
1x postup – kat. 5B – choreografie Do rána
Zvláštní ocenění poroty:
Za estetické využití kostýmů – 2. kat.
Za vyspělý umělecký projev – 5.B kat.
Za partnerskou spolupráci – 5.B kat.
Krajská soutěžní přehlídka ZUŠ – taneční obor
Současný tanec - kategorie 5.B – Do rána – Cena poroty za divadelní pojetí tématu
Pedagog – pí uč. Dana Škrabalová

Účast žáků ZUŠ v okresních a krajských soutěžních přehlídkách
ve školním roce 2011/2012
Dne 28. 3. 2012 se konal v Opavě V. ročník národní přehlídky Máme rádi baroko“, kterého se
zúčastnily flétnistky T. Petrášová a K. Reimerová a violoncellistka K. Hiklová pod vedením
Mgr. Fischera za klavírního doprovodu MgA. Martínka. Kvalitní reprezentace školy.
Celostátní přehlídka scénického tance se konala dne 30. března 2012 v Prostějově. Zúčastnila
se jí skupina žákyň z 1. ročníku I. stupně pod vedením pí uč. Škrabalové. Žákyně tančily na
choreografie „Už jsou tady“ a „Rosa“. Mimo ocenění za výtvarné zpracování, za pedagogické
vedení a hravou choreografickou invenci byly žákyně nominovány na postup do celostátního kola
do Kutné Hory (25. a 26. 6. 2012), kde jim porota udělila další ocenění za choreografii.
Okresní přehlídka hry na akordeon a keyboard se konala dne 15. 5. 2012 v Litovli. V komorní hře
na akordeon se představili F. Kubeček a H. Doleželová, v sólové hře K. Greplová, ve hře na
keyboard M. Kolářová a J. Doležel – vyučující Mgr. Šiškova a K. Štenclová, L. Králíková,
A. Sedláčková a M. Jančík – vyučující PaedDr. J. Kvapil. Vzorná reprezentace školy.
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Přehrávky talentovaných klavíristů probíhají pravidelně v měsících březnu a dubnu. Okresní
přehrávku 14. 3. 2012 pořádala ZUŠ Šternberk a krajskou 3. 4. 2012 ZUŠ „Žerotín“. Obou
přehrávek se zúčastnili ti nejlepší klavíristé z naší školy.
Dne 17. 5. 2012 se uskutečnila v naší ZUŠ regionální soutěžní přehlídka čtyřruční hry a hry na dva
klavíry. Pedagogové připravili celkem 13 soutěžních dvojic, které získaly 4x zlaté, 3x stříbrné a 6 x
bronzové pásmo a navíc duo K. Harvanová – L. Soldánová získalo zvláštní ocenění poroty za
mimořádný výkon.
27. ročník regionální soutěžní přehlídky smyčcových duet se konal dne 18. 5. 2012 opět
v Uničově. Přehlídky se zúčastnili žáci pí uč. Navrátilové, Prečanové a MgA. Dvořákové, kteří
velmi kvalitně reprezentovali naši školu a získali zlatá pásma.

Koncertní činnost ZUŠ Iši Krejčího ve školním roce 2011/2012
Hudební obor:
V tomto školním roce se konalo celkem 26 koncertů. Na pobočce v Lutíně se uskutečnil Vánoční
koncert, na kterém vystoupili nejlepší žáci dechového, klavírního a keyboardového oddělení.
V květnu se konal Výchovný koncert pro žáky MŠ a žáky ZŠ I. stupně ve spolupráci se žáky ze
ZUŠ IK Olomouc a ZŠ Tř. Spojenců.
Na koncertech vystupovali sólisté, komorní soubory – dua, tria, kvarteta - Žesťová harmonie,
smyčcový soubor, komorní kytarový soubor, folklórní soubory a orchestry školy.
Koncerty orchestrů a souborů, které se konaly v sálech MFO Reduta, Paláci Bohemia
a v S-CUBE, měly vysokou uměleckou a dramaturgickou úroveň. Představily se na nich přípravný
a velký dechový orchestr, jehož dirigentem je p. uč. Vl. Vavruša, žákovský smyčcový orchestr pod
vedením p. ředitele J. Dvořáka, cimbálová muzička a Záhorská muzika, jejichž uměleckým
vedoucím je K. Valenta, komorní kytarový soubor vedený Mgr. I. Šauerem a Big Band ZUŠ Iši
Krejčího, který řídí p. uč. J. Červenka a Mgr. J. Přibil.
Koncem května se uskutečnil v Muzeu umění Koncert učitelů a hostů. Program koncertu se
skládal s kvalitních hudebních skladeb a výkony všech účinkujících byly na vysoké umělecké
úrovni.
Koncerty a vystoupení mimořádné úrovně:
Vánoční koncert
- 9.12 2011 - MFO sál Reduta
(pestrá paleta skladeb s vánoční tématikou)
3. absolventský koncert
- 15. 5. 2012 Muzeum umění
(výborná úroveň přednesených skladeb - B. Křupková – klavír, M. Brostíková – housle
a E. Chromčáková – hoboj)
Koncert orchestrů

