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1.

Charakteristika školy

1.1 Základní údaje
Název a sídlo školy:

Základní umělecká škola Jirkov
Chomutovská 267
431 11 JIRKOV

Právní forma školy:

příspěvková organizace

Zřizovatel:

Město Jirkov
nám. E. Beneše
431 11 JIRKOV
okres Chomutov

Právní forma:

obec

IČO:

00 261 904

Jméno ředitele školy:

Milena Sailerová

IČO:

47 795 824

Kontakty:

tel.: 474/65 40 77
fax.: 474/65 40 77
e-mail: zusjirkov@centrum.cz

Datum zřízení školy:

1.1.1994

Datum zařazení do sítě škol:

1.9.1996

Datum poslední aktualizace v síti škol: 20.04.2009

Kapacita školy:

820 žáků

1.2 Profil školy
Hlavním posláním Základní umělecké školy v Jirkově je poskytovat základy vzdělání
v jednotlivých uměleckých oborech jako přípravu pro studium na středních školách
uměleckého zaměření a na konzervatoři, připravuje též žáky pro studium na vysokých školách
uměleckého směru.
Zájemcům o studium na naší škole můžeme nabídnout výuku ve všech čtyřech
oborech, tedy hudebním, výtvarném, tanečním i literárně-dramatickém.
Tento typ škol navštěvují žáci ve věku 5 až 18 let, ovšem dle zájmu a potřeby může
být otevřeno i studium pro dospělé. Na naší škole je právě toto trend posledních let.
Výuka probíhá formou individuálního, skupinového nebo kolektivního vyučování podle
učebních osnov, schválených MŠMT ČR. Studium v jednotlivých oborech je rozděleno na
přípravné studium, základní studium I.st. a II. st., a studium pro dospělé. Od 1.9.2013 vyučuje
ZUŠ Jirkov podle Školního vzdělávacího programu (ŠVP).
Výuka probíhá v odpoledních hodinách v době od 12:00 do 20:00 hodin.
K podpoře růstu talentovaných žáků a jejich motivaci k další práci, k výměně zkušeností a
porovnávání výsledků studia jsou každoročně pořádány soutěže a přehlídky žáků v
jednotlivých učebních oborech. Konají se v pravidelných cyklech určených MŠMT ČR v
organizačním řádu soutěží.
Naším cílem je poskytovat umělecké vzdělání na vysoké profesionální úrovni,
k čemuž máme dostatek kvalifikovaných učitelů, vhodné prostory i technické zázemí.

1.3 Popis školy
Budova, ve které sídlí ZUŠ Jirkov, byla postavena v roce 1905. Od svého postavení slouží
jako škola, nejprve základní a od roku 1991 slouží školství uměleckému. Jedná se o
třípodlažní budovu a tělocvičnu, škola má i vlastní výměníkovou stanici.
Roce 1961 byla provedena přístavba křídla s počtem 6 tříd. Pro potřeby umělecké
školy byla tělocvična v roce 1996 přestavěna na koncertní sál.

2.

Přehled učebních plánů
Výuka probíhá podle platných učebních plánů, schválených MŠMT ČR.

Učební plány upřesňují organizaci výuky a dotace hodin v jednotlivých předmětech.

Hudební obor

č.j. 18.418/95–25, platné od 1. 9. 1995

Výtvarný obor

č.j. 15 865/2000-22, platné od 1. 9. 2000,
upravené č.j. 18.455/2002-22, platné od 1. 9. 2002

Taneční obor - přípravné studium a studium I. stupně
č.j. 15 865/2000 -22, platné od 1. 9. 2000
č.j. 17 620/2003-22, platné od 1. 9. 2003
Taneční obor – ostatní studium
č.j. 17 621/2003-22, platné od 1. 9. 2003
Literárněč.j. 22 558/2004-22 s platností od 1.9.2004

-dramatický obor

Charakteristiky jednotlivých

předmětů,

metody a formy práce, vzdělávací cíle

a profily absolventů jsou obsahem učebních osnov.
Obsah učiva se řídí platnými učebními osnovami pro ZUŠ z let 1980 – 1991, jak byly
postupně vydávány SNP Praha.
Obsah učiva je možno upravit až do 30% jeho rozsahu tak, aby byla respektována
osobitá tvořivost učitele, aby vznikl prostor pro individuální přístup k žákům a aby učební
osnovy mohly být obohacovány o nové poznatky daného oboru.
Výuka probíhá v odpoledních hodinách a studium v jednotlivých oborech je rozděleno
takto:
přípravné studium

-

pro žáky od 5 – 7 let

základní I. stupeň

-

pro žáky od 7 let

základní II. stupeň

-

pro žáky od 14 let

rozšířené studium

-

pro mimořádně talentované žáky

studium dospělých

-

pro studenty VŠ a pracující

Od 1.9.2013 vyučuje ZUŠ Jirkov podle Školního vzdělávacího programu (ŠVP).

3.

Údaje o zaměstnancích školy

3.1 Celkový přehled o pedagogických pracovnících ZUŠ
ve školním roce 2016/2017
počet učitelů celkem/přepočt.

: 37/22,568

z toho odborně nekvalif./přep. : 6/2,072

počet učitelů HO/přep.

: 29/18,011

z toho odborně nekvalif./přep. : 3/1,087

počet učitelů OO/přep.

: 8/4,557

z toho odborně nekvalif./přep. : 3/0,985

3.2 Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
2016/2017
UČITEL - JMÉNO

NÁZEV AKCE

TERMÍN

Miroslava Raková
Pavel Valvoda
Veronika Musilová

Klavírní seminář v ZUŠ Litvínov
(modelový žák Adam Braun – ZUŠ Jirkov)

30.9. – 2.10.2016

Interpretační seminář „Zobcová flétna v
komorní hudbě 17. a 18. století“ – Pražská
Konzervatoř

12.10.2016

Luboš Hána

Sborové sympozium Cantus Choralis Slovaca
- Slovensko

18.10. – 22.10.2016

Martina Slámová

Mezinárodní akordeonové dny Praha –
semináře

4.11. – 6.11.2016

Veronika Musilová

Interpretační seminář „Moderní poznatky ve
hře na zobcovou flétnu (prof. Ashley
Solomon), Konzervatoř Teplice
Seminář s názvem „Aby záda nebolela“
fyzioterapeutky Evy Pondělíkové Dis.

21.11. – 22.11.2016

Veronika Musilová
Martina Slámová
Jana Hisemová
Jitka Bartoňová
Milena Sailerová
Ivana Švejkarová
Martina Slámová
Jana Hisemová
Jitka Bartoňová
Miroslava Raková
Jarmila Řeháková
Michala Pořická
Vít Šobáň

7.2.2017

Seminář EKN a EZHZT „Dvě hlavy jednoho
draka aneb kam směřujeme?" – Sokolov

25.2.2017

Integrace a práce se žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami na ZUŠ - L42-07-12171 (NIDV, lektoři: PhDr.Bojana Kljunič,
PhD. A Mgr. Simona Bárová) – ZUŠ Jirkov

24.3.2017

Kateřina Škardová, Matěj Holeček, Michaela
Třeštíková, Tomáš Mareček, Vilém Liebig,
Denisa Fazekašová, Pavla Frassová, Hana Malá,
Veronika Musilová, Veronika Bělíková, Barbora

Štěpán Bílek
Miroslav Hefner
Romana Pešornová
Iva Šimková

Kozová, Šárka Hromádková, Pavol Kubošek,
Dana Vajcová, Radek Buňát, Jan Valenta, Pavel
Valvoda
10.3.2017
„Interaktivní tabule při výuce hudební
nauky“ – seminář Ústí nad Labem, lektor Jiří 24.3.2017
Novák

Miroslava Raková

Seminář Ivana Klánského – Konzervatoř
Teplice

6.5.2017

Hana Malá
Luboš Hána

Klavírní kurzy – Blatná
Lektor metodiky pro středoškolské sbory –
letní seminář klubu sbormistrů v Kutné Hoře
Mezinárodní interpretační kurzy JAMU Brno
(aktivní účast A. Braun)
Letní škola HV Mělník

2.7. – 14.7.2017
16.7. – 23.7.2017

Čtyřsemestrální
kurz

Veronika Musilová
Matěj Holeček

JAMU Brno – Metodické centrum: Praktická
aplikace moderních studijních materiálů a
učebních pomůcek ve výuce klavírní hry
Konzervatoř Teplice – zobcová flétna
Konzervatoř Teplice – bicí nástroje

Kateřina Škardová

Konzervatoř Teplice - klarinet

Veronika Bělíková

UJEP Ústí nad Labem

Vít Šobáň

UJEP Ústí nad Labem - jednooborová
hudební výchova
UJEP Ústí nad Labem - jednooborová
hudební výchova, magisterské studium
UJEP Ústí nad Labem – magisterské studium

Miroslava Raková
Luboš Hána
Marie Hánová
Miroslava Raková

Karla Babjáková
Kateřina Jechová
Tomáš Mareček

UJEP Ústí nad Labem – doktorandské
studium

3.7. – 13.7.2017
19.8. – 25.8.2017

šestileté studium
denní šestileté
studium
denní šestileté
studium
denní studium
denní studium
denní studium
denní studium
denní studium

3.3 Změny ve stavu zaměstnanců
Ve školním roce 2016/2017 odešly na mateřskou dovolenou Pavlína Hašková, Barbora
Kozová, pracovní poměr ukončil Tomáš Mareček, z důvodu stěhování jsme se rozloučili
s paní učitelkou Pavlou Frassovou. Nově nastoupila Veronika Musilová, Veronika Bělíková a
Dana Vajcová.

4. Údaje o žácích
4.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků
POLOLETNÍ KLASIFIKACE PODLE OBORŮ
1. pololetí – 2016/2017

Počet žáků:
z toho přípravka:
z toho dospělí:
Prospěl s vyznamen.:
Prospěl:
Neprospěl:
Neklasifikováno:
Klasifikováno:
Odhlášeno:
Přihlášeno:
Přestoupilo:

hudební
374
28
37
325
18
1
30
344
26
15
0

výtvarný
165
31
0
133
0
0
32
133
7
9
0

taneční
161
27
0
133
0
0
28
133
5
4
0

LDO
31
2
0
27
0
0
4
27
2
2
0

Celkem:
731
88
37
618
18
1
94
637
40
30
0

POLOLETNÍ KLASIFIKACE PODLE OBORŮ
2. pololetí - 2016/2017

Počet žáků:
z toho přípravka:
z toho dospělí:
Prospěl s vyznamen.:
Prospěl:
Neprospěl:
Neklasifikováno:
Klasifikováno:
Absolventi 2016/17

hudební
364
25
36
302
32
0
30
334

výtvarný
156
28
0
128
0
0
28
128

taneční
150
26
0
123
0
0
27
123

11

8

5

LDO
29
2
0
27
0
0
2
27

Celkem:
699
81
36
580
32
0
87
612

0

24

4.2 Údaje o přijímacím řízení
Zápis nových žáků proběhl v týdnu od 29.5.- 2.6.2017. Každoročně mu předchází
veřejná prezentace školy v prostorách centra města, tentokráte proběhla v areálu školy a
v kavárně Jacques Café v Chomutově, v úterý 30.5.2017. Prezentace byla v tomto školním
roce pojata jako celorepublikový projekt pod záštitou Magdalény Kožené, s názvem ZUŠ
Open. Během roku však žáci naší školy pravidelně na veřejnosti vystupují, takže veřejnost si
o kvalitě a možnostech školy může udělat vlastní obrázek.
Dalším způsobem získávání nových žáků jsou průzkumy hudebnosti v mateřských
školách. Učitelé hudebního oboru každoročně navštěvují nejenom MŠ v Jirkově, ale
průzkumy hudebnosti provádějí i v MŠ v těsné blízkosti Jirkova (Červený Hrádek, Vysoká
Pec). Nově přijatí žáci byli zařazováni jak do přípravných oddělení, tak i do dalších ročníků.
Zájemci vykonali talentovou zkoušku, při které bylo posuzováno jejich intonační a především
rytmické cítění. Byli hodnoceni bodovou stupnicí 1 – 10 bodů, přičemž 10 bodů bylo nejvíc.
Přijímáni byli podle počtu volných míst

v konkrétním oddělení, v závislosti na počtu

získaných bodů. Identifikační čísla žáků, kteří byli přijati, byla uveřejněna na webových
stránkách školy. Zájemci o studium byli o tomto faktu předem upozorněni při zápisu na
informačním lístku, který byl součástí přihlášky.
Zápisu dětí do ZUŠ předchází:
-

průzkumy hudebnosti v MŠ a ZŠ

-

průzkumy hudebnosti přímo v ZUŠ

-

plakáty na plakátovacích plochách ve škole a ve městě

-

oznámení v místním, popř. okresním tisku

-

výchovné koncerty ( formou pohádky )

