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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, 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 2020/2021 

 
 
počet učitelů celkem/přepočt. : 38/20, 5656 z toho odborně nekvalif./přep. : 3/0,478 
        
počet učitelů HO/přep. : 30/15, 7074 z toho odborně nekvalif./přep.   : 3/0,478 

počet učitelů OO/přep. : 8/4,3802 z toho odborně nekvalif./přep.   : 0/0,00 

 

 

 

 



3.2 Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 
2020/2021 

UČITEL – 
JMÉNO  

NÁZEV AKCE TERMÍN 

Ivana Švejkarová Online konference NIPOS ARTAMA – UMĚNÍ 
ONLINE – Jak učit umění online? Zkušenosti 
a inspirace z uměleckých oborů 

14.11.2020 

Iva Šimková Online Semestr při PEF ČZU v Praze – Rituály 
evropských královských rodů 

26.12.2020 

Veronika Musilová 
Dana Vajcová 

Online kurz – Moderní technika hry na 
zobcovou flétnu 

6.-27.1.2021 

Štěpán Bílek Využití virtuální reality p ři distanční výuce 
v ZUŠ – akreditovaný online seminář 

22.2.2021 

Dana Vajcová Online kurz – Martina Komínková – Hra a 
výuka na zobcové flétny 

22.2. - 15.3.2021 

Veronika Musilová Online MS Teams – „Prevence syndromu 
vyhoření a stresu – Jak neplýtvat energií a 
uspět v práci“ 
„Společné vzdělávání a základy práce se žáky 
se speciálními vzdělávacími potřebami na ZUŠ 
a SUŠ“ 

17.-26.3.2021 

Veronika Musilová Webinář – Technika hry na zobcovou flétnu 27.4.2021 
Iva Šimková Online Semestr při PEF ČZU v Praze – Mistři 

evropského barokního malířství 17. století 
23.5.2021 

Pavol Kubošek Akordeonová akademie Gorky Hermosy 
(španělský akordeonista a pedagog) – seminář 
na Pražské konzervatoři 

5.6.2021 

Šárka Hromádková Celoroční online kurz – Dějiny um ění do 19. 
století – Praha 

celoroční 

Miroslava Raková Mezinárodní interpretační kurzy Zábřeh, 
aktivní účast žákyně Elisabeth Volšové 

11. – 17.7.2021 
Zábřeh 

Martina Slámová Kutnohorský týden akordeonu – hudební 
akordeonové kurzy 

17.8. – 22.8.2021 
Kutná Hora 

Kateřina Petrová Konzervatoř Teplice – Populární zpěv dálkové šestileté 
studium 

Filip Zázvorka Konzervatoř Teplice – hra na bicí nástroje denní šestileté 
studium 

Kateřina Gottwaldová Konzervatoř Teplice – hra na housle denní šestileté 
studium 

Sabina Snížková Konzervatoř Teplice – hra na příčnou flétnu denní šestileté 
studium 

Martin Sem UJEP Ústí nad Labem – bakalářské studium, 
specializace v pedagogice – Popularizace 
hudby a organizace hudebního života 

denní 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 2020/2021 ukončili pracovní poměr v ZUŠ Jirkov – Kateřina Škardová, 
Sabina Snížková, Kateřina Gottwaldová, Veronika Musilová, Hana Šimková. Na mateřskou 
dovolenou nastoupily Michaela Třeštíková, Kateřina Brůžová. Nově nastoupili – Martin 
Heyzl, Kateřina Petrová. 
 