- 11. 6. 2011 - MFO sál Reduta
(pestrý výběr skladeb )

Závěrečné vystoupení tanečního oboru - 10. 6. 2012 - Moravské divadlo Olomouc
(rozmanitost taneční prezentace jednotlivých ročníků)
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Taneční obor:
Žáci TO měli v tomto školním roce první vystoupení 29. 11. 2012 v Domě armády. Tančily na něm
vybrané skupiny žáků od nejnižších ročníků až po skupiny z II. stupně. Na programu se podíleli
i žáci z hudebního oboru – sólisté z pěveckého a kytarového oddělení a Žesťová harmonie.
Závěrečné představení tanečního oboru se konalo 10. 6. 2012 v Moravském divadle. Na programu
večera vystoupily všechny ročníky TO včetně II. stupně. Každé vystoupení bylo specifické svým
kostýmem, znázorňovalo určité téma, náladu, a styl. Celý program slovem provázely žákyně
literárně-dramatického oboru. Na programu spolupracovaly vyučující tanečního oboru pí uč.
D. Škrabalová a E. Patočková. Hudbu zpracoval R. Mlynář. Představení bylo diváky velice kladně
ohodnoceno. Největší potlesk a obdiv získalo vystoupení skupin žáků II. stupně ze třídy pí uč.
D. Škrabalové.
Další aktivity tanečního oboru:
Divadelní projekt „Identita“ – sobota 10. 9. 2011 – nádvoří bývalého augustiniánského kláštera ve
Šternberku a 2. 2. 2012 – MDO – vystoupili žáci 5. ročníku a žáci II. stupně pod vedením pí uč.
D. Škrabalové.
V tomto školním roce se konala Národní soutěžní přehlídka tanečního oboru – viz výsledky
Národní soutěže ZUŠ
Literárně-dramatický obor:
Skupina nejmladších žáků byla v letošním roce opět v pozměněné sestavě. Během roku se
společně učili základy spolupráce v kolektivu, pracovat s rytmem, pracovat s vlastním nápadem,
připravovat menší etudy. Pro veřejné vystoupení si připravili krátký text Daisy Mrázkové Ticho
a linduška. Nejúspěšnější z této skupiny byla K. Zahradníčková, která postoupila do celostátního
kola přehlídky dětského přednesu Dětská scéna ve Svitavách.
Starší skupina z 1. cyklu má již větší zkušenosti co se týče tvorby etud a improvizací, a proto si
žáci po společné domluvě zvolili formu práce divadla Fórum.
Divadlo Fórum je pro české publikum méně známé. Hraje se pro specifické cílové skupiny
a hlavně o nich. Představení se hraje vždy dvakrát a to tak, že protagonista musí vždy špatně
skončit díky ne úplně ideálnímu řešení svých problémů. Diváci ho vidí poprvé, a když ho vidí
podruhé, mohou do něj vstoupit tak, že řeknou “Stop” ve chvíli, kdy vidí možnost situaci vyřešit
lépe. Jde tedy o interaktivní formu divadla. Po úspěšné repríze v červnu v ZUŠ na Jílové bude