-

den otevřených dveří s prohlídkou všech
oborů a ukázkou jejich práce

-

prezentace školy na veřejnosti – na náměstí E. Beneše, v areálu školy, popř.
na jiných veřejných místech

V oficiálním termínu zápisu se přihlásilo ke studiu cca 100 nových žáků.

4.3 Absolventi školy 2016/2017
UČITEL - HO

Babjáková K.
Hána L.
Malá H.
Raková M.
Řeháková J.
Sailerová M.
Šobáň V.
Třeštíková M.
HO – 11 žáků

UČITEL - VO

Bílek Š.
Hromádková Š.

Švejkarová I.

VO – 8 žáků

UČITEL - TO

Bělíková V.

Šimková H.
TO – 5 žáků

JMÉNO ŽÁKA
Kreisslová Alžběta
Radimcová Adéla
Dočkalová Magdaléna
Šebková Jarmila
Krouparová Andrea
Steuter Ludvík
Pleilová Blanka
Pleilová Helena
Bučilová Tereza
Kosťová Denisa
Potůčková Alena
I.st. – 7 žáků

JMÉNO ŽÁKA

ROČNÍK
IV.
IV.
IV.
IV.
7.
7.
7.

7.
7.
7.
7.
II.st. – 4 žáci

ROČNÍK

Kösztnerová Š.F.
Brett Daniel
Pleilová Blanka
Vaníček Michal
Lukáš Procházka
Aubry Mia
Kaderka Ondřej
Kukalová Veronika
I.st. – 7 žáků

7.
7.
7.
7.
IV.
7.
7.
7.
II.st. – 1 žák

JMÉNO ŽÁKA
Hutyrová Adéla
Prosková Nikola
Šímová Eliška
Vanžurová Pavlína
Virtová Nikola
I.st. – 4 žáci

ROČNÍK
7.
7.
7.
7.
IV.
II.st. – 1 žák

NÁSTROJ

Klavír
Kytara
Klavír
Klavír
Kytara
Kytara
Klavír
Klavír
Housle
Zpěv
Zpěv
SPD – 0 žáků

VÝTVARNÝ
OBOR

SPD – 0 žáků

TANEČNÍ OBOR

SPD – 0 žáků

4.4 Soutěže
Hudební obor 2016/2017
Okresní kolo ve hře na klavír v ZUŠ Jirkov
Anna Olivíková
Adam Braun
Magdaléna Dočkalová
Alžběta Škapová
Kamila Neumaierová
Denisa Maria Kösztnerová
Filip Neumaier
Karolína Smítková
Jarmila Šebková
Justina Vondráčková
Markéta Šmakalová
Karolína Kárová

1. místo s postupem do krajského kola
1. místo s postupem do krajského kola
1. místo s postupem do krajského kola
2. místo
2. místo
2. místo
2. místo
2. místo
2. místo
2. místo
3. místo
3. místo

Okresní kolo ve hře na smyčcové nástroje (housle) v ZUŠ Chomutov
Marie Volaříková

2. místo

Okresní kolo ve hře na kytaru v ZUŠ Klášterec nad Ohří
Gabriela Adriana Muňozová
Markéta Tonková
Andrea Krouparová
Kytarové dueto –
Barbora Kynclová
Nela Tomečková
Kytarové kvarteto – Gabriela Muňozová
Markéta Tonková
Martin Prokop
Daniel Skoumal

1. místo s postupem do krajského kola
1. místo
1. místo
1. místo
1. místo

Krajské kolo ve hře na klavír v ZUŠ Litvínov
Adam Braun
Anna Olivíková
Magdaléna Dočkalová

1. místo s postupem do celostátního kola
2. místo
2. místo

Krajské kolo ve hře na kytaru v ZUŠ Most
Gabriela Adriana Muňozová

2. místo

Celostátní kolo ve hře na klavír v ZUŠ Taussigova, Praha 8
Adam Braun

3. místo

Krajské kolo jazzových orchestrů v ZUŠ Litvínov
Orchestr Red Dwarf Band

1. místo s postupem do celostátního kola

Celostátní kolo jazzových orchestrů v ZUŠ Litvínov
Orchestr Red Dwarf Band

2. místo

Teplické Flautohry - soutěžní přehlídka ve hře na zobcovou flétnu
Nicol Matějková

3. místo

Pěvecká soutěž „Zpěváček Karlovarska“
Denisa Maria Kösztnerová

1. místo

Litvínovské DŘEVOHRANÍ 2017
Klarinetové trio –

Martin Matocha
Tereza Tomášková
Lucie Skalníková

2. místo

Pěvecká soutěž Chomutovský Skřivánek 2017
Kateřina Jirovská
Anežka Hánová
Magdalena Zelenková
Denisa Maria Kösztnerová
Pavla Juppová
Eliška Zelenková
Duo – Eliška a Magda Zelenkovy

zlaté pásmo v I. kategorii
zlaté pásmo v I. kategorii
zlaté pásmo v II. kategorii
zlaté pásmo v II. kategorii
stříbrné pásmo ve II. kategorii
stříbrné pásmo ve III. kategorii
stříbrné pásmo

Pěvecká soutěž Mladá píseň 2017 Chomutov
Liliana Slámová, Pavel Sláma

Ocenění poroty za souhru

Výtvarný obor 2016/2017
Jirkovská Paleta „SVĚT FANTAZIE“ – 25. ročník celostátní výtvarné
soutěže
Andrea Krouparová
Josef Gabčo
Lucie Marková
Blanka Pleilová
Helena Pleilová

1. místo
2. místo
2. místo
3. místo
Zvláštní cena za návrh obrázku na plakát a
diplom

Výtvarná soutěž Českého mysliveckého svazu 2017
Elena Bezchlebová – téma: STROMY
Andrea Tuháčková – téma: LOVECKÝ PES
Sára Marková – téma: LOVECKÝ PES
Lenka Brožová – téma: LOVECKÝ PES

ocenění
ocenění
ocenění
ocenění

Krajská přehlídka výtvarného oboru v Teplicích –veřejná porota
Projekt HLAVA V KRAJINĚ II

Bronzové pásmo

Pedagog: Ivana Švejkarová, Štěpán Bílek

Výtvarná řada KDO JSEM

Bronzové pásmo

Pedagog: Šárka Hromádková

Výtvarná soutěž Českého zahrádkářského svazu Zelenina plná
vitamínů
Adéla Fojtíková

3. místo

Taneční obor 2016/2017
Taneční soutěž ELITERY LOUNY 2017
Minimaxis (V.Bělíková)
Maxis II (V.Bělíková)
Maxis I (V.Bělíková)

1. místo
1. místo
4. místo

Kvalifikační kolo soutěže IMA MČR 2017 – Zruč nad Sázavou
Marionky Kadetky Pom-Poms (H.Šimková) 1. místo
Rozalinky Seniorky mini Pom-Poms
1. místo
(H.Šimková)
Marionky Kadetky mini Pom-Poms
(H.Šimková)

2. místo

Českolipská HŮLKOMÁNIE 2017 – Česká Lípa
Maxis II Pom-Poms (V.Bělíková)
Minimaxis (V.Bělíková)
Maxis I (V.Bělíková)
Duo – Tereza Neumanová, Zuzana
Křivková (V.Bělíková)
Sóla: (V.Bělíková)
Dominika Prosková
Tereza Neumanová
Nikol Míchalová
Jana Baxová, Zuzana Křivková
Barbora Kovářová,
Natálie Vajcová
Adéla Hutyrová

1. místo
2. místo
3. místo
3. místo

2. místo
3. místo
4. místo
5. místo
6. místo
6. místo
7. místo

Benešovský medvěd 2017 Děčín
Maxis II Pom-Poms (V.Bělíková)
Minimaxis (V.Bělíková)
Maxis I (V.Bělíková)
Sóla: (V.Bělíková)
Kristýna Šuleková
Dominika Prosková
Nikola Prosková
Nikol Míchalová

1. místo
10. místo
3. místo
2. místo
4. místo
4. místo
5. místo

MAJORETTES 2017 Praha Chodov
Marionky - velká formace (H.Šimková)
Marionky – miniformace (H.Šimková)

1. místo
1. místo

Rozalinky (H.Šimková)

1. místo

Mistrovství ČR IFMS Náchod 2017
Rozalinky (H.Šimková)
Marionky - velká formace (H.Šimková)

1. místo s postupem na MS
3. místo s postupem na MS

Mistrovství světa IFMS 2017
Rozalinky (H.Šimková)
Marionky - velká formace (H.Šimková)

1. místo
5. místo

4.5 Přijetí žáků na střední školy uměleckého směru
Výtvarný obor
Veronika Kukalová – Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň
Magdaléna Němcová – Grafický design, Hamr u Litvínova
Mia Aubry – Grafický design, Hamr u Litvínova
Michal Vaníček – Grafický design, Hamr u Litvínova
Karolína Přenosilová - Grafický design, Hamr u Litvínova
Hudební obor
Adam Braun – Konzervatoř Teplice, obor: hra na klavír
Patrik Krista - Konzervatoř Teplice, obor: hra na bicí nástroje

5.

Údaje o inspekcích a kontrolách
Ve školním roce 2016/2017 proběhla v ZUŠ Jirkov kontrola vnitřního auditu

MěÚ Jirkov. Kontrolováno bylo hospodaření a nakládání s majetkem, hospodaření
s příspěvky poskytnutými ÚSC a byla prověřena účinnost vnitřního kontrolního systému.
Výsledek auditu zněl – bez výhrad.

Ve školním roce 2016/2017 proběhl na ZUŠ Jirkov audit firmou ADaKa, s.r.o. – bez
výhrad.

