
       
Základní umělecká škola Jirkov,    
Chomutovská 267, okres Chomutov 

 
 
 
 

   Výroční zpráva o činnosti školy ve       
            školním roce 2019/2020 
 
            zpracovaná dle § 10, odst.3, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,       
   základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 
 
                       

 
 

         
 

Milena Sailerová 
          ředitelka školy 
 

 



Obsah :           

1.  Charakteristika školy         

1.1  Základní údaje 

1.2 Profil školy 

1.3 Popis školy 

 

2. Přehled učebních plánů        

 

3. Údaje o zaměstnancích školy        

3.1 Přehled o počtu zaměstnanců 

3.2 Přehled dalšího vzdělávání pedagogických zaměstnanců 

3.3  Změny ve stavu zaměstnanců 

 

4. Údaje o žácích           

4.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 

4.2 Údaje o přijímacím řízení 

4.3 Absolventi školy 2019/2020 

4.4 Soutěže 

4.5 Přijetí žáků na střední školy uměleckého směru     

  

5. Údaje o inspekcích a kontrolách       

    

6. Plán práce na školní rok 2019/2020       

 

7. Rekapitulace školního roku 2019/2020 

 

8.  Závěrečná ustanovení 

 

Přílohy:   

1.  Zřizovací listina - kopie 

2.  Rozhodnutí o   zařazení školy do sítě škol - kopie 

3.  Výkaz V 24-01 – kopie 

 



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: Mi lena 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, 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  
 

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

je možno upravit tak, aby byla respektována osobitá tvořivost učitele, aby vznikl prostor pro 

individuální přístup k žákům a aby učební plány 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 

 

 

 

 

3.  Údaje o zaměstnancích školy 

3.1 Celkový  přehled  o  pedagogických  pracovnících ZUŠ  

                             ve školním roce 2019/2020 

 
 
počet učitelů celkem/přepočt. : 38/20, 131 z toho odborně nekvalif./přep. : 4/0,868 
        
počet učitelů HO/přep. : 31/15, 298 z toho odborně nekvalif./přep.   : 4/0,868 

počet učitelů OO/přep. : 7/4,833 z toho odborně nekvalif./přep.   : 0/0,00 

 

 

 



3.2 Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 
2019/2020 

UČITEL – JMÉNO  NÁZEV AKCE TERMÍN 
Luboš Hána Letní sbormistrovská dílna (proběhla v 

rámci JP) 
3. – 7. 10. 2019 
Červený Hrádek 

Miroslava Raková 
Hana Malá 

Víkendový klavírní seminář – Litvínov  5. - 6. 10. 2019 
Litvínov 

Luboš Hána Sborové sympozium Cantus Choralis 
Ústí n. L. (přednášky, sborový work.) 

14. - 16. 10. 2019 
Ústí n/L. 

Miroslava Raková 
Pavel Valvoda 

Klavírního masterclass na téma 
Problematika soutěží… Jan Jiraský 

16. 11. 2019 
Konzervatoř Teplice 

Kateřina Brůžová Dvousemestrální kurz dramatické 
výchovy pro MŠ Artama – V. Gregorová 

listopad 2019 
Praha 

Zhanna Shepeleva Moderní a efektivní postupy v klavírní 
výuce a příprava žáků na soutěže – 
seminář akreditován MŠMT 

7. 12. 2019 
Li toměřice 

Dana Vajcová Využití nových metod a forem ve výuce 
dechových nástrojů na ZUŠ – ZUŠ Evy 
Randové Ústí nad Labem 

25. 1. 2020 
Ústí n/L. 

Iva Šimková Setkání regionálního centra projektu 
České filharmonie HUDBA DO ŠKOL 

28. 1. 2020 
Ústí n/L. 

Kateřina Brůžová Dvousemestrální kurz dramatické 
výchovy pro MŠ od Artamy – Lenka 
Pospíšilová – z české Orffovy školy 

7. 3. 2020 
Praha 

Jana Hisemová 
Martina Slámová 

Inovativní funkce moderních EKN 
nástrojů – Konzervatoř Teplice 

13. 6. 2020 
Teplice 

Martina Slámová Třeboňská letní setkávání – hudební 
akordeon. kurzy 

11. 8. – 17. 8. 2020 

Luboš Hána 
Marie Hánová 

31. ročník Letní dílny hudební výchovy, 
Mělník 

15. 8. – 22. 8.2020 

Kateřina Jendrísková Konzervatoř Teplice – populární zpěv denní šestileté stud. 
Filip Zázvorka Konzervatoř Teplice – hra na bicí 

nástroje 
denní šestileté stud. 

Kateřina Gottwaldová Konzervatoř Teplice – hra na housle denní šestileté stud. 
Sabina Snížková Konzervatoř Teplice – hra na příč.fl. denní šestileté stud. 
Martin Sem UJEP Ústí nad Labem – bakalářské 

studium, specializace v pedagogice – 
Popularizace hudby a organizace 
hudebního života 

denní studium 

Kateřina Škardová HAM U Praha – bakalářské studium, 
hra na klarinet 

denní studium 

Adam Schmidt UJEP Ústí nad Labem – magister. stud. dálkové studium 

Miroslava Raková 
 

JAMU Brno – Metodické centrum: 
Praktická aplikace moderních studijních 
materiálů a učebních pomůcek ve výuce klavírní 
hry  

čtyřsemestrální kurz  

 



3.3 Změny ve stavu zaměstnanců 
 
Ve školním roce 2019/2020 ukončil i pracovní poměr v ZUŠ Jirkov – Edita Bakrlík, Radek 
Buňát, Matěj Holeček 
Nově nastoupili – Filip Zázvorka, Martin Sem, Adam Schmidt, Jan Delin 
 
 
 

4. Údaje o žácích 

4.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 

 
POLOLETN Í  KLASIFIKACE  PODLE  OBOR Ů  

1. pololetí – 2019/2020  
 

 hudební  výtvarný taneční LDO Celkem: 
Počet žáků: 344 158 129 37 668 
      z toho přípravka: 24 29 24 0 77 
z toho dospělí: 49 1 0 0 50 
      Prospěl s vyznamen.: 301 128 103 37 569 
Prospěl: 17 0 2 0 19 
Neprospěl: 0 0 0 0 0 
Neklasifikováno: 26 30 24 0 80 
Klasifikováno: 318 128 105 37 588 
       

 
 

POLOLETNÍ  KLASIFIKACE  PODLE  OBOR Ů  
2. pololetí - 2019/2020 

 
 hudební  výtvarný taneční LDO Celkem: 

Počet žáků: 339 154 122 38 653 
      z toho přípravka: 25 29 23 0 77 
z toho dospělí: 49 1 0 0 50 
      Prospěl s vyznamen.: 304 125 99 38 566 
Prospěl: 10 0 0 0 10 
Neprospěl: 0 0 0 0 0 
Neklasifikováno: 25 29 23 0 77 
Klasifikováno: 314 125 99 38 576 
      
Absolventi 2019/20 19 10 4 2 35 

 



4.2  Údaje  o přijímacím řízení 
 

Zápis nových žáků proběhl v týdnu od 18.5.- 22.5.2020 a vzhledem ke koronavirové 

karanténě a Covid-19 proběhl pouze v omezené míře. Vzhledem k tomu, že někteří žáci 

nenastoupili už k prezenčnímu vyučování, často ani nebyli v místě svého bydliště a lidé se 

snažili do větších kolektivů nechodit, bylo nových žáků přijato pouze 35. Rodičům proto bylo 

umožněno, aby chodili k přihlášení nových žáků i během měsíce června, v podstatě až do 

konce školního roku. 