tento projekt v příštím školním roce nabídnut i jiným divákům než rodičům a spolužákům.
U mladší skupiny 2. cyklu (soubor Jatka veselé) došlo k velkému posunu. Na veřejnosti několikrát
hráli inscenaci Prase, připravili ve spolupráci s nejstaršími (soubor Jatka veselé) Aprílové
jednohubky - komponovaný pořad, který se hrál v divadle Tramtárie. Zároveň se připravovali na
další inscenaci. Předlohou k ní se stala částečně autobiografická kniha Aglaji Veteranyi Proč se
dítě vaří v kaši. Předloha je velmi inspirativní, nicméně náročná na inscenování. Inscenace je
hotová z 1. třetiny, ale i přesto se mohou žáci přihlásit na přehlídku Nahlížení v Bechyni.
V letošním roce stihla skupina Děti veselé hned 2 premiéry. Soubor je ryze ženský a možná proto
jsou dívky schopné a ochotné k větší otevřenosti, chuti převádět na divadlo vlastní nápady,
myšlenky radosti i trápení. První premiérou byla hra Pokojská podle románu Markuse Orthse.
S touto inscenací se dostaly na přehlídku Nahlížení v Bechyni, Nadělení v Brně a největším
úspěchem byl postup na celostátní přehlídku Mladá scéna v Ústí nad Orlicí.
Protože se každým rokem v debatách soubor zabývá klesající úrovní kvality dětských
a studentských inscenací na přehlídce Nadělení v Brně, bylo rozhodnuto o netradičním divadelním
pokusu. Snahou bylo soukromým výzkumem přicházet na podstatu toho, jaká jsou klišé na
dětském a studentském divadle, jaké zde ne/fungují nevkusnosti, jak selhávají složky důležité pro
každou inscenaci - tedy dramaturgie, režie, scénografie, herectví. Všechny tyto nešvary se soubor
pokusil vměstnat do patnáctiminutové inscenace Kus bedny. Potěšením bylo, že každé
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představení je velmi kontroverzně přijato, nebo odmítnuto. Velkým posunem je, že s Kusem
bedny byla děvčata nominována do celostátního kola recitační přehlídky Wolkrův Prostějov. V
poslední části školního roku se tato skupina snažila o „zdivadelnění“ básní Petra Lébla. Práce
byla velmi složitá, nicméně obohacující.
Úspěchy LDO za školní rok 2011/2012
Soubor Děti veselé:
Inscenace Pokojská (celostátní přehlídky)
Nahlížení Bechyně (10/11), Nadělení Brno (12/11), Mladá scéna Ústí nad Orlicí (6/12)
Inscenace Kus bedny (celostátní přehlídka)
Wolkrův Prostějov (6/12)
Soubor Jatka veselé (celostátní přehlídka):
Inscenace Prase
Nadělení Brno (12/11)
Sólisté – přednes:
Wolkrův Prostějov (krajské kolo, 3/12)
Barbora Chovancová
Bára Řezáčová
Lenka Benešová (cena poroty)
Dětská scéna (krajské kolo, 4/12)
Hanuš Řezáč
Kateřina Zahradníčková
Dětská scéna Svitavy (celostátní kolo, 6/12)
Kateřina Zahradníčková