6. Plán práce ZUŠ Jirkov na školní rok 2016/2017
AKCE
Soustředění orchestru RDB
Soutěž trubačů na Křivoklátě
Vernisáž prací z letního sochařského a malířského
sympozia Hlava v krajině II. spojený s promenádním
koncertem školního orchestru RED DWARF BAND
Nord Bohemia pohár Vysočany – Halali
PODZIMNÍ MALOVÁNÍ –malování nejen pro žáky
VO v exteriéru
10. ročník soutěžního festivalu Jirkovský Písňovar
Zahajovací koncert Jirkovského Písňovaru
Bloky soutěžních vystoupení v rámci JP
Víkendový klavírní seminář v Litvínově
KPH – recitál Jana Páleníčka a Jitky Čechové
Výstava výtvarného oboru MÁ VLAST
Podzimní klavírní koncert ZUŠ Jirkov v Café Atriu v
Chomutově
Oficiální vyhlášení 25. ročníku celostátní výtvarné
soutěže Jirkovská paleta na téma SVĚT FANTAZIE
Interní přehrávky aneb Školní festival etud 2.+ 3.+
4.roč. / I.st.
Podzimní koncert žáků – HO,TO,LDO
18. výroční koncert sboru Ventilky
KPH – Trio Pragtet
Hudební dostaveníčko žáků a jejich učitelů
- společný koncert
Pečení perníků na Jirkovský advent
Plesová sezona TO
Mikulášský koncert – HO,TO,LDO
Adventní koncert – žákovský koncert
Interní koncert žáků dechového oddělení O. Hájka
Koncert pro rodiče žáků dechového a pěveckého
oddělení
Adventní koncert Ventilek v kostele sv. Kateřiny
Alexandrijské
Adventní koncert Ventilek v kostele sv. Václava na
Kalku

TERMÍN

MÍSTO

28.-31.8.2016
3.9.2016
8.9.2016
16.00 hodin

Zásada u Kadaně
Křivoklát
ZUŠ Jirkov

9.-10.9.2016
21.9.2016
14.30 hodin
30.9.-2.10.2016
30.9.2016
19.00 hodin
1.10.- 2.10.2016
1.10.-2.10.2016
11.10.2016
18.30 hodin
20.10.2016
17.00 hodin
20.10.2016
18.00 hodin
31.10.2016

Vysočany
exteriér ZUŠ
Jirkov
Č. Hrádek
Č. Hrádek

7.+8.+9.11.2016

malý sál č. 34
uč.sborů č. 35
učebna bicí
sál ZUŠ Jirkov

16.00 hodin
10.11.2016
18.00 hodin
12.11.2016
17.00 hodin
15.11.2016
18.30 hodin
24.11.2016
18.00 hodin
11. 2016
listopad-únor
1.12.2016
18.00 hodin
6.12.2016
18.00 hodin
8.12.2016
8.12.2016
17.30 hodin
10.12.2016
18.00 hodin
11.12.2016
15.00 hodin

Č. Hrádek
Litvínov
sál ZUŠ Jirkov
Galerie dětí
Chomutov
ZUŠ Jirkov

sál ZUŠ Jirkov
sál ZUŠ Jirkov
sál ZUŠ Jirkov
ZUŠ Jirkov
Ji + CV
sál ZUŠ Jirkov
sál ZUŠ Jirkov
malý sál č. 34
LDO č. 40
Vysoké nad
Jizerou
Kalek

JIRKOVSKÝ ADVENT 2016
Vánoční klavírní večírek
Vánoční výstava dětských prací VO na téma
Staročeské Vánoce
Vánoční koncert žáků – HO,TO,LDO
Přišlo jsi k nám, Jezulátko – adventní koncert
Ventilek v Kapličce na Jindřišské
Soustředění orchestru Red Dwarf Band
Módní show aneb Duhové snění s orchestrem Red
Dwarf Band – módní přehlídka a koncert orchestru
Taneční obor na Mysliveckém plese ve Strupčicích
KPH – klavírní recitál Lenky Korbelové
Třídní koncert před vysvědčením
Třídní koncert
Školní kolo celostátní soutěže HO
1. Koncert vítězů školní soutěže HO
2. Koncert vítězů školní soutěže HO
Okresní kolo celostátní soutěže MŠMT ve hře na
klavír
Okresní kolo celostátní soutěže MŠMT ve hře na
smyčcové nástroje
Taneční soutěž – ELITERY 2017 LOUNY
Beethovenovy Teplice –klavírní soutěž
Děti hrají dětem - výchovné koncerty pro 4. třídy ZŠ –
dech. nástroje, školní orchestr RDB
Krajské kolo celostátní soutěže MŠMT ve hře na
klavír
KPH – Pěvecký koncert Michaely Kapustové, klavírní
doprovod Pavel Voráček
Okresní kolo celostátní soutěže MŠMT ve hře na
kytaru
Z pohádky do pohádky – koncert pěveckého oddělení
Soutěž mažoretek IMA- kvalifikační soutěže MČR
Koncert učitelů Hudba napříč stoletími – koncert
učitelů ke svátku Dne učitelů
Soustředění orchestru
Jarní jazz v ZUŠ Jirkov

13.12.2016
10.00-17.00
14.12.2016
17.00 hodin
15.12.2016
17.00 hodin

Kostelní ulice
Jirkov
Galerie Jirkov

15.12.2016
18.00 hodin
15.12.2016
19.00 hodin
15.-18.12. 2016
21.12.2016
18.00 hodin
14.1.2017
24.1.2017
18.30 hodin
30.1.2017
16.30 hodin
31.1.2017
17.00 hodin
6.2.-10.2.2017

sál ZUŠ Jirkov

14.2.2017
18.00 hodin
15.2.2017
18.00 hodin
17.2.2017

sál ZUŠ Jirkov

Galerie dětí

Kaplička
Jindřišská
Svahová
Jirkovské divadlo
Strupčice
sál ZUŠ Jirkov
malý sál č. 34
malý sál č. 34
ZUŠ Jirkov

sál ZUŠ Jirkov

ZUŠ Jirkov

9.00-18.00 hodin

24.2.2017

Chomutov

4.+5.3.2017
3.2017
17.3.2017

Louny
Teplice
sál ZUŠ Jirkov

9.00, 10.00, 11.00 h

21.3.2017

ZUŠ Litvínov

21.3.2017
18.30 hodin
22.3.2017

sál ZUŠ Jirkov

23.3.2017
17.00 hodin
26.3.2017
30.3. 2017
18.00 hodin
30.3. - 2.4.2017
4.4.2017
18.00 hodin

ZUŠ Klášterec nad
Ohří
sál ZUŠ Jirkov

Stochov
sál ZUŠ Jirkov

Svahová
sál ZUŠ Jirkov

Jarní koncert žáků – HO,TO,LDO
Krajské kolo celostátní soutěže MŠMT orchestrů
Porota Jirkovské palety
KPH – Duo du Réve Jana Jarkovská – flétna
Bohumír Stehlík – klavír
Mezinárodní sborový festival VOKÁL JIRKOV –
Ventilky, sbor z Mexica, Comodo
FLAUTOHRY Teplice
Pohárová taneční soutěž Hůlkománie
Průzkumy hudebnosti v MŠ v Jirkově, Vysoké Peci,
CV – Zahradní, Červený Hrádek
Děti hrají dětem - výchovné koncerty s pohádkou O 12
měsíčkách pro MŠ+1. tř. ZŠ Jirkov
Jarní koncert klavírního oddělení ZUŠ Jirkov
Pohárová taneční soutěž Benešovský medvěd
Taneční pohárová soutěž MAJORETTES PRAHA
Vernisáž a slavnostní vyhodnocení 25. ročníku
Jirkovské palety SVĚT FANTAZIE
Zemské kolo pohárové soutěže Chomutov CZECH
DANCE MASTERS
Májový koncert žáků
Soutěž mažoretek MFMS - finále na MČR
Soubor Halali na Mysliveckém dni na Červeném
Hrádku + výtvarná soutěž
Taneční soutěž NBTA
Okouzleni klavírem – nesoutěžní festival klavírní hry
Chomutovský skřivánek – pěvecká soutěž
DD aneb Derniera Dioptria – koncert tria B. Kozové
Koncert Ventilek v Zschopau - Kirche Sankt Martin
Sbor Ventilky na Sächsische Mozartfest
KPH – Trio Tones
Michaela Hájíčková – klavír
Veronika Liebigová – klarinet
Vojtěch Urban - violoncello
Rodinné muzicírování
Závěrečná taneční akademie 2017
Setkání sborů Severočeského regionu – vystoupení
pěveckého sboru Světlušky
Zápis nových žáků na školní rok 2017/2018

6.4. 2017
18.00 hodin
10.4.2017
10.4.2017
9.00 hodin
11.4.2017
18.30 hodin
12.4.2017
17.00 hodin
22.4.2017
22.4.2017

sál ZUŠ Jirkov

24.4. – 19.5.2017

MŠ

27.+28.4.2017

sál ZUŠ Jirkov

ZUŠ Litvínov
ZUŠ Jirkov
sál ZUŠ Jirkov
sál ZUŠ Jirkov
Teplice

Česká Lípa

9.00, 10.00, 11.00

27.4.2017
18.00 hodin
29.4.2017
30.4.2017
3.5. 2017
16.30 hodin
7.5.2017

Café Atrium
Chomutov

11.5. 2017
18.00 hodin
13.+14.5.2017
13.5.2017

sál ZUŠ Jirkov

13.5.2017
13.5.2017
13.5.2017
18.5.2017
17.30 hodin
18.5.2017
23.5.2017
18.00 hodin
23.5. 2017
18.30 hodin

Žatec

25.5. 2017
18.00 hodin
26.5.2017
17.00 hodin
27.5.2017
14.00 hodin
29.5.- 2.6.2017

sál ZUŠ Jirkov

Děčín
Chodov
sál ZUŠ Jirkov
Galerie dětí
Chomutov

Náchod
Červený Hrádek

ZUŠ Kadaň
Chomutov
sál ZUŠ Jirkov

Zschopau
Červený Hrádek
sál ZUŠ Jirkov

Sportovní hala
Chomutov
Chomutov
ZUŠ Jirkov

13.00 -17.00 hodin

Prezentace školy ke Dni dětí v rámci

úterý 30.5.2017

Zahrada ZUŠ

celorepublikového projektu ZUŠ OPEN 2017 nadace
Magdaleny Kožené, Koncert pěveckého oddělení
v Jacques Café
Hudební žánry 20. a 21. století – koncert pěveckého
oddělení
Taneční pohárová soutěž O pohár starostky České
Lípy
Závěrečné zkoušky

16.00 hodin

Jirkov Sax Quartet
Koncert Světlušek a Ventilek v Jacques Café

6.6.2017 – 19.00
8.6.2017
16.30 hodin
9.+10.6.2017

Celostátní kolo jazzových orchestrů – orchestr Red
Dwarf Band
Interní koncert před prázdninami