Ze stejného důvodu neproběhla ani prezentace oborů, která každoročně zápisu nových 

žáků předchází, ani taneční akademie. Toto vše se negativně promítne v celkovém počtu nově 

přijatých žáků. 

Během roku žáci naší školy pravidelně na veřejnosti vystupují, takže veřejnost si o 

kvalitě a možnostech školy může snadno udělat vlastní obrázek. Ale letos to bylo všechno 

jinak a ve druhém pololetí se v podstatě žádné veřejné vystoupení nekonalo. 

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). Protože se průzkumy hudebnosti směřují do jarních měsíců (duben, květen), aby 

proběhly v těsné blízkosti zápisů, vinou Covid-19 nebylo možné provést ani zápisy v MŠ. 

Samotné hodnocení potenciálních žáků probíhá formou bodování. Během talentové 

zkoušky je posuzováno intonační a především rytmické cítění nových adeptů. Jsou hodnoceni 

bodovou stupnicí 1 – 10 bodů, přičemž 10 bodů je nejvíc. Přijímáni jsou podle počtu volných 

míst  v konkrétním oddělení, v závislosti na počtu získaných bodů. Identifikační čísla žáků, 

kteří byli přijati, jsou uveřejněna na webových stránkách školy. Zájemci o studium jsou o 

tomto faktu předem upozorněni při zápisu na informačním lístku, který je součástí přihlášky. 

Zápisu dětí do ZUŠ běžně předchází: 

- průzkumy hudebnosti v MŠ a ZŠ a 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 –  v areálu školy, popř. na jiných veřejných 

místech 



4.3 Absolventi  školy  2019/2020 
 

UČITEL - HO JMÉNO ŽÁKA ROČNÍK Studijní zaměření 

Babjáková K. Hoffman Jovanka 7. klavír 
 Kösztnerová Denisa Maria 7. klavír 
Bartoňová J. Čadková Kristýna IV ./SPD klavír 
 Kvítková Petra IV. /SPD klavír 
Hefner M. Muňozová Gabriela Adriana 7. kytara 
 Skoumal Daniel 7. kytara 
Hisemová J. Tenglová Tereza 7. klávesy 

Kulíšková L. Makarová Veronika 7. zpěv 

Pešornová R. Řehák Dušan 7. klávesy 

Raková M. Juppa Jan 7. klavír 

Řeháková J. Bilej Dominik 7. kytara 
 Paluchová Žaneta 7. kytara 
Slámová M. Klatovská Veronika 7. akordeon 
Šimková I. Čumpelík Antonín IV ./SPD lesní roh 
Škardová K. Csillaghyová Alice IV. /SPD klarinet 
Šobáň V. Trögl Petr IV.  basová kytara 
 Strakoš Martin IV. /SPD housle 
Valenta J. Lešniak Patrik 7. bicí 
Valvoda P. Tauber Karel IV. /SPD klavír 
    

    
HO –  19   žáků I.st. – 12  žáků II.st. – 1 žák SPD – 6 žáků 

 
 
 

UČITEL - VO JMÉNO ŽÁKA ROČNÍK Studijní zaměření  
Hromádková Š. Babjáková Nela 7. Výtvarný obor 
 Brettová Dominika 7. Výtvarný obor 
 Brůžová Kristýna 7. Výtvarný obor 
 Cepková Adéla 7. Výtvarný obor 
 Drábová Nikola 7. Výtvarný obor 
 Háková Alžběta 7. Výtvarný obor 
 Mindáková Ema 7. Výtvarný obor 
 Roncová Magdalena 7. Výtvarný obor 
Švejkarová I. Kučerová Klára 7. Výtvarný obor 
Bílek Š. Brožkovcová Vendula 7. Výtvarný obor 



    
VO –  10 žáků  I.st. –   10 žáků II.st. – 0 

žáků 
SPD – 0  žáků 

 
 
 
 
 

UČITEL - LDO JMÉNO ŽÁKA ROČNÍK Studijní zaměření 
Fazekašová D. Kösztnerová Denisa Maria 7. Dramatická tvorba 
 Márová Kateřina 7. Dramatická tvorba 

    
LDO –  2 žáci  I.st. –   2 žáci II.st. – 0 žáků SPD – 0  žáků 

 
 
 
 
  

UČITEL - TO JMÉNO ŽÁKA ROČNÍK Studijní zaměření 

Šimková H. Bartoňová Natálie 7. Současný tanec 
 Horníčková Zdeňka 7. Současný tanec 
 Volaříková Marie 7. Současný tanec 
 Nišová Žaneta IV.  Současný tanec 
    
TO –  4 žáci I.st. – 3 žáci II.st. – 1 žák SPD – 0  žáků 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.4 Soutěže 
Soutěže všech oborů byly v tomto školním roce poznamenány a znemožněny vlivem 
koronavirové karantény a Covid-19. Byly zrušeny všechny soutěže napříč obory, takže naši 
žáci měli možnost zúčastnit se pouze několika, které se konaly před propuknutím karantény.  
Naše škola byla organizátorem okresního kola národní soutěže ZUŠ ve hře na klavír, kterou 
vyhlašuje MŠMT ČR. Žáci si vybojovali krásné výsledky a někteří měli postoupit do dalších, 
vyšších kol, k čemuž bohužel už nedošlo…. 
I z toho malého vzorku výsledků je vidět, že žáci byli vzorně připraveni. 
 