Hodnocení činnosti předmětových komisí ve školním roce 2011/2012
Klavírní oddělení:
V prvním pololetí letošního školního roku učitelé a žáci klavírního oddělení připravili hudební
pohádku „Sněhurka a sedm trpaslíků“ a Vánoční besídku mladších žáků. Tento netradiční koncert,
jenž byl spojením hudby a slova, posluchačům krásným způsobem přiblížil hudbu jako prostředek
vyjádření určitého děje a charakteru postav. Na Vánoční besídce se představili žáci mladších
ročníků. Ve dnech 15. – 17. 11. se konala soutěž „4 ruce na klávesách“ v Karlových Varech, které
se zúčastnilo duo Z. Novotná a V. Nováková (ZUŠ Uničov). Jako vítězové této soutěže byly
nominovány porotou k účasti v obdobné mezinárodní soutěži v německém Selbu. Ve své kategorii
i v Německu nenašly přemožitele. Děvčatům se podařilo skvěle prezentovat nejen výbornou
spolupráci mezi dvěma ZUŠ, ale i vysokou úroveň českého hudebního školství. Odměnou pro
vítězné duo bylo vystoupení na slavnostním koncertě 9. 12. 2011 v sále MF Reduta. Dne 21. 2. se
konal v naši ZUŠ inspirativní klavírní koncert s hosty z Kamčatky z Hudební školy z města
Viljučinsk. Na koncertě se představil talentovaný klavírista Bronislav Blyakharsky pí uč. Olgy
Gumeniuk spolu s žákyněmi pí zást. Uhlířové K. Harvanovou a L. Soldánovou. Koncert byl
předznamenáním budoucího úspěchu našich hostů a žákyně naší školy L. Soldánové
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v mezinárodní soutěži „Amadeus“ v Brně. Oběma dětem se podařilo získat ve své kategorii II.
místo a titul Laureáta soutěže. Dne 20. 3. 2012 se uskutečnil Klavírní večer věnovaný výročí
skladatelů. Vystoupili na něm ti nejlepší klavíristé. Na 3. absolventském koncertě (15. 5. 2012) se
výborně uvedla B. Křupková ze třídy pí zást. Uhlířové. Na dvou jarních koncertech se představily
L. Sodánová a K. Harvanové v sólové i komorní hře a velmi pěkný výkon podala K. Pohlová
v komorním kvartetu. Dětem z MŠ a 1. tříd ZŠ byl věnován nový projekt tradičního výchovného
koncertu, na jehož přípravě se podíleli žáci a učitelé hudebního oboru naší školy ve spolupráci se
ZŠ Tř. Spojenců. Při realizaci koncertu se klavíristé uplatnili nejen jako sólisté, ale i jako dobří
hráči doprovodů různých nástrojů a zpěvu. Koncertů k MDD se zúčastnilo 19 nejmladších žáků (
S. Fryblíková, S. Klosová, T. a K. Richterovi, P. Žílová, M. Hejnar…..). Mladí klavíristé si vedli
velmi dobře jako sólisté, ve čtyřruční hře a dokázali se uplatnit i jako zdatní korepetitoři. Posledním
koncertem roku byl Koncert populárních melodií, který se konal dne 19. 6. 2012 a na němž se
představily A. Soušková, A. Melicharová, K. Pohlová…. Program koncertu vznikal za spolupráce
všech oddělení hudebního oboru a byl sestaven ze sólových a komorních skladeb.
Barbora Křupková se letos zúčastnila klavírní soutěže „Prague Junior Note 2012“. Ve velké
konkurenci nejlepších českých klavíristů si vedla velmi dobře, ačkoliv na oceněné umístění
nedosáhla. Ale i tak její vystoupení na soutěži lze hodnotit za velmi úspěšné a přínosné.
Při konci školního roku 2011/2012 je důležité nezapomenout ocenit obětavou a náročnou práci
klavíristů – korepetitorů, bez kterých se neobejde žádný koncert, soutěž či besídka.
Smyčcové oddělení:
Oddělení smyčcových nástrojů pracovalo systematicky po celý školní rok. Žáci smyčcového
oddělení pravidelně vystupovali na koncertech školy – Podzimní koncerty, Adventní a Jarní
koncerty (E. Koupilová, Z. Kvapilová, M. Brostíková), Výchovné koncerty, Koncert populárních
melodií (smyčcové kvarteto) a koncerty pro nejmenší (Š. Vičarová, I. Horáková, J. Kočí, B.
Hinerová, R. Pavka, M. Jirka…). V květnu se na 3. absolventském koncertě v Muzeu umění