14.00 hodin
1.6.2017
18.00 hodin
3.6.2017
5.-9.6.2017

12.6.2017
17.00 hodin
14.6.2017
Interní koncert žáků J. Bartoňové a R. Buňáta
16.00 hodin
15.6. 2017
Koncert absolventů u příležitosti Svátku hudby a
18.00 hodin
Evropského dne hudby
15.6.2017
Výstava absolventů I. a II.st. VO
17.30 hodin
16.6.2017
SKKS Chomutov – Pěvecká soutěž Mladá píseň
17.00 hodin
Koncert v květinovém záhonu – třídní projekt klavírní 20.6.2017
16.00 hodin
třídy M. Rakové pro hudební nauky
Koncert v květinovém záhonu – třídní projekt klavírní 21.6.2017
18.00 hodin
třídy M. Rakové
Koncert pro Matěje – vzpomínkový koncert orchestru 21.6.2017
16.00 hodin
Red Dwarf Band
22.6. 2017
Závěrečný koncert žáků
18.00 hodin
23.6.2017 – 19.00
Jirkov Sax Quartet
26.6.2017
Promenádní koncert orchestru RDB u ZUŠ Jirkov
16.00 hodin
26.6.2017
Vítání prázdnin LDO – pohádka Což takhle svatba,
17.00 hodin
princi
27.6.2017
Vítání prázdnin LDO – pohádka Což takhle svatba,
9.00, 10.00, 12.00
princi
27.6.2017
Letní filharmonie – Ventilky
20.00 hodin
28.6.2017
Letní filharmonie – Ventilky
20.00 hodin
29.6.2017
Zpívání pod Červeným hrádkem – sbory Světlušky a
16.00 hodin
Ventilky
průběžně celý rok
Koncerty a interní přehrávky dle potřeby
průběžně celý rok
Troubení souboru Halali na různých akcích
mysliveckého sdružení, OMS CV a jiné
23.-26.8.2017
Soutěž mažoretek IMA – mistrovství světa

Jirkov

sál ZUŠ Jirkov

Česká Lípa
malý sál č.34 +
zkušebna sborů
Jacques Café CV
Chomutov

Litvínov
sál ZUŠ Jirkov
malý sál č.34
sál ZUŠ Jirkov
Galerie dětí
Chomutov
malý sál č.34
malý sál č.34

Chomutov
sál ZUŠ Jirkov
Jacques Café CV

ZUŠ Jirkov
LDO č.40
sál ZUŠ Jirkov

Küchwaldbühne
Chemnitz
Chomutov
Červený Hrádek

Praha

7. Rekapitulace školního roku 2016/2017
1. pololetí 2016/2017
Národní památkový ústav s hradem Křivoklát uspořádal 3.9.2016 první ročník
Mysliveckých slavností sv. Eustacha s Festivalem lovecké hudby. Jelikož se naše Halali
v kompletním seskupení nemohlo účastnit, byl vyslán zástupce do kategorie sólistů. Byl jím
Michal Vlček, žák paní učitelky Ivy Šimkové. Byl jedním z nejmladších účastníků a dle
bodového hodnocení reprezentoval naši školu velmi dobře. Byla to další soutěžní trubačská
zkušenost našeho žáka.
9.9. – 11.9.2016 se uskutečnil 4. ročník Nord Bohemia poháru ve Vysočanech za
spolupráce OMS Chomutov a klubu chovatelů ohařů Niederlausitz. Tato soutěž si získala
prestiž nejen svým připraveným programem, ale také každoroční účastí trubačského souboru
Halali naší ZUŠ.
Trubačský soubor Halali byl 10.9.2016 pozván, aby hudebně zahájil vernisáž výstavy
obrazů regionální malířky Květy Novákové v chomutovské Hřebíkárně a 1.10.2016 zajistil
hudební produkci na vernisáži Klubu přátel malování pod názvem Duhový svět v kostele
sv. Bartoloměje ve Spořicích.
8.9.2016 se konala slavnostní prezentace pískovcových bust z letního sochařského
sympozia HLAVA V KRAJINĚ II. Vernisáž hudebně zahájili členové trubačského souboru
CONSONARE a po přivítání a představení celého projektu se přítomní návštěvníci mohli již
soustředit na sochařské výtvory vytvořené žáky výtvarného oboru a sochařského kurzu.
Přítomní návštěvníci ocenili hlavně to, že většina účastníků pracovala s pískovcem poprvé v
životě. Mnozí si tak rozšířili své výtvarné znalosti a schopnosti. Lektoři předávali své znalosti
a zkušenosti mladší generaci v přirozeném tvůrčím prostředí a zároveň jim nechávali dostatek
volnosti a svobody se jakkoli vyjádřit. Pozitivní ohlasy nám daly nový impuls pro další
výtvarnou činnost. Vytvořená díla obohacují parkovou úpravu kolem školy a dávají jí nový
výraz.

Již tradičním se pro výtvarný obor stalo Podzimní malování v exteriéru. Začátkem
nového školního roku 21.9.2016 v odpoledních hodinách jsme opět naplánovali tuto
výtvarnou akci, abychom využili s našimi výtvarníky kresbu a malbu v plenéru. Příjemné
podzimní počasí nám bylo i tentokrát nakloněno, a tak mohly vzniknout nové studijní kresby
pěkného okolí naší školy. Akci jsme uspořádali nejen pro žáky výtvarného oboru, ale také pro

všechny ty, kteří měli chuť si vyzkoušet kreslit podle skutečnosti pod odborným vedením
našich pedagogů výtvarníků. Zahrada ZUŠky se rozrostla o dalších deset pískovcových bust,
které vznikly v rámci letního výtvarného projektu Hlava v krajině II. a staly se tak další
inspirací pro přítomné malé i větší výtvarníky. Děti měly za úkol najít v plenéru školy
zajímavá zákoutí, která by se rozhodly nakreslit. Začalo se samozřejmě studijními kresbami a
někteří pak dokončili své práce volně zvolenou technikou. Žáci si již uměli poradit s velikostí
daného formátu, snažili se o vyváženou kompozici, zvolili sami nebo po konzultaci s učitelem
vhodnou techniku pro dokončení a výtvarný den si plně užili.
První říjnový víkend 30.9. – 2.10.2016 proběhl jubilejní 10. ročník mezinárodního
soutěžního sborového festivalu v oblasti populární hudby JIRKOVSKÝ PÍSŇOVAR,
který každoročně pořádá Komorní smíšený sbor VENTILKY a Základní umělecká škola
Jirkov. Smyslem Jirkovského Písňovaru nebyla pouze sborová soutěž, ale především snaha
přivést do Jirkova kvalitní sborová tělesa a představit jim naše město v tom nejlepším světle.
Proto jsou každoročně sbory vyzvány k tomu, aby vystoupily v rámci festivalu na zajímavých
místech našeho regionu, měly tak možnost poznat náš kraj a navázat nová přátelství.

Na 10. ročník Jirkovského Písňovaru bylo vybráno ze šestadvaceti zájemců celkem
sedmnáct sborů, z toho jeden zahraniční - sbor Poptales z Chemnitz. Festivalu se zúčastnily
další tři sbory jako hosté. Celkem zde zazpívalo 20 sborů čítajících na 400 zpěváků včetně tří
sborů, které vystoupily jako hosté. Na pátečním zahajovacím koncertě si posluchači mohli
vyslechnout pořádající sbor, kterým byl Komorní smíšený sbor Ventilky (ZUŠ Jirkov),
loňského vítěze – sbor Intonic z Prahy a trojnásobného vítěze Písňovaru, sbor Oktet Praha.
Zlatým hřebem bylo vystoupení německého hosta, tria Cristin Claas, který provedl také dvě
společné skladby se sborem Ventilky, s nímž již dlouhodobě spolupracuje. Na letošní jubilejní
ročník jsme pozvali také dvojnásobného držitele hlavní ceny, Jirkovského Rytíře, sbor
Kakofon z Prahy, který vzhledem k nepřízni počasí nevystoupil v atriu SKKS, ale v kostele
sv. Ignáce v Chomutově v neděli v odpoledních hodinách spolu se sbory Song Ladies Kladno,
CH-tdž Praha, Panoptikum Ústí nad Labem, Intonic Praha, Dábrlíbap Praha. Dalšími
koncerty, které festival nabídnul svým posluchačům, byl nedělní koncert v malebné kapličce
na Jindřišské v Krušných horách a také koncert Písňovar v podzámčí. Během tohoto koncertu
proběhlo vyhlášení ceny za nejlepší hymnu pro Jindřišskou, kterým se stal sbor Ventilky, a
také byly uloženy dva předměty do muzea Jirků, které sídlí v Jirkovské věži. Ty darovali dva
Písňovarští porotci - Jirkové (prof. Jiří Kolář a prof. Jiří Holubec), kteří na festival jezdí již od
jeho vzniku. Zařadili se tak po bok dalších známých osobností (Jiří Bělohlávek, Jiří Suchý,
Jiří Bartoška a další), které městu Jirkov věnovaly nějaký předmět osobní důležitosti.

I přes tyto zajímavé akce zůstala stále hlavním festivalovým dnem sobota, coby den
soutěžní, kdy vybraných 17 sborů soutěžilo v dopoledním a odpoledním bloku v Rytířském
sále Červeného Hrádku. Sbory hodnotila odborná porota ve složení: profesor Jiří Holubec z
PF UJEP Ústí nad Labem, známý sbormistr mladé generace MgA. Michal Hájek a
sbormistryně MgA. Kamila Zenklová. Oba posledně zmiňovaní také vedli nedělní workshop,
který se uskutečnil na Červeném Hrádku v neděli dopoledne. Díky tomu, že Písňovar dostal
v rámci projektu Viva la musica podporu od Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci
kooperačního programu Svobodný stát Sasko a Česká republika 2014–2020, můžeme na něj
zvát nejen sbory z Německa, ale i další profesionální hudebníky. Letos tak v porotě mohla
zasednout ředitelka Hudební školy v Chemnitz, paní Nancy Gibson.
Po skončení soutěžních bloků se sbory mohly zúčastnit zábavné společenské soutěže
nazvané Sborympiáda a vyslechnout si známého teplického zpěváka Pavla Houfka a
vystoupení tria studentů PF UJEP To vymyslíme.
Slavnostní vyhlášení výsledků jednotlivých kategorií proběhlo od 19:00 hodin v
Rytířském sále. Do soutěže o Grand Prix, bylo nominováno pět sborů: CH-tdž Praha,
Panoptikum Ústí nad Labem, Dábrlíbap Praha, Oktet Praha a Crashendo Praha. Hlavní cenu
festivalu – Pohár Jirkovského Rytíře si letos (celkově již počtvrté) odnesl sbor Oktet. Jeho
sbormistryně, Sylvie Sasková přislíbila, že nějaký čas soutěžení na festivalu vynechá a dá tak
příležitost k vítězství jiným sborům. To však neznamená, že bychom Oktet příští rok na
Písňovaru neslyšeli. Bude totiž, tak jako každý rok, pozván coby vítěz předchozího ročníku na
zahajovací koncert.
Možnost pořádat v Jirkově mezinárodní sborový festival na této úrovni je podmíněna
vstřícným postojem města Jirkov a dalších sponzorů a partnerů, bez nichž by se tato akce
nemohla uskutečnit. Za všechny jmenujme alespoň ZUŠ Jirkov, společnost Českomoravský
beton, Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Jirkov, SKKS Chomutov, Pedagogickou
fakultu UJEP v Ústí nad Labem.