Hudební obor 2019/2020 
Okresní kolo ve hře na klavír v ZUŠ Jirkov 
Volšová Elisabeth 1. místo s postupem do krajského kola 

Vejnárek Petr 1. místo s postupem do krajského kola 
Fiala Mikuláš 1. místo s postupem do krajského kola 
Olivíková Anna 1. místo s postupem do krajského kola 
Šmakalová Markéta 1. místo 
Janda Zuzana 2. místo 
Linhartová Veronika  2. místo 
Balogová Anna Marie 2. místo 
Petržílková Diana 2. místo 
Vejmelková Justýna 2. místo 
Kösztnerová Denisa Maria 2. místo 
Filip Neumaier 2. místo 
Klavírní duo (Babjáková N., Olivíková A.) 1. místo s postupem do krajského kola 
Klavírní duo (Janda Z., Janda V.) 2. místo 
 
Okresní kolo ve hře na kytaru v ZUŠ Klášterec nad Ohří 
Tonková Markéta 1. místo   
 

 
 

Taneční obor 2019/2020 
ELITERY LOUNY 2019  
Marionky 1. místo 

Roxis 1. místo 
Třída B 1. místo 
Třída S 4. místo 
 

 
 
 



4.5     Přijetí žáků na střední školy uměleckého směru 
 
 
Výtvarný obor  

Emma Sekaninová – Střední uměleckoprůmyslová škola Zámeček, Plzeň 
                                    obor: Malba v umění, designu a architektuře 

Vendula Brožkovcová – Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola Nový  
      Bor,  obor: Design interiéru 
 
Adéla Kunová – Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu,  
                            Plzeň,  obor: Multimediální tvorba 
 
Adéla Handlová – Střední průmyslová škola keramická a sklářská, Karlovy  
   Vary, obor: Grafický Design 
 
Dominika Brettová – Střední odborná škola Hamr – Litvínov 
         obor: Grafický Design  
 
Kristýna Br ůžová – Střední odborná škola Hamr – Litvínov 
       obor: Grafický Design  
 
Nikola Jandová – Střední odborná škola Hamr – Litvínov 
    obor: Grafický Design  
 
Adéla Cepková – Gymnázium a Střední průmyslová škola Duchcov 
   obor: Stavebnictví – architektura a interiérový design 
 

Natálie Prandlová – Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava  
        Hollara, Praha 
 
 
 
Hudební obor  

Anna Olivíková – Gymnázium Pavla Křížkovského s uměleckou profilací  
                               (hra na klavír) v Brně 

 

Přijetí na tyto prestižní umělecké školy svědčí o výborné kvalitě našich 
učitelů i žáků. 
 



5.  Údaje o inspekcích a kontrolách 
Ve školním roce 2019/2020  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. 

      Kontrola České školní inspekce v tomto školním roce neproběhla. 

 

6. Plán práce ZUŠ Jirkov na školní rok 2019/2020 

AKCE TERMÍN MÍSTO ZAJIŠŤUJE  
Soustředění orchestru Red Dwarf Band 26.8.- 29.8.2019        Zásada u 

Kadaně 
Liebig 

Orchestr Red Dwarf Band na Dočesné v Žatci 7.9.2019 
15.30-16.30 hodin 

Žatec, nám.P. 
Holého 

Liebig 

Nord Bohemia pohár Vysočany – Halali, AVE 7.-8.9.2019.         Chomutov Šimková I. 
Myslivecké slavnosti na Křivoklátě 14.9.2019 Křivoklát Šimková I. 
Zámecké pátky – Red jazz session – koncert 
orchestru RDB na zámku Červený Hrádek 

20.9.2019 
18.00 hodin 

Červený 
Hrádek 

Liebig 

 KAPKY-PRAMENY-OCEÁNY - výstava 
výtvarného oboru                                       

3.10.2019 
17.00 hodin 

Galerie dětí 
ZUŠ Jirkov 

Hromádková, 
Švejkarová, Bílek 

Klavírní seminář Litvínov 4.-6.10.2019 ZUŠ Litvínov učitelé klavírního oddělení 

13. ročník soutěžního festivalu  Jirkovský 
Písňovar 

4.-6.10.2019 Č. Hrádek Hánovi 

Zahajovací koncert Jirkovského Písňovaru 
 

4.10.2019 
19.00 hodin 

Č.Hrádek Hánovi 

Bloky soutěžních vystoupení v rámci JP 5.-6.10.2019 Č. Hrádek Hánovi 
Podzimní sborové dny – pěvecký sbor Ventilky 11.10.2019 

19.00 hodin 
Státní zámek 
Libochovice 

Hánovi 

Ventilky v Litom ěřicích 12.10.2019 
16.00 hodin 

Litoměřice 
Kostel všech svatých 

Hánovi 

KPH – Kytarové duo CD 15.10.2019 
18.30 hodin 

sál ZUŠ Jirkov Malá 

Oficiální vyhlášení 28. ročníku celostátní 
výtvarné soutěže Jirkovská paleta na téma  
VODNÍ HLUBINY                                                                            

31.10.2019 ZUŠ Jirkov Hromádková 

Interní p řehrávky aneb Školní festival etud 2.+ 
3.+ 4.roč. / I.st. 

4.11.- EKN 
5.11.- klavír, dechy 
6.11.-kytary, smyčce 
16.00 hodin 

malý sál č.34 
uč.sborůč.35 
učebna bicí 

tým učitelů 

Hudební dostaveníčko žáků a jejich učitelů  
- společný koncert 
 

7.11.2019 
18.00 hodin 
 

sál ZUŠ Jirkov 
 
 

Babjáková, Slámová-
foto,Program:Musilová 
Třeštíková,Kubošek 

Podzimní koncert klavírního oddělení  14.11.2019 
18.00 hodin 

Galerie Jirkov Raková a učitelé 
klavírního oddělení 

KPH – Pěvecký koncert Daniela Klánského, 19.11.2019 sál ZUŠ Jirkov Malá 



              klavírní doprovod- Lukáš Klánský 18.30 hodin 
Podzimní koncert žáků – HO,TO,LDO 
 
 

21.11.2019 
18.00 hodin 

sál ZUŠ Jirkov Fazekašová, Hefner-
foto,Hisemová,Valenta 
Program: Brůžová 

Pečení perníků na Jirkovský advent od 21.11.2019 ZUŠ Jirkov učitelé 
 Plesová sezona TO listopad-únor Ji + CV Šimková H. 
Mikulášský koncert – HO,TO,LDO 
 

úterý 3.12.2019 
18.00 hodin 
 

sál ZUŠ Jirkov Fazekašová, Valvoda-
foto,Dramaturgie: 
ŠimkováI.,Řeháková, 
Šobáň 
Program: Slámová 