představila s výborně připraveným programem M. Brostíková. V tomto měsíci se konal také
Koncert souborů, kde vystoupilo komorní kvarteto (MgA. Melicharová), trio - dvoje housle + klavír
(pí uč. Navrátilová), cimbálová muzička a Záhorská muzika (p. uč. Valenta). I když byl program
koncertu žánrově rozdílný, měl výbornou úroveň a úspěch u přítomných posluchačů. Mladší žáci
smyčcového oddělení navštěvují přípravný smyčcový soubor (pí uč. Prečanová), který vystupuje
pravidelně na koncertech mladších žáků v sále ZUŠ. Smyčcový komorní orchestr (p. řed. Dvořák)
je sestaven z vyspělejších žáků a v letošním roce vystoupil s kvalitně vypracovaným programem
na Koncertě orchestrů v sále MFO Reduta. 27. ročník regionální soutěžní přehlídky smyčcových
duet se konal dne 18. 5. 2012 opět v Uničově. Přehlídky se zúčastnili žáci pí uč. Navrátilové,
Prečanové a MgA. Dvořákové, kteří svými kvalitními výkony výborně reprezentovali naši školu
a byli oceněni zlatými pásmy.
Dechové a bicí oddělení:
Dechové a bicí oddělení bylo v tomto školním roce opět velmi úspěšné. Žáci se účastnili
především Národní soutěže ZUŠ v sólové hře, kde získali velmi pěkné výsledky. Do školního kola
soutěže se přihlásilo 34 žáků – 31 z nich postoupilo do okresního kola a do krajského kola
postoupilo 20 žáků. V KK 1. místo s postupem získala S. Hartmannová – klarinet, M. Groot
a J. Andrýsková – hoboj. V ÚK porota udělila 1. místo S. Hartmannové (pí zást. Z. Andreášová),
M. Groot a J. Andrýsková (MgA. J. Štěpánková) získali 2. místa (klavírní doprovod p. uč.
M. Fischer). Školního kola bicích nástrojů se zúčastnili 4 žáci a všichni byli ohodnoceni 1. místem
s postupem do KK (okresní kolo se nekonalo). V krajském kole byl nejúspěšnější J. Kačmár, který
postoupil do ÚK (klavírní doprovod Mgr. M. Pyšová). V ÚK získal Jakub 1. místo, zvláštní cenu
poroty za interpretaci skladby a byl porotou vybrán na účinkování na Koncertě vítězů. Stal se
miláčkem soutěže (podrobněji viz Výsledky soutěže).
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Mimořádné výkony na žákovských koncertech a mimoškolních akcích - Podzimní a Adventní
koncerty, Jarní koncerty – sál školy, Vystoupení tanečního oboru a komorních souborů - Dům
armády, Koncert orchestrů – sál MFO Reduta, výchovné koncerty, koncerty pro mladší žáky,
Večer populárních melodií – sál školy, vystoupení pro učitele důchodce, Noc kostelů, slavnostní
předání absolventských vysvědčení - olomoucká radnice - podávali S. Hartmannová, O. Kvapil,
K. Reimerová, T. Petrášová, M. Groot, E. Chromčáková, J. Andrýsková, ale i komorní soubory saxofonové duo, klarinetové kvarteto, saxofonový soubor a Žesťová harmonie. Z mladších žáků se
velmi dobře prezentují klarinetista A. Bodlák, flétnistka L. Kalivodová, tenorista L. Gibala,
trumpetista T. Chromec, saxofonista A. Saraqi a velmi nadaný je bicista J. Kačmár.
Žáci dechového a bicího oddělení navštěvují dechový orchestr a Big Band ZUŠ Iši Krejčího
a obě tato tělesa vystupují nejen na koncertech v sále Reduty a v S-CUBU, ale mají i mimoškolní
aktivity. DO – koncert v lázních ve Slatinicích…Big Band - účast na VIII. ročníku festivalu Jazz In
Hall Zábřeh, vystoupení na plesech Velký Týnec, Olomouc, festival Jazzinec Trutnov, koncert
v Kroměříži, vystoupení na olomouckém Horním náměstí – předkapela V. Dyka. Největší akcí
školního roku byl zájezd Big Bandu do švýcarského Luzernu. Akce byla velmi úspěšná a je v plánu
společný koncert s Luzerne Jazz Orchestra v Olomouci 23. 10. 2012 v RCO.
Kytarové oddělení:
Kytarové oddělení se v tomto školním roce zapojilo do akcí konaných v rámci školy, ale účastnilo