V rámci dalšího vzdělávání se učitelé klavírního oddělení zúčastnili ve dnech 30.9. –
2.10.2016 víkendového klavírního semináře v Litvínově. Seminář byl tentokrát v duchu

česko – německé spolupráce a byl zahájen páteční přehlídkou mladých českých a německých
klavíristů. O víkendu pak proběhly tři přednášky – Na klavír hravým způsobem (Sněžana
Ivanova), Výuka klavírní hry v Čechách a v Německu (Hana Vlasáková) a Mladý klavírista
na pódiu (prof. Alena Vlasáková). Jako modelový žák vystoupil žák naší školy Adam Braun.
Účastníci semináře tak mohli vyslechnout zajímavé srovnání českého a německého systému
výuky klavírní hry, poznat německé klavírní školy vhodné i pro použití u nás a utřídit si
všechny otázky spojené s veřejným vystupováním na pódiu. Dvojjazyčné přednášky a večerní
Veselé němčiny pro klavíristy poskytly také možnost k získání základů či obohacení
dosavadních znalostí německého jazyka.
20.10.2016 se žáci klavírního oddělení představili na tradičním podzimním koncertě
v kavárně Café Atrium v Chomutově. Vystoupili žáci klavírního oddělení a ve svých
skladbách provedli posluchače několika staletími a několika hudebními styly jako například
barokem, klasicismem, romantismem a současnými skladateli. Pro některé žáky to bylo jejich
první veřejné vystoupení, a tak si mohli v praxi vyzkoušet, co všechno k vystupování patří.
Tento typ koncertu patří mezi veřejné koncerty, kterých se rádi zúčastňují jak naši žáci, tak i
stálí návštěvníci Café Atria.
Má vlast bylo téma výstavy výtvarného oboru, jejíž vernisáž proběhla 20.10.2016
v odpoledních hodinách v Galerii dětí ZUŠ Jirkov. Po přivítání slovem i hudbou se otevřely
dveře Galerie dětí a rodiče, prarodiče, sourozenci a kamarádi si mohli užít jedinečnou
atmosféru a prohlédnout si vystavené práce. Téma bylo vlastenecké, jak již z názvu vyplynulo
a bylo zaměřeno na naši Českou republiku. Některé děti zaujala architektura, historické
památky nebo historické osobnosti, jiné příroda a krása naší krajiny. V loňském roce
pracovali výtvarníci na různých tématech, výtvarných řadách či projektech a zúčastnili se
několika soutěží. Vytvořili spoustu obrázků a prostorových objektů, které neměli možnost
během roku veřejně prezentovat, proto se paní učitelky Šárka Hromádková a Ivana
Švejkarová rozhodly uspořádat výstavu právě z těchto výtvarných děl. Vzniklo tak několik
zajímavých výtvarných řad – česká abeceda, gotika, moje rodina, moje město, česká krajina,
Karel IV., lev ve znaku České republiky atd. Výstava byla velmi pestrá, různorodá a
tematicky zajímavá, sklidila obdiv návštěvníků od útlého věku až po dospělé.

Podzimní koncert a Hudební dostaveníčko žáků a jejich učitelů byly první dva
listopadové koncerty, které zahájily podzimní sezónu žákovských koncertů a zároveň
koncertů v novém školním roce. Na první koncert se žáci doslova těšili a svá hudební čísla
měli velmi pěkně připravena. Druhý koncert byl připraven tak, aby se publiku předvedli žáci
se svými učiteli a společně si na pódiu zahráli. Myšlenkou tohoto koncertu bylo, aby učitelé
byli správným hudebním příkladem pro své žáky. Oba koncerty měly velice dobrou úroveň a
žáci, učitelé i posluchači si je náležitě užívali.
12.11.2016 se uskutečnil v sále ZUŠ Jirkov koncert sboru Ventilky k 18. výročí jeho

založení. Na programu zazněly skladby aktuálního repertoáru sboru. Byly mezi nimi i
skladby, s nimiž sbor zvítězil letos na mezinárodním sborovém festivalu Cantiveris Praga, ale
i novinky zaranžované pro Ventilky jejich sbormistrem. Před zaplněným sálem Ventilky opět
potvrdily, že patří mezi špičkové české sbory, které dokáží citlivě nastudovat skladby různých
stylů a žánrů, a že se za osmnáct let své existence dokázaly etablovat nejen po stránce
umělecké, ale i v širším společenském kontextu. Hostem koncertu byl sbor Panoptikum z Ústí
nad Labem (sborm. Jana Honců), který nezapřel těsnou spolupráci s Ventilkami nejen
podobným přístupem ke sborové interpretaci, ale i personálním obsazením, kdy řada jeho
členů sborem Ventilky prošla. Koncert k plnoletým narozeninám Ventilek měl pozitivní ohlas
u zaplněného sálu posluchačů a příznivců sboru.

Měsíc prosinec začal celou řadou předvánočních koncertů a vystoupení. Konalo se
také mnoho interních koncertů, které uspořádali pro své žáky jejich učitelé. Někteří spojili
své třídy a vystoupení tak byla hudebně pestřejší.
1.12.2016 se konal Mikulášský koncert, který patřil především mladším žákům. Ti za své
hudební vystoupení na pódiu dostali čokoládovou odměnu přímo od Mikuláše, který se
v doprovodu anděla objevil v koncertním sále na závěr koncertu. Pro menší žáky to byl
zážitek, který se uskuteční pouze jednou v roce. Dalším koncertem byl 6.12.2016 Adventní
koncert, kde vystoupili především starší žáci a předvedli svá hudební čísla. Jedním ze
žákovských koncertů byl 15.12.2016 tradiční, slavnostní Vánoční koncert, kterému
předcházela od 17:00 hodin vánoční výstava žáků výtvarného oboru s podtitulem
Staročeské Vánoce. Ve svých výtvarných dílech plošných i prostorových se snažili žáci
přiblížit jednoduchost a symboliku Vánoc z dob našich babiček a prababiček. Byly zde ke
zhlédnutí stylizované figurky andělů, vánoční zátiší, ryba jako hlavní vánoční pokrm, vánoční
ozdoby a mnoho dalších prací. Vánoční koncert i výstava byly velmi milou akcí s velkou
návštěvností. Staly se již několikátým rokem oslavou předvánočních dní a opět navodily
klidnou a příjemnou atmosféru v každém návštěvníkovi.

Šňůru vánočních koncertů měl také náš pěvecký sbor Ventilky, který oslavu Vánoc
začal již adventními koncerty v Chemnitz, Pablo-Neruda-Grundschule, v kostele sv. Kateřiny

v Chomutově, v kostele sv. Kateřiny Alexandrijské ve Vysoké nad Jizerou, v kostele sv.
Václava na Kalku a v Kapličce na Jindřišské.

Závěr kalendářního roku patřil módní přehlídce, která měla příznačný název Duhové
snění s orchestrem Red Dwarf Band. V komponovaném programu hrály barvy duhy hlavní
roli a hudba školního orchestru plná barevných tónů doplnila celý program a provázela diváky
celým večerem. Spolupráce školního orchestru s výtvarným oborem funguje již od roku 2002,
postupně se módní přehlídka formovala a vytvářela do současné podoby a zapojili se do ní
žáci všech čtyř oborů. Na přípravách se pracovalo téměř půl roku, aby se přehlídka mohla
prezentovat veřejnosti. Mezioborová spolupráce byla vždy velice pěkná a přínosná pro
všechny zúčastněné. Každá přehlídka byla vždy tematicky zaměřená a pokaždé v ní měly
hlavní slovo tvary a barvy. Módní show se konala v Jirkovském divadle 21.12.2016 a účast
veřejnosti byla velká. Bez práce a pomoci některých učitelů by se akci nepodařilo uskutečnit.
Na samotném šití modelů spolupracovaly se žáky ve výtvarném oboru paní učitelky Ivana
Švejkarová a Šárka Hromádková a za dramatický obor Iva Šimková. Choreografii celé akce
připravila a s žáky nacvičila paní učitelka tanečního oboru, Hana Šimková. Šéfdirigentem
školního orchestru byl Vilém Liebig a celou akci moderovala paní učitelka Michaela
Třeštíková. Módní přehlídka se během let posunula vpřed ve své kvalitě, sledovali jsme
současné trendy a snažili se je využít v celém projektu.

2. pololetí 2016/2017
Do nového kalendářního roku jsme vstoupili téměř ve všech oborech soutěžně.
Hudební obor připravil pro všechny své žáky školní kolo soutěže, které se konalo začátkem
února a na toto školní kolo postupně navazovala kola okresní, krajská a celostátní. Pro vítěze

školního kola byly připraveny dva Koncerty vítězů, které se konaly hned další týden po
soutěži. Ti nejlepší mohli soutěžní skladby zahrát všem přítomným posluchačům.
Pro tento školní rok vyhlásilo MŠMT soutěže ZUŠ pro klavír, kytaru, smyčcové nástroje,
jazzové orchestry a výtvarný obor.
17.2.2017 naše škola organizovala okresní kolo soutěže základních uměleckých škol
v oboru hra na klavír. Soutěže se zúčastnilo celkem 32 soutěžících v 0. – X. kategorii, a to ze
čtyř ZUŠ – Chomutov, Jirkov, Kadaň a Klášterec nad Ohří. Výkony klavíristů hodnotila
porota v čele s předsedkyní Miroslavou Rakovou. Z naší školy se soutěže zúčastnilo 12 žáků,
z nichž 2 žákyně se umístily na 3. místě, 7 žáků na místě 2. Tři žáci, jmenovitě Anna
Olivíková, Adam Braun (oba ze třídy paní učitelky M. Rakové) a Magdaléna Dočkalová (ze
třídy paní učitelky H. Malé) získali 1. místo s postupem do krajského kola. Krajské kolo
soutěže proběhlo 21.3. – 22.3. v Litvínově a naši žáci si opět vedli výborně. Anna Olivíková a
Magdaléna Dočkalová si vybojovaly ve svých kategoriích 2. místo, Adam Braun 1. místo
s postupem do ústředního kola. Nejvyšší kolo soutěže se konalo 20.4. – 23.4. v ZUŠ
Taussigova, Praha 8 a Adam Braun zde své soutěžní klání završil krásným 3. místem.

24.2. se konalo v ZUŠ Chomutov okresní kolo ve hře na smyčcové nástroje, jehož se
zúčastnila naše houslistka Marie Volaříková, žákyně pana učitele Víta Šobáně, která soutěžila
ve II. kategorii. Rovněž i ona si odnesla pěkné 2. místo.
22.3. pořádala ZUŠ Klášterec nad Ohří okresní kolo ve hře na kytaru. I zde jsme měli
své žáky, kteří ze školního kola postoupili do okresního. V I. kategorii soutěžila Markéta
Tonková, ve IV. kategorii Gabriela Adriana Muňozová, všechno žáci pana učitele Miroslava
Hefnera. Paní učitelka Jarmila Řeháková měla v soutěži žákyni Andreu Krouparovou, která
soutěžila v VII. kategorii. Komorní hra byla zastoupena naším kytarovým duem a kytarovým
kvartetem. Všichni žáci ve hře na kytaru včetně kytarových souborů se umístili na 1. místech,
Gabriela Adriana Muňozová získala postup do krajského kola konaného v ZUŠ Most, kde
poté získala za svůj výkon 2. místo.