JIRKOVSKÝ ADVENT 2019 9.+10.12.2019 
9.00-17.00 

Nám.E.Beneše 
Jirkov 

Švejkarová+ učitelé  

Koncert akordeonového a pěveckého oddělení 
v Jacques Café Chomutov 

11.12.2019 
17.00 hodin 

Chomutov Třeštíková, Slámová 

Vánoční výstava dětských prací VO na téma  
Betlémské světlo                                                                    

12.12.2019 
17.00 hodin 

Galerie dětí 
ZUŠ Jirkov 

Švejkarová, 
Hromádková, Bílek 

 Vánoční koncert žáků – HO,TO,LDO 
  

12.12.2019 
18.00 hodin 

sál ZUŠ Jirkov Pešornová,Snížková-
foto,Raková, Hefner 
Program: Valvoda 

Soustředění orchestru Red Dwarf Band 12.-15.12. 2019 Svahová Liebig 
3. adventní koncert – pěvecký sbor Ventilky 15.12.2019 

18.00 hodin 
Chomutov 
Kostel 
sv.Ignáce 

Hánovi 

Vánoční klavírní koncert v Jacques Café 
Chomutov  

17.12.2019 
18.00 hodin 

Jacques Café 
Chomutov 

Raková, Babjáková 

Vánoční koncert orchestru Red Dwarf Band a 
jeho hostů 

17.12.2019 
18.00 hodin 

Jirkovské 
divadlo 

Liebig 
uvádí:Třeštíková 

KPH – Klavírní recitál Natálie Schwanové 21.1.2020 
18.30 hodin 

sál ZUŠ Jirkov Malá 

Interní koncert EKN p řed soutěží 13.2.2020 zkušebna č.35 Hisemová, Slámová 
Školní kolo celostátní soutěže HO  17.-21.2.2020 ZUŠ Jirkov tým učitelů HO 
1. Koncert vítězů školní soutěže HO úterý 25.2.2020  

18.00 hodin 
sál ZUŠ Jirkov Pešornová, Šobáň – 

foto,Řeháková,Valvoda 
Program: Bartoňová 

Okresní kolo celostátní soutěže MŠMT ve hře 
na kytaru 

26.2.2020 ZUŠ Klášterec Hefner, Řeháková 

2. Koncert vítězů školní soutěže HO 
 
 

27.2.2020  
18.00 hodin 

sál ZUŠ Jirkov  Babjáková,Bartoňová-
foto,Fazekašová, Delin 
Program: Raková 

KPH – Pěvecký koncert Daniela Klánského, 
              klavírní doprovod- Lukáš Klánský 

3.3.2020 
18.30 hodin 

sál ZUŠ Jirkov Malá 

Okresní kolo celostátní soutěže MŠMT ve hře 
na klavír 

6.3.2020 
 

ZUŠ Jirkov Sailerová 

ELITERY LOUNY 2020 – taneční soutěže 7. – 8.3.2020 Louny Šimková H. 

Děti hrají d ětem výchovné koncerty pro  
4.+ 5. třídy ZŠ – dech.nástroje, školní orchestr 
RDB 

11.3.2020 
9.00, 10.00, 11.00 h 

sál ZUŠ Jirkov Liebig,Třeštíková 
+kolektiv učitelů 



Krajské kolo celostátní soutěže MŠMT ve hře 
na kytaru 

12.3.2020 ZUŠ Ústí n/L. Hefner, Řeháková 

KPH – Eben trio 24.3.2020 
18.30 hodin 

sál ZUŠ Jirkov Malá 

Koncert učitelů Hudební obrazy                                        
– koncert učitelů ke svátku Dne učitelů 

26.3.2020 
18.00 hodin 

sál ZUŠ Jirkov Pešornová+program 
Fazekašová, Hefner 
Hromádková-foto 
Švejkarová-kamera 

Krajské kolo celostátní soutěže MŠMT ve hře 
na klavír 

27.3.+28.3.2020 ZUŠ Litvínov Sailerová  

Porota Jirkovské palety 3.4.2020 
10.00 hodin 

ZUŠ Jirkov Švejkarová, 
Hromádková 

Soutěž mažoretek ČFMS - kvalifikační soutěže 
MČR v sólo formacích 

4.4.2020 Nová Paka Šimková H. 

DŘEVOHRANÍ – soutěž dřevěných dechových 
nástrojů v Litvínově  

4. – 5.4.2020 Litvínov Škardová, Liebig 

DANCE DĚČÍN – taneční soutěž 9.+10.4.2020 Děčín Šimková H. 
Soustředění orchestru RDB 9. – 12.4.2020 Svahová Liebig 
Krajské kolo celostátní soutěže MŠMT 
soutěžní přehlídky jazzových orchestrů 

18.4.2020 ZUŠ Most Liebig 

KPH – Flétnový recitál - Jan Ostrý, flétna 
Silvie Ježková, klavír 

21.4.2020 
18.30 hodin 

sál ZUŠ Jirkov Malá 

Jarní koncert žáků – HO,TO,LDO 
 

23.4.2020 
18.00 hodin 

sál ZUŠ Jirkov Hefner, Kubošek –foto  
Snížková, Delin 
Program: Škardová 

Průzkumy hudebnosti v MŠ v Jirkově, Vysoké 
Peci, CV – Zahradní, Červený Hrádek 

24.4. – 18.5.2020 MŠ učitelé HO 

Děti hrají d ětem výchovné koncerty 
s pohádkou pro MŠ+1.tř. ZŠ Jirkov 

28.4.+29.4.2020 
9.00, 10.00, 11.00 

sál ZUŠ Jirkov Fazekašová 
+ kolektiv učitelů 

Vernisáž a slavnostní vyhodnocení 28. ročníku 
Jir kovské palety VODNÍ HLUBINY 

7.5.2020 
16.30 hodin 

sál ZUŠ Jirkov 
Galerie dětí 

Hromádková, Švejkarová 
 

Soutěžní přehlídka výtvarného oboru ZUŠ 11.5.2020 ZUŠ Most Švejkarová, Hromádková 
Májový koncert žáků 14.5. 2020 

18.00 hodin 
sál ZUŠ Jirkov Babjáková,Třeštíková 

–foto,Raková, Delin 
Program: Hisemová 

Soubor Halali na Mysliveckém dni na 
Červeném Hrádku + výtvarná soutěž 

16.5.2020 Červený 
Hrádek 

I.Šimková, Švejkarová 
 

KPH – Vivat tango / Ladislav Horák, 
akordeon, Petr Nouzovský, violoncello 

26.5.2020 
18.30 hodin 

sál ZUŠ Jirkov Malá 
 

Rodinné muzicírování  28.5.2020 
18.00 hodin 

sál ZUŠ Jirkov Fazekašová,Brůžová-
foto,Snížková,Valenta 
Program: Delin 

Prezentace školy ke Dni dětí  1.6.2020 
16.00 hodin 

Zahrada ZUŠ 
Jirkov 

M.T řeštíková+M. Hefner 
+učitelé všech oborů 

Zápis nových žáků na školní rok 2020/2021 2.-5.6.2020 
13.00-17.00 hodin 

ZUŠ Jirkov Sailerová, Švejkarová 

Ústřední kolo celostátní soutěže MŠMT 
soutěžní přehlídky jazzových orchestrů 

5.6. + 6.6.2020 ZUŠ Litvínov Liebig 



Závěrečné zkoušky 8.-12.6.2020 
 

malý sál č.34 + 
zkušebna sborů 

učitelé HO 

Závěrečná taneční akademie 2020 6.2020 
17.00 hodin 

Sportovní hala 
Chomutov 

Šimková H., Pořická, 
Schmidt 

Koncert absolventů u příležitosti Svátku 
hudby a Evropského dne hudby 

4.6. 2020 
18.00 hodin 

sál ZUŠ Jirkov Třeštíková, Hefner-foto 
Fazekašová, Šobáň 
Program: Raková 
Organizuje: I.Šimková 