se i mimoškolních aktivit - Podzimní koncerty, Jarní koncerty, Výchovné koncerty, koncerty pro
mladší žáky, Koncert populárních melodií - M. J. Krampl, J. Kvapil, B. Kovalová, J. Šauer j.h.,
V. Šauerová, D. Dufek, D. Lekeš, D. Fof. Na mimoškolních akcích – předání vysvědčení - obřadní
síň olomoucké radnice - se podíleli nejen sólisté, ale také komorní kytarový soubor. Komorní
kytarový soubor vystupuje také pravidelně na koncertech v Paláci Bohemia a jako hosté se
zúčastnili třídní besídky pí uč. Fischerové. P. uč. Petr Vařák doprovází žáky dechového oddělení,
spolupracuje s bicím oddělením a sám se představil v sólové hře na Učitelském koncertě
v Muzeum umění.
Pěvecké oddělení:
V tomto školním roce se konala Národní soutěž ZUŠ v sólovém zpěvu, které se zhostilo pěvecké
oddělení na velmi kvalitní úrovni. Školního kola se účastnilo celkem 14 žáků, z toho bylo uděleno
13x 1. místo (11 postupů) a 1x 2. místo. V okresním kole získali soutěžící 3x 1. místo s postupem,
3x 2. místo a 3x 3. místo. V krajském kole se umístila K. K. Nakashima na 3. místě (pí uč.
E. Hejnarová), A. Nimrichterová na 2. místě (Mgr. M. Štěpánová) a K. Chodorová na 3. místě
(Mgr. L. Langrová). Klavírní spolupráce pí uč. G. Ludvíková a Z. Kadeřábková. Vyučující se
zaměřují ve výuce na upevňování hlasových technických dovedností a kladou důraz na výraz a
osvojení jednotlivých slohů včetně lidových písní, písní z muzikálů, šansonů a písní popového
charakteru. Žáci si tyto dovednosti vyzkoušeli na soutěži, na školních koncertech, mimoškolních
akcích (předávání vysvědčení na radnici), na třídních besídkách a postupových zkouškách. Na
koncertech mladších žáků (Adventní, k MDD, Výchovné…) se představily S. Mádrová, K. K.
Nakashima a A. Nimrichterová, na koncertech starších žáků (Podzimní, Jarní., Večer populárních
melodií…) vystoupily K. Svozilová, K. Chodorová a T. Smrčková. Perspektivně se jeví z mladších
žákyň K. K. Nakashima a pokrok po technické stránce udělaly K. Svozilová, S. Králová,
K. Chodorová a T. Smrčková.
Keyboardové a akordeonové oddělení:
Akordeonové a keyboardové oddělení pracovalo intenzivně po celý školní rok. Žáci obou oddělení
se prezentují na třídních besídkách v Lutíně a na Jílové, zapojují se do programů koncertů školy –
Podzimní koncerty, Jarní koncerty, Výchovné koncerty (Lutín, Olomouc), Koncert populárních
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melodií….Okresní přehlídka hry na akordeon a keyboard v Litovli se uskutečnila dne 15. 5. 2012.
V komorní hře na akordeon se představili F. Kubeček a H. Doleželová, v sólové hře K. Greplová,
ve hře na keyboard M. Kolářová a J. Doležel – vyučující Mgr. Šiškova, K. Štenclová, L. Králíková,
A. Sedláčková a M. Jančík – vyučující PaedDr. J. Kvapil. Účinkující vzorně reprezentovali naši
školu a sami získali další zkušenosti a hudební rozhled. Akordeonové duo
F. Kubeček
a H. Doleželová s úspěchem vystupuje i mimo školu - Koncert ke Dni matek v Ústíně
a vystoupení v obřadní síni olomoucké radnice při předání absolventských vysvědčení.
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Personální struktura pracovníků ZUŠ Iši Krejčího Olomouc
celkový počet pracovníků 46, z toho 8 externích

Ředitel školy

Statutární zástupce
ředitele školy

Učitelé
dechového odd.

Učitelé
kytarového odd.

Učitelé
pěveckého odd.
a HN

Vedoucí
správního úseku

Školník

Uklízečky

Účetní

Zástupce ředitele
školy

Učitelé
tanečního odd.

Učitelé
smyčcového
odd.

Učitelé
klávesového
odd.

Učitelka
liter.-dramat.
oboru

ředitel školy - 3. stupeň řízení, statutární zástupce ředitele školy – 2. stupeň řízení, zástupce ředitele školy – 1. stupeň řízení,
vedoucí správní úseku – 1. stupeň řízení