10.4. proběhlo krajské kolo dechových a jazzových orchestrů, pořádající školou byla
ZUŠ Litvínov. Náš orchestr Red Dwarf Band, pod vedením Viléma Liebiga, svou hrou zaujal

porotu natolik, že ho ocenila 1. místem s postupem do celostátního kola, které se konalo 10.6.
rovněž v Litvínově. V celostátní soutěži byl orchestr porotou oceněn jako 2. nejlepší jazzový
orchestr v republice.
Duben pokračoval stále v soutěžním duchu a 21.4. pořádala litvínovská ZUŠ a naše
paní učitelka Barbora Kozová 1. ročník dechové soutěže s názvem Litvínovské
DŘEVOHRANÍ 2017. Byla to mezinárodní soutěž v komorní hře, které se mohly zúčastnit
různé komorní soubory dřevěných dechových nástrojů (kromě zobcových fléten). Porota byla
obsazena známými osobnostmi – Ludmila Peterková (klarinet), Pavel Fiedler (saxofon), Yuri
Matsuzaki (flétna, Německo). Soutěže se zúčastnilo naše klarinetové trio ze třídy paní
učitelky Barbory Kozové v obsazení Martin Matocha, Tereza Tomášková a Lucie Skalníková.
Trio získalo za svůj výkon stříbrné pásmo a slavnostně si převzalo cenu a diplom ve
Valdštejnském zámku.
22.4. se uskutečnil 8. ročník soutěžní přehlídky Teplické Flautohry, který se konal
pod záštitou primátora Jaroslava Kubery. Na výkony soutěžících dohlížela odborná porota ve
složení: Jakub Kydlíček, předseda poroty (Konzervatoř Praha), Renata Šňupíková (Janáčkova
konzervatoř Ostrava, Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž), Anna Mikolajková
(Konzervatoř Brno, ZUŠ Tišnov) a Doris Lindner, čestný host (Vídeň, Rakousko). Naši školu
reprezentovala i tento rok Nikol Matějková, ze třídy paní učitelky Jitky Bartoňové. Tento rok
měla Nikol opět originální skladby pro změnu s doprovodem akordeonu a ve velmi silné
kategorii získala 3. místo.

Dopoledne 17.3.2017 patřilo našemu školnímu orchestru Red Dwarf Band pod
vedením šéfdirigenta Viléma Liebiga, který uspořádal tři dopolední výchovné koncerty pro
4. a 5. třídy základních škol v Jirkově, jež jsme letos nazvali Děti hrají dětem. Tyto koncerty
se staly již mnohaletou tradicí a získaly si oblibu dětských posluchačů díky pestrému
hudebnímu repertoáru našeho orchestru. Program koncertu byl sestaven z několika
nejnovějších skladeb orchestru a jejich sólistů. S orchestrem si některé skladby zazpívali jako
host zpěvák Zoltán Pasztor a Kateřina Klimentová. Sólisti orchestru se představili sólovou
hrou na saxofon, klarinet, lesní roh, elektrické klávesové nástroje, basovou kytaru a bicí
nástroje. Toto dopoledne bylo pro některé přítomné motivační, ale hlavně bylo příjemným
hudebním zpestřením pro posluchače i účinkující.
Koncert učitelů konaný 30.3.2017 byl jako každoročně oslavou svátku Dne učitelů a
otevřel hudební srdce všech návštěvníků, protože byl opravdu velice pestrý a hudebně krásně
vyvážený. Jak téma koncertu napovědělo, zazněla Hudba napříč staletími a vystřídala se
postupně hudba různých historických období a známých hudebních velikánů.

Slovem provázela Romana Pešornová a posluchače stručně seznámila s průřezem
historických období. Vystřídaly se různé hudební skladby od baroka, klasicismu, romantismu,
impresionismu až po modernější hudbu a jazz. Koncert omladili noví členové pedagogického
sboru, kteří se aktivně zapojili do spolupráce a představili se veřejnosti svým sólovým či
komorním vystoupením. Výzdoba sálu byla opět přizpůsobena tématu koncertu a výtvarnice
se tentokrát inspirovaly architekturou různých historických slohů. K celé atmosféře přispěla
výborná nálada, správně naladění posluchači a výborné výkony všech učitelů a jejich hostů.

7.4.2017 se konalo krajské setkání učitelů výtvarných oborů ZUŠ Ústeckého
kraje. Učitelé se sjeli po třech letech, aby se opět společně setkali při veřejné porotě soutěžní
přehlídky VO ZUŠ. Za naši školu se aktivně zúčastnili naši učitelé Štěpán Bílek, Šárka
Hromádková a Ivana Švejkarová, kteří již před měsícem nainstalovali v prostorách
Regionálního muzea v Teplicích výtvarné řady, na kterých pracovali se svými žáky. Výstavní
prostory byly plně zaplněny výtvarnými pracemi plošnými, prostorovými, keramikou a
fotodokumentacemi. Výstava byla ukončena veřejnou porotou, před kterou každý učitel
obhajoval své projekty, výtvarné řady, výtvarné akce či jednotlivé práce. Učitelé Štěpán Bílek
s Ivanou Švejkarovou se prezentovali výtvarnou akcí HLAVA V KRAJINĚ II., která
obsahovala fotodokumentaci z letního sochařského sympozia a jednotlivé kroky sochařské
práce našich žáků. Paní učitelka Šárka Hromádková představila výtvarnou řadu nazvanou
KDO JSEM. Oba projekty byly porotou oceněny bronzovým pásmem.
Základní umělecká škola Jirkov vyhlásila na konci října již 25. ročník celorepublikové
výtvarné soutěže Jirkovská paleta. Výtvarná soutěž trvá již čtvrt století a vybrat téma pro tak
významný ročník nebylo snadné.
Setkání porotců celostátní výtvarné soutěže Jirkovská paleta se uskutečnilo 10.4.2017
na půdě Základní umělecké školy Jirkov. Pět porotců výtvarníků bylo pozváno, aby vybrali

nejzajímavější a nejoriginálnější výtvarné práce zaslané do soutěže. Mezi porotci byla
chomutovská výtvarnice Marie Svobodová a litvínovská výtvarnice Sylva Prchlíková, bývalý
učitel výtvarné výchovy Jaroslav Cinybulk, akademický sochař Jiří Němec a výtvarník
z Orasína Josef Šporgy. Jirkovská paleta oslavila tento rok neuvěřitelných 25 let. Této
celostátní výtvarné soutěže se v průběhu let zúčastnilo několik tisíc dětských výtvarníků, kteří
mají dnes již své děti a ty se opět zapojují do naší soutěže, což je pro nás velice příjemné a
pozitivní. Letošním tématem Jirkovské palety byl SVĚT FANTAZIE, který nebyl úplně tím
nejjednodušším tématem pro soutěžící, jak se ukázalo. Do soutěže se přihlásilo 31 škol se 344
plošnými pracemi a keramikou, z toho nejvzdálenější byla ZUŠ Chlumec nad Cidlinou.
Letošní 25. ročník byl zvláštní i tím, že do soutěže přihlásili své práce i dospělí.

3.5. se v odpoledních hodinách konalo v koncertním sále ZUŠ Jirkov slavnostní
vyhlášení výsledků a předávání diplomů i cen vítězům letošního ročníku. Záštitu nad celou
výtvarnou soutěží převzala místostarostka města Jirkova, paní Dana Jurštaková, která rovněž
předávala ceny vítězům a pogratulovala jim za jejich práci a snahu. Celou slavnostní akci
zahájilo klasickou hudbou školní trio. Po předání cen a diplomů byli všichni pozváni do
Galerie dětí, kde proběhla vernisáž výstavy. Přítomní si mohli prohlédnout nejen vítězné
práce, ale také obrázky, které porota vybrala do užšího výběru. Za naši školu získali umístění:
Andrea Krouparová – 1. místo, Josef Gabčo a Lucie Marková – 2. místo, Blanka Pleilová – 3.
místo, Helena Pleilová – zvláštní cenu za návrh obrázku na plakát a diplom.
V rámci mezinárodního sborového festivalu Vokál Jirkov byl pěvecký komorní sbor Ventilky
v dubnu hostitelem dětského pěveckého sboru Los niňos cantores del Estado de México a
sboru chomutovského gymnázia Comodo. Pěvecký sbor Los niňos cantores del Estado de
México koncertoval během své dlouhé historie v USA, Kanadě i v mnoha evropských zemích,
např. do České republiky přijíždí již po několikáté a z Jirkova se přesouvá do Říma. Více než
čtyřicet let vede tento sbor jeho zakladatel, pan Alberto Alvarado Reyes. Repertoár
mexického sboru sestával ze světových operních árií a pak samozřejmě i z typické hudby
mexické. Program sboru byl sestaven tak, aby byl využit potenciál členek sboru a použity
všechny zajímavé barvy hlasu v sólových partech. V závěru koncertu zazpívaly všechny sbory
společně jednu z nejkrásnějších a nejznámějších sborových melodií, a sice Va pensiero su
l´ali dorate, z opery Giuseppe Verdiho, Nabucco. Sbormistr Ventilek, pan Luboš Hána se
tentokrát ujal dirigentské povinnosti a za klavír místo něj zasedla jeho maminka, paní Marie
Hánová. Bylo to důstojné zakončení krásného koncertu a pak už následoval jen zasloužený
aplaus.

27. a 28.4.2017 patřilo celé dopoledne dětem z prvních tříd základních škol a
předškolákům z mateřských školek. Naše škola opět po roce uspořádala výchovné koncerty
pro mladší žáky nazvané Děti hrají dětem. Literárně dramatický obor, pod vedením paní
učitelky Denisy Fazekašové, připravil pohádku O dvanácti měsíčkách a hravou formou
představil publiku dvanáct hudebních nástrojů. Pohádka s jednoduchým tématem byla
prolnuta hudebními čísly, ve kterých se představili naši nejmladší sólisté. Na závěr si celý
koncertní sál mohl společně zazpívat a posluchači ocenili všechny účinkující bouřlivým
potleskem.
V letošním roce poprvé uspořádal Okresní myslivecký spolek 12.5.2017 pro základní
školy z Jirkova a Strupčic akci, kde se žáci mohli seznámit s obory včelařství, botanika, těžba
dřeva, kynologie, lovecké trofeje. S mysliveckým troubením seznamoval žáky náš trubačský
soubor Halali pod vedením Ivy Šimkové, která mimo jiné vyprávěla dětem o historii lesního
rohu a využití v lovectví od hraběte Šporka po dnešek. Následující den 13.5. se konal na
Červeném Hrádku Myslivecký den spojený s výstavou loveckých trofejí a soutěží loveckých
psů. Okresní myslivecký spolek Chomutov pořádal již 7. ročník výtvarné a fotografické
soutěže, kterého se výtvarný obor naší školy tradičně i letos zúčastnil. Přihlásili jsme do
soutěže několik výtvarných prací na téma Strom a Lovecký pes. Za slavnostních fanfár
trubačů začalo v poledne slavnostní vyhlášení výsledků výtvarné soutěže a předávání diplomů
a cen. Za naši školu v kategorii mladších žáků získala ocenění Elena Bezchlebová za svou
malbu stromů a v kategorii starších žáků Lenka Brožová za kolorovanou kresbu loveckých
psů, obě ze třídy paní učitelky Ivany Švejkarové. Rovněž v kategorii starších žáků byly
oceněny žákyně paní učitelky Šárky Hromádkové, Sára Magdalena Marková a Andrea
Tuháčková za kresby loveckých psů.