Výstava absolventů I. a II.st. VO  18.6.2020 
17.00 hodin 

Galerie dětí Švejkarová,Hromádková 
Hefner – hud.doprovod 

Závěrečný koncert žáků 
 
 

18.6.2020 
18.00 hodin 

sál ZUŠ Jirkov 
 

Babjáková, Slámová –
foto,Bartoňová, 
Kubošek 
Program: Škardová 

Promenádní koncert orchestru Red Dwarf 
Band 

29.6.2020 
16.00 hodin 

zahrada ZUŠ 
Jirkov 

Liebig 

Koncerty a interní přehrávky dle potřeby průběžně celý 
rok 

 učitelé ZUŠ 

Troubení souboru Halali na různých akcích 
mysliveckého sdružení, OMS CV a jiné 

průběžně celý 
rok 

 Šimková I. 

 
 
 
 

7. Rekapitulace školního roku 2019/2020 
 

Školní orchestr Red Dwarf Band byl opět prvním školním tělesem, který se koncem 
srpna společně sešel a začal se připravovat na své dva koncerty konané již v září. Orchestr 
Red Dwarf Band vedený Vilémem Liebigem získal ocenění v 1. ročníku soutěžního 
jazzového festivalu Jazz Fest Competition konaném v květnu 2019 v Žatci a dostal tak 
možnost zahrát si 7. září na 62. ročníku Žateckých slavností chmele. Kromě toho, že na 
Dočesné v Žatci bylo možné ochutnat pivo z padesáti dvou pivovarů, milovníci hudby si 
užívali koncerty na čtyřech pódiích a na jednom z nich se představil orchestr Red Dwarf 
Band, který sklidil za svůj hudební výkon velký potlesk a obdiv.  

                                  



 
 
 
 
 

Na sobotu 14. září se sešly dvě akce významné pro soubor Halali . Českomoravská 
myslivecká jednota Okresní myslivecký spolek ve spolupráci s VDD Niederlausitz uspořádal 
již VII. roč ník všestranných zkoušek ohařů pod názvem Nord Bohemia Pohár. Této akce se 
Halali účastní již od I. ročníku. Soutěž slavnostně zahajuje v Mariánských Radčicích, 
průběžně celou soutěž doprovází svým troubením a slavnostně ji končí s vyhlašováním 
výsledků a předáváním cen a diplomů ve Vysočanech. Letos byla na této akci jen část 
souboru, protože se souběžně konaly Myslivecké slavnosti na Křivoklátě se soutěží trubačů, 
jichž se letos zúčastnily naše dvě žákyně - Adéla Bogárová a Veronika Zachová, která získala 
na soutěži trubačů 2. místo.  

                        
 

V pátek 20. září měl orchestr druhý velký koncert na zámku Červený Hrádek, kde 
uzavíral jako poslední hudební těleso řadu koncertů nazvaných Zámecké pátky tentokrát 
s názvem Red jazz session. Stejně jako na letní koncerty v rámci Zámeckých pátků se i 
v tento den sešlo na Červeném Hrádku spoustu posluchačů, zájemců o jazzovou muziku a 
fanoušků orchestru Red Dwarf Band.   



                          
Během minulého školního roku učitelé nezávisle na sobě zvolili téma vody jako 

východisko pro vytváření výtvarných etud. Šlo o výtvarná cvičení, při kterém se žáci na 
jednoduchém problému učili výtvarným řešením pomocí množství technik. Z původního 
„obyčejného cvičení“ vzniklo mnoho působivých výtvarných kreací a byla by škoda je 
nevystavit. A jelikož k nim postupem času přibyly další artefakty týkající se tématu vody, 
nedalo se uspořádání výstavy odolat. Učitelé výtvarného oboru spolu s žáky objevili vodu 
jako velký zdroj nápadů a tvořivosti, které lze jen těžko obsáhnout. Říká se, že voda je 
zdrojem života, skutečně se voda stala zdrojem výtvarného života po dobu téměř půl roku a 
zrodila se výstava výtvarného oboru ZUŠ Jirkov nazvaná KAPKY, PRAMENY, 
OCEÁNY . 

             
Vernisáž výstavy se konala 3. října a její zahájení bylo v tónech klasického zpěvu. 

Výstava měla své kouzlo. Do Galerie dětí se vstupovalo podmořským tunelem a skrze něj 
jsme si mohli prohlédnout „plovoucí“ ryby a pak se před diváky otevřel celý vodní svět. 
Návštěvníci spatřili nejen počáteční výtvarné etudy, ve kterých se žáci potýkali s vyjádřením 
vlnobití, kapkami deště, kapáním vody, ale mohli spatřit i podmořské paláce, lodě a loďky, 
živočichy, písmo inspirované vodní říší a mnoho dalších výtvarných nápadů. 



                   
          První říjnový víkend 4. - 6. října 2019 proběhnul 13. ročník mezinárodního festivalu 
v oblasti sborové populární hudby JIRKOVSKÝ PÍSŇOVAR , který každoročně pořádá 
Komorní smíšený sbor VENTILKY, pracující pod záštitou ZUŠ Jirkov. V letošním roce byl 
festival výjimečně nesoutěžní. Nebylo to z důvodu numerologické pověrčivosti organizátorů, 
vzhledem k tomu, že se jednalo o ročník třináctý, ale proto, že jsme chtěli vyzkoušet nové 
možnosti festivalu, na které by se v soutěžních letech hledal čas jen velmi obtížně. Smyslem 
Písňovaru není totiž pouze sborová soutěž, ale především snaha přivést do Jirkova kvalitní 
sborová tělesa a představit jim naše město v tom nejlepším světle. Proto byly i letos sbory 
vyzvány k tomu, aby vystoupily v rámci festivalu na zajímavých místech našeho regionu a 
měly tak možnost poznat náš kraj a navázat nová přátelství. Letos tak zbylo pro tato 
vystoupení více prostoru.  

                          
         Na pátečním zahajovacím koncertě 4. října od 19.00 hodin v Rytířském sále Červeného 
Hrádku si posluchači mohli vyslechnout pořádající sbor – Komorní smíšený sbor Ventilky 
(ZUŠ Jirkov), sbor COMODO (Gymnázium Chomutov), loňského vítěze – sbor Všelijak 
(Praha) a světového mandolinistu Radima Zenkla, který také vedl několik seminářů. 



                             
         Během sobotního dne proběhla řada dílčích koncertů na samotném Červeném Hrádku a 
jeho okolí. Další letošní novinkou bylo pořádání sbormistrovské dílny, jejíž účastníci měli 
možnost poznat organizaci sborového festivalu a být přítomni sborovým a vokálním 
workshopům. Na nedělním workshopu, který byl tradičně od 10.00 hodin v Rytířském sále 
Červeného Hrádku, předvedl svůj sbormistrovský um předseda odborné poroty Michal Hájek 
a opět Radim Zenkl. Tomu předcházel ještě vokální workshop od 9.00 hodin vedený 
vynikající zpěvačkou Veronikou Vítovou.  V neděli se pak uskutečnily tradi ční koncerty 
Písňovar v podzámčí, od 13.00 hodin pod Jirkovskou věží a také přímo v ní, a Písňovar v 
Chomutově od 15.00 hodin v kostele svatého Ignáce. To, že byl letos festival nesoutěžní, 
umožnilo jeho pořadatelům přijmout všechny přihlášené sbory. Během celého víkendu si tak 
mohli návštěvníci vyslechnout dvacítku sborů. Krom sborů z Prahy, Brna, Liberce, Teplic a 
dalších měst z celé ČR zavítal na festival také ženský sbor z německého Dortmundu.     

  
 
           Sbory tentokrát odborná porota bodově nehodnotila, ale dostalo se jim od přítomných 
odborníků na zpěv a sborové umění cenných rad. Letos jimi byli tito lidé: 
· sbormistryně pražského sboru Oktet Sylva Sasková 
· sbormistr Michal Hájek 
· jazzová zpěvačka Veronika Vítová 
· sbormistr a hudebník Luboš Hána 
· sbormistryně a klavíristka Kristýna Müllerová 
· sbormistryně a pedagožka Marie Hánová 
· multiinstrumentalista Radim Zenkl 
 



V oranžérii Červeného Hrádku a také v zámecké kapli si mohli kromě zúčastněných 
sborů vyslechnout návštěvníci také vystoupení známého teplického zpěváka Pavla Houfka a 
mladého a nadějného chomutovského písničkáře Matěje Koudelku. 
Slavnostní vyhlášení výsledků ceny diváka, sbormistrů a odborné poroty proběhlo v sobotu 
od 19.00 hodin v Rytířském sále. Vítězové, jimiž se staly sbory Ok-tdž Praha a Panoptikum 
Ústí nad Labem si pak odnesly tři hlavní ceny festivalu – Plakety Jirkovského Rytíře. Sbor 
Ok-tdž získal cenu odborné poroty a také cenu sbormistrů a sbor Panoptikum získal cenu 
diváků.  

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 především Město Jirkov, Kulturní, vzdělávací a 
informační zařízení Jirkov, Chomutovskou knihovnu, Pedagogickou fakultu UJEP v Ústí nad 
Labem a v neposlední řadě ZUŠ Jirkov.  
 
 

Ve dnech 5. – 6. října se učitelky klavírního oddělení Miroslava Raková a Hana Malá 
zúčastnily pravidelného Víkendového klavírního semináře v Litvínově. V rámci tří 
přednášek na téma soutěže, život a dílo C. a R. Schumannových a především široké téma 
elementární klavírní vyučování, si mohly utřídit a porovnat své vědomosti z těchto oblastí a 
získat na začátku školního roku nové cenné podněty ke své práci se žáky. Neméně inspirativní 
byl v rámci semináře organizovaný klavírní recitál Pavla Voráčka. 

 

         Komorní smíšený sbor Ventilky se zúčastnil ve dnech 11. – 12. října sborového 
festivalu Podzimní sborové dny. Akce se konala na státním zámku Libochovice v pátek 11. 
října od 19.00 hodin. Účinkovaly zde sbory Melodie Libochovice, Ventilky Jirkov, Septem 
Klášterec a Cantica Bohemica Litoměřice. Sbor Ventilky vystoupil s pestrým repertoárem a 
sklidil dokonce potlesk vestoje. Následující den vystoupily od 16.00 hodin v kostele Všech 
svatých v Litoměřicích tyto sbory: Pěvecký sbor Buštěhrad, Ventilky Jirkov a opět pořádající 
Cantica Bohemica. Společně si sbory zazpívaly tyto skladby, které secvičily pro tuto 
příležitost: Píseň česká (1. věta) od Bedřicha Smetany, Pater noster Zdeňka Lukáše a 
Händelovo Canticorum iubilo. Oba koncerty následovalo společenské setkání, na němž byla 
diskutována další možná spolupráce. Předběžně bylo předjednáno účinkování sboru Cantica 
na festivalu Vokál Jirkov, jehož pořadatelem je sbor Ventilky a ZUŠ Jirkov.  

  

 

31. října byl vyhlášen 28. ročník celostátní výtvarné soutěže Jirkovská paleta 
s tématem VODNÍ HLUBINY.  (V b řeznu měla být uzávěrka prací, ale vzhledem 



k mimořádným událostem v ČR / CODID-19 byla soutěž zrušena a téma zůstává aktuální pro 
příští školní rok 2020/2021). 

Pravidelný Podzimní koncert klavírního oddělení proběhl 14. listopadu, tentokrát v 
prostorách Galerie Jirkov. V žánrově a stylově pestrém programu převažovali žáci nižších 
ročníků, a to ve hře sólové i čtyřruční. Klavírní čísla připravily paní učitelky Miroslava 
Raková, Hana Malá a Zhanna Shepeleva. Žáci si vyzkoušeli potřebnou zkušenost zahrát si na 
jiný nástroj, v jiném prostoru, s odlišnou akustikou. Ti mladší měli možnost seznámit se s 
pravidly veřejného vystupování. 

                 

 

V sobotu 16. listopadu se učitelé klavírního oddělení zúčastnili Klavírního 
masterclassu na téma Problematika soutěží… Jana Jiraského na Konzervatoři v Teplicích. 
Přednáška zahrnovala témata jako historie soutěží, jejich význam, soutěže z pohledu žáka, 
učitele a porotce, práce s trémou apod. Po přednášce následoval praktický seminář práce na 
skladbách se studenty konzervatoře, kteří se připravují na soutěže či jiná koncertní 
vystoupení. Vzhledem k letošním soutěžím bylo téma aktuální i pro učitele ZUŠ, kteří 
připravují své žáky na klavírní soutěž vyhlášenou MŠMT.   