13.5.2017 se žáci pěveckého oddělení zúčastnili již 25. ročníku soutěže
Chomutovský Skřivánek. Soutěž byla rozdělena do tří kategorií podle věku účastníků.
V uvedených kategoriích mohla rovněž soutěžit dua a tria. Povinným repertoárem byla jedna
lidová píseň a capella a jedna píseň dle vlastního výběru s možností doprovodu melodického
nástroje. Za naši školu se tohoto tradičního pěveckého klání zúčastnilo šest žákyň ze třídy
paní učitelky Michaely Třeštíkové, které podaly skvělé výkony, které porota ohodnotila
zlatým a stříbrným pásmem. Celou soutěž provázela velmi příjemná atmosféra, která byla
podpořena dobrými výkony všech soutěžících.
13.5.2017 se šest žáků klavírního oddělení (ze třídy paní učitelky M. Rakové a pana
učitele P. Valvody) zúčastnilo III. ročníku nesoutěžního klavírního festivalu Okouzleni
klavírem konaného tento rok v Kadani. Žáci vystoupili na jednom z šesti koncertních bloků v
místním kulturním domě Střelnice a zároveň se mohli přihlásit na tři doprovodné aktivity.
Měli tak možnost veřejně vystoupit v neznámém zajímavém prostředí, zahrát si na pěkný
koncertní nástroj a načerpat inspiraci pro další studium. Akce byla zajímavá i pro zúčastněné
pedagogy, kteří vyslechli široký repertoár klavírních skladeb různých žánrů a obtížnosti.
Během května a června proběhlo mnoho školních a interních koncertů. 11.5. se konal
Májový koncert, který byl žákovským koncertem a nesl se v duchu šeříků a krásné hudby.
25.5. se konal koncert, na který se těšili všichni rodinní příslušníci našich žáků, muzikantů.
Měli možnost společně si zahrát na Rodinném muzicírování a ukázat svůj um a hudební
schopnosti. Publikum velmi ocenilo všechny, kteří měli odvahu vystoupit před posluchače na
pódium.
Mimořádným koncertem byl koncert tří našich žáků, kteří se chtěli rozloučit s naší
školou i se svou učitelkou Barborou Kozovou. Pod vedením paní učitelky nacvičili
s komorním seskupením hudební čísla a uspořádali 18.5.2017 koncert nazvaný Derniéra
dioptria. Celý koncert mělo v režii trio ve složení Magdaléna Dočkalová – klarinet, Tereza
Dvořáčková – housle, Adam Braun – klavír. Posluchačům zahráli nejen společné skladby, ale
každý hráč se představil také sólově. Byl to povedený koncert, který měl vysokou úroveň a
krásnou, vřelou atmosféru.

Základní umělecké školy v celé republice představily 30.5.2017 svůj program v rámci
celostátního happeningu nazvaném ZUŠ Open 2017, který byl jedním ze stěžejních
projektů Nadačního fondu Magdaleny Kožené. Cílem ZUŠ Open bylo zviditelnění práce a
aktivit ZUŠ v rámci celorepublikové mediální kampaně a posílení respektu ZUŠek. Naše
škola byla rovněž do projektu přihlášena a zapojila se s radostí do společné celostátní akce.
První akcí v rámci ZUŠ Open byl odpolední koncert v kavárně Jacques Café v Chomutově,
kde se veřejnosti představilo především pěvecké oddělení, které mělo připraven krásný
komorní program. Kavárna byla plná posluchačů, kteří byli zvědaví na výkony mladých
zpěváků.

Po tomto koncertě následovala velká Prezentace celé školy v prostoru naší zahrady.
Jako každý rok se i letos představily všechny obory ZUŠ – hudební, taneční, výtvarný i LDO.
Stejně jako v předchozích 11 letech se na Prezentaci představil školní orchestr Red Dwarf
Band, který celému programu udával tempo a byl tím hlavním spojovacím článkem mezi
všemi hudebními a tanečními čísly. Divákům, kteří neměli možnost v prosinci navštívit
Jirkovské divadlo a vánoční koncert s módní show, byla nabídnuta ukázka módní přehlídky.
Dramatický obor měl připraveny dvě krátké vtipné hry Blaník a O Popelce, které se kvůli
rozmarům počasí odehrály ve vestibulu školy, ale své diváky si našly. Výtvarný obor
nachystal pro všechny zájemce výtvarné dílny, jež fungovaly už dvě hodiny před prezentací,
takže je mohla využít spousta dětí. Děti si vyzkoušely práci se šablonami, malbu na obličej,
malbu prstovými barvami na fólii a další. Na závěr všechny zaujali nafouknuté barevné
balónky, které byly krásnou ozdobou našeho odpoledne. Vypouštěním balónků do oblak jsme
ukončili hezké odpoledne i celou ZUŠ Open.

Jeden den Prezentace nemohl kapacitně zvládnout více koncertů v chomutovské
kavárně Jacques Café, proto toto prostředí využily ke koncertování naše školní tělesa
v měsíci červnu. Saxofonové kvarteto naší školy, Jirkov Sax Quartet, se posluchačům
představilo svými jazzovými skladbami dokonce dvakrát a to 6.6. a 23.6. Pozvání do kavárny
přijaly 8.6. i naše dva pěvecké sbory. První se v odpoledních hodinách představil dětský
pěvecký sbor Světlušky a poté je vystřídal pěvecký smíšený sbor Ventilky, který je
v podvědomí posluchačů již osmnáct let. Pro návštěvníky to byly opět ojedinělé koncerty
s různými hudebními styly.

Pěvecké oddělení se spojilo a připravilo v koncertním sále ZUŠ Jirkov dva pěvecké
koncerty, jeden se konal 23.3.2017 s názvem Z pohádky do pohádky, druhý koncert byl
připraven na 1.6. na téma Hudební žánry 20. a 21. století. Na obou koncertech se představila
většina žáků celého pěveckého oddělení.

Literárně-dramatický obor připravil na konec školního roku několik svých představení.
Žáci muzikálové tvorby paní učitelky Kateřiny Jechové připravili známou muzikálovou hru
Noc na Karlštejně. Pojetí této hry bylo však netradiční. Žáci seznámili své diváky s tím, jak
takový nácvik muzikálové hry může probíhat. Nechyběl režisér, kterému se věčně něco

nezdálo, produkční, která měla vše pod kontrolou nebo maskérka, která se starala o kostýmy a
líčení herců. Žáci znázornili, jak mohou probíhat vztahy v divadle během nácviku. Žáci si
nepřipravili jen muzikálové představení, ale také krátkou pohádku O Popelce a celé
představení ukončili loutkovým představením z Divadla Járy Cimrmana Blaník, který byl
vtipně zveršovaný od autorů Ladislava Smoljaka a Zdeňka Svěráka.
Žáci literárně-dramatického oboru se zaměřením na dramatickou tvorbu si pod vedením paní
učitelky Denisy Fazekašové připravili v červnu představení Jak se dělá divadlo – O
dvanácti měsíčkách. V tomto představení došlo k netradičnímu propojení klasické inscenace
od Karla Čapka Jak se dělá divadlo a pohádky O dvanácti měsíčkách. Žáci kromě hereckých
dovedností předvedli také hru na hudební nástroje. Diváci mohli nahlédnout do zákulisí
divadla a udělat si obrázek o tom, jak probíhá příprava představení. Dalším představením
dramatického oboru byla pohádka Co takhle svatba, princi, kterou si připravili mladší žáci
paní učitelky Denisy Fazekašové v posledním týdnu školního roku. Představení se hrála ve
dvou dnech po celý den, od ranních hodin pro děti školou povinné a v podvečer pak pro
rodiče a přátele školy. Na své si tedy přišly všechny věkové kategorie.
15. červen byl slavnostní pro všechny naše absolventy, kteří ukončili I. nebo II. stupeň
některého ze čtyř oborů – hudební, výtvarný, taneční, literárně-dramatický. Koncertu
absolventů předcházela v odpoledních hodinách Výstava absolventů, které se zúčastnili žáci
7. ročníků všech našich učitelů výtvarného oboru. Výtvarníci si připravili vlastní prezentaci
své výtvarné řady či jednotlivých prací, kterými se představili veřejnosti a tím tak ukončili
svůj sedmiletý cyklus. Na výstavu navázal Koncert absolventů spojený se slavnostním
předáváním pamětních listů a dárků absolventům. Po slavnostním obřadu se představili
posluchačům absolventi hudebního oboru a uspořádali svůj koncert, kterým završili studium
na svůj hudební nástroj. Koncert byl provázen slavnostní a příjemnou atmosférou a všichni
přítomní i účinkující si ho náležitě užili.

Paní učitelka Miroslava Raková uspořádala 20. a 21.6.2017 se svou klavírní třídou dvě
představení pod názvem Koncert v květinovém záhonu. Do třídního projektu bylo zapojeno
patnáct žáků od PHV až po II. stupeň studia. Žáci vystupovali jak sólově, tak v různých
komorních seskupeních a společně vytvořili komponovaný pořad propojený mluveným
slovem s pohádkovým příběhem. Vlastními silami si vytvořili krásné barevné kulisy a
kostýmy. První představení bylo uspořádáno pro žáky hudební nauky a druhé pro rodiče a
veřejnost. Projekt byl velmi povedený a měl pozitivní ohlasy jak od žáků tak i rodičů.

21.6.2017 uspořádal již druhým rokem náš školní orchestr Red Dwarf Band
vzpomínkový Koncert pro Matěje. Orchestr pod vedením Viléma Liebiga na přání rodiny
uspořádal koncert i tento rok na zahradě domu, kde Matěj, který podlehl vážné nemoci,
bydlel. Zavzpomínat si na třináctiletého chlapce přišlo ještě více lidí než v loňském roce.
Podtext koncertu byl velice smutný, protože osud nepřál Matějovi více času užít si života, ale
vzpomínalo se hudbou a s radostí.

Závěrečný koncert žáků konaný 22.6.2017 byl velmi zdařilým a krásným koncertem
na závěr školního roku. Užili si ho hráči i posluchači. Na koncertě se vystřídaly snad všechny
hudební nástroje, které se v ZUŠ Jirkov učí a žáci předvedli výborné výkony. Nebyl ovšem
koncertem posledním. Tím byl až koncert 27. června, se zcela prostým názvem – Klavírní
koncert. Název měl sice prostý, ale obsahově byl velmi noblesní. Aktéry koncertu byli žáci
klavírního oddělení, ze třídy paní učitelky Hany Malé a Miroslavy Rakové - Jarmila Šebková,
Magdaléna Dočkalová a Adam Braun. Byli to žáci, kteří školu úspěšně reprezentovali
v mnoha soutěžích, dělali nám velkou radost a nyní odchází na konzervatoř a VŠ. A proto byl
tento koncert takovým poděkováním žáků jejich učitelkám i poděkováním nás, posluchačů,
právě těmto úspěšným žákům.

Zcela neplánovaným byl v tomto školním roce ještě koncert komorního pěveckého
sboru Ventilky, v úterý 11. července. V Kostelní ulici se konal dojezd charitativní cesty
Milana Dzuriaka Cesta proti bolesti. Tentokrát vyjel ze slovinského města Šentjur, se kterým
naše město koncem června podepsalo Listinu o přátelství a spolupráci. Cesta mu trvala 18 dní,

ujel 755 km, projel třemi státy a liboval si, že právě ve Slovinsku a v Rakousku byli lidé
k cyklistům ohleduplní, vstřícní a projektu fandili. Svou charitativní Cestou proti bolesti totiž
pomáhá Milan Dzuriak dětem, které jsou na tom po zdravotní stránce ještě hůře, než on –
nemobilním, nevidomým, nebo s kombinovaným postižením. Letošní Cesta proti bolesti tak
pomůže sedmileté Míše Bernardové z Otvic, která má kromě dětské mozkové obrny navíc
Rettův syndrom a další vážné nemoci, které jí neumožňují v podstatě žádný pohyb. Peníze
půjdou na nákup MOTOmedu, což je léčebný pohybový přístroj, který slouží k aktivnímu
i pasivnímu procvičování dolních a horních končetin. Druhým příjemcem bude jirkovské
sdružení PROHANDICAP, kterému fond koupí zvedák do auta, jímž rozváží postižené
klienty. Narychlo a zcela nečekaně přislíbil svoji návštěvu na tuto akci i velvyslanec
Slovinska v České republice, pan Leon Marc. A protože byl zhruba před rokem v naší škole
na společném koncertě Ventilek a slovinského sboru Ipavska, projevil přání, zda by Ventilky
nemohly opět přijít zazpívat. A tak se Ventilky se sjely ze svých prázdninových destinací a
přivítaly svým pohodovým zpěvem nejen pana velvyslance, vedení města a jirkovskou
veřejnost, ale také Milana Dzuriaka, který se spolu se svými bratry a otcem vracel ze třetí,
poprvé zahraniční charitativní Cesty proti bolesti.