Měsíc listopad byl opět ve znamení žákovských koncertů. Prvním bylo 7. listopadu 
Hudební dostaveníčko žáků a jejich učitelů. Byl to koncert, na kterém si měli  možnost 
zahrát žáci se svými učiteli, a kdy spojili učitelé svoji profesionalitu s talentem a šikovností 
svého žáka. Druhým koncertem byl Podzimní koncert žáků, konaný 21. listopadu, kde se 
představili žáci jako sólisté nebo v komorním seskupení. Oba koncerty byly hezkým 
hudebním začátkem v novém školním roce. 



            

              

 

Dnem 3. prosince začala šňůra předvánočních koncertů konaných nejen v ZUŠ Jirkov, 
prvním z nich byl Mikulášský koncert. Byl hezkým a milým začátkem zimního 
prosincového měsíce. Mikulášský koncert jsme opět připravovali pro žáky z nižších ročníků, 
protože ti byli nejvíce natěšeni, kdy se v koncertním sále objeví Mikuláš. Závěr koncertu za 
přítomnosti Mikuláše, anděla a dvou neposedných čertíků byl zpestřením pro malé žáčky i 
dospělé posluchače. Hráči byli za svůj hudební výkon Mikulášem obdarováni sladkou 
odměnou. 



    

 

5. prosince ožilo náměstí Dr. E. Beneše v Jirkově přípravami na večerní rozsvěcení 
vánočního stromu, kde v programu vystoupil i náš školní pěvecký sbor Světlušky vedený 
manžely Hánovými. Rozsvěcení vánočního stromu je každoročně hojně navštěvováno 
jirkovskými občany.  

V pondělí 9. prosince začal již od rána první den charitativního Jirkovského 
adventu 2019 na náměstí Dr. E. Beneše, kterého se jako každoročně zúčastnila i naše ZUŠ 
Jirkov stejně jako všechny ostatní jirkovské školy a organizace. Nejprve bylo nutné vyzdobit 
si své prodejní stánky, připravit k prodeji všechno vyrobené vánoční zboží a pak už 
náměstním začaly proudit davy dětí z mateřských a základních škol. Děti procházely postupně 
stánky s vystaveným zbožím, a pokud to bylo možné, každý si chtěl koupit alespoň malou 
drobnost nebo dárek pro někoho blízkého.  

             

V pondělí bylo součástí charitativního adventu odpolední krájení a prodej obří 
vánočky ze 4. ZŠ Krušnohorská. Jirkovský advent měl pokračování ještě druhý den 10. 



prosince, vystřídaly se také ostatní jirkovské školy. Výtěžek z prodeje všech výrobků byl 
celkem 211 907 korun a pomohl těm, kteří to potřebovali. Výtěžek této dvoudenní akce 
putoval na pomoc třem nemocným jirkovským dětem – dvěma chlapcům a jedné dívce. 

  

Ve čtvrtek 12. prosince jsme zahájili výstavu výtvarného oboru ZUŠ Jirkov tentokrát 
s názvem Betlémské světlo. Vánoční výstava byla již tradičním svátkem pro nás učitele 
výtvarného oboru i naše žáky. I tento rok jsme se snažili dětem přiblížit Vánoce z nového úhlu 
pohledu. Letos nás oslovila aktivita skautů. Samotná myšlenka Betlémského světla byla 
poprvé představena v rámci akce Světlo ve tmě rakouskou umělkyní Adou Brandstetterovou, 
která světlo prezentovala jako symbol pro mír. Ve výtvarných dílech našich žáků jsme se 
mohli setkat s Betlémským světlem jako s nadějí, životem a dobrotou. A to dalo našemu 
vánočnímu času smysl. Hudební zahájení vánoční výstavy letos připravila paní učitelka 
Libuše Kulíšková a školou se nesly tóny vánočních koled, které dodaly celé akci sváteční 
nádech. Všichni příchozí se mohli radovat z výtvorů svých i ostatních dětí a mohli si tak na 
chvíli vychutnat předvánoční čas.  

                        
Na vánoční výstavu navázal Vánoční koncert žáků hudebního oboru, kteří potěšili 

posluchače svými nastudovanými nejen vánočními skladbami. Představili se žáci hrou na 
různé hudební nástroje od nejnižších ročníků až po zkušené hráče a vytvořili svým 
vystoupením milou sváteční atmosféru.  



                           

 

Své prosincové předvánoční koncerty připravilo několik našich učitelů se svými 
žáky v Jacques Café v Chomutově. 11. prosince si zde zazpívali a zahráli žáci pěveckého a 
akordeonového oddělení s učitelkami Martinou Slámovou a Michaelou Třeštíkovou, která 
celým programem provázela.  
Klavíristé spolu se svými učiteli Miroslavou Rakovou, Karlou Babjákovou a Pavlem 
Valvodou jeli 17. prosince již podruhé chomutovskému publiku do kavárny Jacques Café 
zahrát své skladby. Diváků se sešla i na klavírním koncertě více než stovka a zaplnili celý 
prostor kavárny do posledního místa. Klavíristé se představili v sólových, čtyřručních i 
šestiručních skladbách. Mladí klavíristé rozbalovali své „klavírní dárečky“ a každý z nich byl 
odměněn nejen potleskem, ale i malou rolničkou, která byla symbolem tohoto koncertu. Proto 
i posledním dárkem byl závěrečný společný zpěv koledy Rolničky, rolničky.   

                   
 

Opět očekávaným koncertem na závěr kalendářního roku byl Vánoční koncert 
orchestru Red Dwarf Band a jeho hostů konaný 17. prosince v Jirkovském divadle. Školní 
jazzový orchestr Základní umělecké školy Jirkov vedený již devatenáct let panem učitelem 



Vilémem Liebigem se na tento koncert pečlivě  připravoval, nastudoval nové skladby, které 
posluchačům předvedl. Zpěvačka orchestru Kateřina Klimentová dodala svým zpěvem šarm 
některým skladbám. Celý koncert slovem provázela paní učitelka Michaela Třeštíková, která 
postupně představovala hosty orchestru. Svá taneční čísla předvedli tanečníci ze tříd učitelů 
Hany Šimkové a Adama Schmidta. Dalším hostem, který přijal pozvání kapelníka Viléma 
Liebiga, byla bluegrassová kapela Album, která zařadila do svého programu hlavně vánoční 
koledy a písně. Zpěvák skupiny Album Zoltán Pasztor si rovněž s orchestrem zazpíval 
známou píseň What a Wonderful World, kterou proslavil Louis Armstrong již v šedesátých 
letech. Dalším hostem byl náš učitel tanečního oboru Adam Schmidt, jenž se představil 
posluchačům trochu netradičně, a to jako zpěvák. Za klavírního doprovodu Zhanny Shepelevy 
a violoncella Jitky Bartoňové zazpíval písně Say Something a Hallelujah.  

             
 

Dirigent orchestru měl pro diváky připraveno také jedno hudební překvapení a tím byla píseň 
Mackie Messer, v níž byl Vilém Liebig téměř k nepoznání. Píseň o londýnském králi podsvětí 
byla připravena jako hudební klip s rekvizitami a tanečnicemi. Celý dvouhodinový koncert 
byl opravdovým hudebně pestrým zážitkem pro posluchače, byl plný překvapení, plný dobré 
hudby, zábavy a krásných výkonů všech účastníků koncertu. Atmosféra koncertu byla 
nádherná, slavnostní a opravdu předvánoční. Na závěrečném rautu si diváci mohli sdílet své 
dojmy a zážitky z koncertu, mohli si užít předvánoční čas.  



  

   
 

18. prosince pořádala již druhým rokem Českomoravská myslivecká jednota, z.s. 
v Císařském sále Muzea města Ústí nad Labem Vánoční myslivecké troubení, na které přijal 
pozvání i náš trubačský soubor Halali vedený paní učitelkou Ivou Šimkovou. Kromě našeho 
souboru se posluchačům představili Trubači SLŠ Šluknov, Hornová pážata a Žesťoví baroni 
z Ústí n/L. Již podruhé se zde sešli příznivci myslivosti, přírody a lovecké hudby. Úkolem 
trubačů bylo zpříjemnit odpolední program na náměstí, kde byl postaven Betlém a pódium, 
nechyběl zde ani vánoční strom a stánky s vánočním sortimentem. Po odpoledním programu 
se trubači přesunuli do Císařského sálu muzea, kde proběhl hlavní program.  

               
2. pololetí 2019/2020 
 

Ve druhé polovině února se konalo školní kolo soutěže hudebního oboru. Žáci všech 
nástrojových skupin se zúčastnili školního kola a předvedli před odbornou porotou složenou 



z našich učitelů hudebního oboru své naučené skladby. Ti nejúspěšnější, kteří se umístili na 
prvních místech, měli možnost zahrát si své soutěžní skladby na dvou koncertech vítězů.  
1. Koncert vítězů se konal v úterý 25. února a 2. Koncert vítězů proběhl ve čtvrtek 27. 
února.  

   

Výstava nazvaná „NAŠE TALENTOVKY na st řední školy“ byla do našich školních 
výstav zařazena mimořádně a konala se 27. února po talentových zkouškách na střední 
umělecké školy. V letošním školním roce se totiž na přijímací talentové zkoušky na střední 
umělecké školy připravovalo oproti loňským letům více žáků. Deset žáků z výtvarného oboru 
uspělo a bylo přijato na jejich vysněnou střední školu s výtvarným zaměřením. Jelikož 
příprava na talentové zkoušky je dlouhodobou záležitostí, musí se jí jednotlivci věnovat 
soustavně i několik let. Každý z adeptů měl připraven soubor kolem dvaceti prací, proto jsme 
se rozhodli některé z těchto prací vystavit a ukázat je, nejen odborným porotám na středních 
školách, ale také naší veřejnosti. Mohli jsme obdivovat šikovnost, kreativitu a trpělivost 
našich mladých výtvarníků a popřát jim v novém školním roce na nové umělecké škole hodně 
úspěchů.  

  

V pátek 6. března byla ZUŠ Jirkov pořadatelem okresního kola celostátní soutěže 
MŠMT ve hře na klavír. Této soutěže se zúčastnily všechny Základní umělecké školy 
z chomutovského okresu. Soutěžící podali krásné výkony, které hodnotila odborná porota ve 
složení učitelů ZUŠ z našeho okresu, předsedkyní poroty byla pedagožka z teplické 
Konzervatoře paní Hana Tölgová. Soutěž byla náročná, soutěžících bylo celkem čtyřicet tři a 
soutěžilo se celý den. Naši žáci získali přední umístění a čtyři z nich postoupili do krajského 
kola – Elisabeth Volšová, Petr Vejnárek, Mikuláš Fiala, Anna Olivíková. Soutěžilo se rovněž 
v klavírním duu, jedno z nich ve složení našich žákyň Anny Olivíkové a Nely Babjákové 
postoupilo do krajského kola.  



                               

Okresního kola celostátní soutěže MŠMT ve hře na kytaru konaném v ZUŠ Klášterec nad 
Ohří se zúčastnila naše žákyně Markéta Tonková ze třídy pana učitele Miroslava Hefnera. 
Získala za svůj výkon 1. místo.  

                                 

 
O víkendu 7. a 8. března se konala taneční pohárová nepostupová soutěž ELITERY 

LOUNY 2020. Soutěž byla rozčleněna podle tanečních disciplín, věkových kategorií, malých 
a velkých formací.  Této soutěže se zúčastnily tři třídy paní učitelky Hany Šimkové 
v disciplíně parketové formace a mix technik a druhý den jedna třída v disciplíně mažoretky 
s pom-pomy. Třída Marionky s choreografií Inkognito získala 1. místo, třída Roxis 
s choreografií Oracles získala také 1. místo.  Třída S se s choreografií Tajemnost umístila na 
4. místě. Druhý den soutěžila třída B s choreografií Bombarďačky a získala 1. místo.   

 



                

         Od 11. března 2020 došlo k mimořádnému opatření. Vzhledem k celosvětové 
pandemii šíření koronaviru COVID 19 nařídila vláda ČR kvůli prevenci nebezpečí 
vzniku a rozšíření koronaviru zvláštní opatření, uzavřely se školy a žáci i učitelé zůstali 
v domácí karanténě až do 10. května 2020. V tomto období probíhala distanční výuka, 
MŠMT zrušilo pro tento školní rok všechny soutěže, přehlídky, koncerty, školní i 
mimoškolní akce. Tento školní rok byl výjimečný a vzhledem k mimořádným opatřením 
se museli učitelé přizpůsobit aktuální situaci.    

Konec školního roku 2019/2020 jsme uzavřeli Promenádním koncertem školního 
orchestru Red Dwarf Band, který jsme již mohli uspořádat v prostorách zahrady školy. 
Cílem bylo nejen přilákat opět milovníky hudby a fanoušky orchestru, ale také širokou 
veřejnost. Koncert si přišli poslechnout rodiče našich žáků, současní i bývalí žáci školy, ale 
také případní zájemci o některý z našich oborů. Naši hudebníci si tento koncert opravdu 
užívali, protože to byla po dlouhé karanténě jedna z možností si opět veřejně zahrát před 
publikem. 

                    

 
 



 

8. Závěrečná ustanovení 
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