Během celého školního roku proběhlo mnoho interních koncertů, ve kterých se
spojili učitelé a nástrojové skupiny. Vznikly tak pěkné koncerty, na kterých se představili
většinou všichni žáci a mohli svým rodinám a fanouškům zahrát to, co se v průběhu roku
naučili. I naše různá hudební seskupení včetně orchestru a komorních souborů hrála na
různých akcích, kam byly pozvány. Pěvecký sbor Ventilky celoročně vystoupil na akcích jak
v České republice, tak i v zahraničí a reprezentoval naši školu (Setkání sborů Severočeského
regionu, Sbor Ventilky na Sächsische Mozartfest, Letní filharmonie, Koncert Ventilek
v Zschopau, atd.).
Orchestr Red Dwarf Band ukončil školní rok tradičně Promenádním koncertem před
budovou školy pro širokou veřejnost. Zazněly všechny skladby z celostátní soutěže orchestrů
a některé nové zpívané, které se posluchačům velmi líbily. S orchestrem si tentokrát zazpívalo
sólově více zpěváků a poslední týden školního roku byl tak plný hudby.

Taneční obor – 2. pololetí
5.3.2017 proběhla v Lounech pohárová soutěž pod názvem Elitery Louny 2017.
Soutěž byla rozdělena do věkových kategorií a úrovní pokročilosti. Soutěže se zúčastnila paní
učitelka Veronika Bělíková se svými třídami Mini-Maxis, Maxis I. a Maxis II., v disciplíně
baton a pom-poms´. Mini-Maxis se v hobby týmech baton v kategorii kadetek umístily na 1.
místě s choreografií Doctor Jones. Juniorky Maxis I. se v disciplíně baton v profi týmech
umístily s choreografií Hush – hush na 6. místě a Maxis II. v disciplíně pom-poms´
s choreografií Kráska a zvíře byly na 1. místě.

Mažoretkový sport vedený organizací IFMS (k přejmenování organizace z IMA došlo
v loňském roce.) je rozdělen na jednotlivé disciplíny s různým náčiním a dále je
v jednotlivých soutěžích rozdělen podle věku účastnic od kadetek – dětí až po seniorky.
Mažoretkové skupiny se každoročně musí postupně probojovat regionálními klasifikačními
koly až na MČR. Letos se této soutěže zúčastnily žákyně tříd Hany Šimkové. Jeden tým
dvacetičlenné skupiny v kategorii kadetek má název Marionky, druhým týmem je
sedmičlenná miniformace seniorek, která se jmenuje Rozalinky. Kvalifikační kola se konala
opět v různých městech po celé ČR. Poslední postupové kolo se konalo 9.4.2017 ve Zruči
nad Sázavou o postup na MČR. Marionky nejprve startovaly s velkou formací v kategorii
kadetek s náčiním pom-poms´ a získaly 1. místo. Marionky soutěžily také se
sedmičlennou miniformací v kategorii kadetek s pom-pomy a skončily na 2. místě. Rozalinky
se sedmičlennou miniformací s pom-pomy v kategorii seniorek se umístily na 1. místě.
Všechny tyto formace získaly postup na MČR do Náchoda.
Soutěž pod názvem Českolipská hůlkománie probíhala 22.4.2017 v České Lípě. Jedná se
o pohárovou soutěž mažoretkového typu, kde bylo možné soutěžit i v disciplínách sólo, duo,
trio, s malými a velkými formacemi. Paní učitelka Veronika Bělíková zařadila do soutěže své
žáky a skupiny s těmito výsledky:
1) Mini-Maxis – kadetky, miniformace baton, hobby – 2. místo
2) Maxis I. – juniorky, velká formace baton, profi – 3. místo
3) Maxis II. – juniorky, velká formace pom-poms´, profi – 1. místo
4) Barbora Kovářová – kadetky, sólo baton, hobby – 6. místo
5) Dominika Prosková – kadetky, sólo baton, hobby – 2. místo
6) Tereza Neumannová – juniorky, sólo baton, profi – 3. místo
7) Nikol Míchalová – juniorky, sólo baton, profi – 4. místo
8) Adéla Hutyrová – juniorky, sólo baton, profi – 7. místo
9) Zuzana Křivková – juniorky, sólo pom-poms´, profi – 3. místo
10) Tereza Neumannová + Zuzana Křivková – juniorky, duo pom-poms´, profi – 3. místo

29. - 30.4.2017 se konaly dvě pohárové soutěže v různých městech. Obě soutěže byly
v rozdílných disciplínách mažoretkového odvětví rozdělené podle úrovní výkonnosti a věku.
První soutěží byla soutěž pod názvem Benešovský medvěd, která se konala v Děčíně.
Soutěže se účastnily žákyně tříd Mini-Maxis, Maxis I. a Maxis II. paní učitelky Veroniky
Bělíkové s těmito výsledky:
1) Mini – Maxis – kadetky, baton, hobby – 11. místo
2) Maxis I. – Juniorky, baton, profi – 3. místo
3) Maxis II. – Juniorky, pom-poms´, profi -1. místo
4) Dominika Prosková – sólo, kadetky baton (improvizace), hobby – 4. místo
5) Kritýna Šuleková – sólo, kadetky baton (improvizace), hobby – 2. místo
6) Nikola Prosková – sólo, juniorky – baton (improvizace), profi – 4. místo
7) Nikol Míchalová – sólo, juniorky – baton (improvizace), profi – 5. místo
Druhou soutěží byla také soutěž mažoretek a ta se konala 30.4.2017 v Praze pod názvem
Majorettes Praha Chodov. Této soutěže se účastnily Marionky a Rozalinky paní učitelky
Hany Šimkové. Marionky s velkou formací v kategorii dětí s náčiním pom-poms´ získaly 1.
místo. Dále Marionky soutěžily s malou formací v kategorii dětí s pom-pomy a byly také na
1. místě. Rozalinky se s malou formací s pom-pomy v kategorii mládež umístily také na 1.
místě. Všechny tyto choreografie dostaly vysoký počet bodů od poroty a řadily se mezi
nejlepší bodově ohodnocené skupiny v tomto soutěžním dnu.

7. - 8.5.2017 se v Chomutově konalo soutěžní klání v různých tanečních stylech, které
pořádala taneční organizace CDO pod názvem Czech Dance Masters. Tato soutěž byla
nejprve rozdělena do regionálních kol, dále do dvou zemských finálových kol a jednoho
celorepublikového finále. Své členy má tato organizace registrované, na některé taneční
disciplíny se letos mohly přihlásit i týmy z celé ČR, které jsou tzv. nečleny. Byla i možnost
pro nečleny přeskočit regionální kolo a zúčastnit se až kola zemského. To se konalo právě
v Chomutově. Přihlásit se až do tohoto zemského finále byla pro naše žáky dobrá příležitost.

V prvním dnu se zúčastnily soutěže dívky třídy B Hany Šimkové s choreografií Foukej
větříčku, která byla zařazena do disciplíny ZUŠ – hobby v dětské věkové kategorii. Tato
choreografie získala 1. místo s postupem až do kola finálového. Druhý den se soutěžilo
v jiných disciplínách. Jednou z disciplín byla i disciplína s názvem Free style cheerleaders,
která se ještě dělila na výkonnost hobby a profi. V této profi kategorii dětí byla zařazena naše
choreografie Marionek s velkou formací pod názvem Veselé pastelky a získala 1. místo
s postupem na finále do Prahy.

Ve dnech 13. - 14.5.2017 se konaly dvě různé soutěže v mažoretkovém sportu. Paní
učitelka Veronika Bělíková tento rok zaregistrovala velkou formaci mažoretek Maxis I. do
postupových soutěží, kterou pořádala organizace NBTA. Soutěž stejně jako soutěže IFMS
jsou prestižní a jsou vzhledem k velkému zájmu a množství skupin rozděleny do regionálních
postupových kol, které se pak mohou kvalifikovat do dalších postupových kol až na Národní
šampionát. Soutěžilo se v několika mažoretkových disciplínách rozdělených do věkových
kategorií podle počtu členek v choreografii - sóla, dua, tria, malé skupiny a velké formace.
Disciplína baton se dělila na dvě soutěžní choreografie a to pódiovou skladbu a defilé. O
celkovém výsledku rozhodly součty bodů obou vystoupení. Tento rok si poprvé třída Maxis
I. tuto soutěž zvolila a startovala se svojí velkou formací v kategorii baton v juniorské věkové
kategorii v regionálním kole, které se konalo 13.5. v Žatci. Součtem bodů z obou sestav
získaly dívky 6. místo.
Paní učitelka Hana Šimková se oba tyto dny účastnila MČR v mažoretkovém sportu se
skupinami Marionky a Rozalinky pod organizací IFMS, které se konalo v Náchodě. Na tuto
soutěž získaly obě třídy postup z kola kvalifikačního. První den se konala soutěž v sólových
disciplínách a malých skupinách v disciplíně pom-poms´. Nepřízeň počasí a mokrá soutěžní
plocha znemožnila uvnitř zimního stadionu některým týmům pokračovat v soutěži. Miniformace Rozalinky v soutěži pokračovala a nakonec získala za svou seniorskou choreografii
1. místo a titul Mistři ČR s postupem na Mistrovsví světa. Druhý den se soutěžilo s velkými
formacemi pom-poms´. Marionky se svojí velkou formací získaly 3. místo s titulem 2.
vicemistři ČR a také s postupem na Mistrovství světa.

Taneční obor se spojil v jeden celek a 26.5.2017 uspořádal společnou akci pod názvem
Taneční akademie 2017. Akademii zorganizovaly učitelky tanečního oboru spolu s paní
ředitelkou Milenou Sailerovou ve sportovní hale v Chomutově. Vystoupilo na ní celkem 124
žáků tanečního oboru od pěti do devatenácti let pod vedením učitelek Hany Šimkové,
Veroniky Bělíkové a Michaly Pořické. Program trval celkem 90 minut, k vidění bylo 22
tanečních čísel a sledovalo ho celkem na 350 diváků. Někteří žáci vystoupili jednou, někteří i
vícekrát v několika choreografiích. Před každou choreografií bylo uvedeno pro diváky pár
informací např. o proběhlých soutěžích a jejich výsledcích, nebo byl zmíněn obsah
choreografií jednotlivých tříd. Žáci tak měli opět možnost předvést, co nového se v tomto
školním roce naučili a prezentovali své společné úsilí v nacvičených choreografiích. Taneční
obor tak předvedl svou celoroční práci široké veřejnosti.
Krásným zakončením školního roku 2016/2017 bylo Mistrovství světa mažoretek
v termínu 23. - 26.8.2017 v Praze – Rozalinky se umístily na 1. místě a Marionky na místě
pátém. Rozalinky jsou tedy Mistři světa!
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