 
 

4. Údaje o žácích 

4.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 

POLOLETNÍ  KLASIFIKACE  PODLE  OBOR Ů  
1.pololetí – 2020/2021 

 
 hudební  výtvarný taneční LDO Celkem: 

Počet žáků: 329 129 114 40 612 
      z toho přípravka: 18 15 26 6 65 
z toho dospělí: 48 0 0 0 48 
      Prospěl s vyznamen.: 307 112 88 34 541 
Prospěl: 4 1 0 0 5 
Neprospěl: 0 0 0 0 0 
Neklasifikováno: 18 16 26 6 66 
Klasifikováno: 311 113 88 34 546 
       

 
POLOLETNÍ  KLASIFIKACE  PODLE  OBOR Ů  

2.pololetí - 2020/2021  
 

 hudební  výtvarný taneční LDO Celkem: 
Počet žáků: 318 111 92 28 549 
      z toho přípravka: 16 13 18 1 48 
z toho dospělí: 47 0 0 0 47 
      Prospěl s vyznamen.: 297 98 74 26 495 
Prospěl: 5 0 0 1 6 
Neprospěl: 0 0 0 0 0 
Neklasifikováno: 16 13 18 1 48 
Klasifikováno: 302 98 74 27 501 
      
Absolventi 2020/21 29 5 2 0 36 

 



4.2  Údaje  o přijímacím řízení 
 

Zápis nových žáků proběhl v týdnu od 7.6.- 11.6.2021 a vzhledem ke koronavirové 

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

školního roku probíhala distanční výuka, kterou rodiče nevnímali jako plnohodnotnou, 

nedostavil se k zápisu nových žáků takový počet zájemců, jako obvykle – zhruba 70. 

Rodičům bylo proto umožněno, aby chodili k přihlášení nových žáků i během celého měsíce 

června, v podstatě až do konce školního roku. Zápis probíhal i během měsíce září 2021. 

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, pokud nejsou koronavirová omezení, 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 v průběhu celého roku 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3 Absolventi  školy  2020/2021 
  

UČITEL - HO JMÉNO ŽÁKA ROČNÍK Studijní zaměření 

Bartoňová J. Beljajev Petr IV. SPD klávesy 
 Gollová Dana IV. SPD klavír 
Brůžová K. Charvátová Lucie 7. populární zpěv 
Hefner M. Novák Jáchym 7. kytara 
 Tonková Markéta 7. kytara 
 Zalková Veronika 7. kytara 
Hisemová J. Bartoňová Natálie 7. klávesy 
 Hladík Jan 7. klávesy 
 Kulhánek Štěpán 7. klávesy 

Liebig V. Dobešová Adéla 7. saxofon 

 Tomášková Tereza 7. klarinet 

Malá H. Dočkalová Magdaléna IV. klavír 

 Kinšt Pavel IV. SPD klavír 
Pešornová R. Řeháková Jitka 7. klávesy 
Petrová K.  Juppová Pavla 7. populární zpěv 
Sailerová M. Pleilová Blanka IV. klavír 
 Pleilová Helena IV. klavír 
Raková M. Biláková Alexandra 7. klavír 
 Bartko Zdeněk IV. SPD klavír 
Řeháková J. Kynclová Barbora 7. kytara 
 Tomeczková Nela 7. kytara 
Shepeleva Z. Bienertová Jitka IV. SPD klavír 
Slámová M. Holá Kristýna 7. akordeon 
 Kopecká Agáta 7. klávesy 
 Kopecká Karolína 7. klávesy 
 Kučerová Klára 7. klávesy 
 Nováková Julie 7. klávesy 
Šimková I. Kub Petr  IV. SPD lesní roh 
Šobáň V. Volaříková Marie 7. housle 
    
HO –  29   žáků I.st. – 20  žáků II.st. – 3 žáci SPD – 6 žáků 

 
 
 



UČITEL - VO JMÉNO ŽÁKA ROČNÍK Studijní zaměření  
Hromádková Š. Dohleová Tereza 7. Výtvarný obor 
 Feilová Michaela 7. Výtvarný obor 
 Kapušová Karolína 7. Výtvarný obor 
 Vrzáková Ema 7. Výtvarný obor 
Švejkarová I. Lízlová Anna 7. Výtvarný obor 

    
VO –  5 žáků  I.st. –   5 žáků II.st. – 0 

žáků 
SPD – 0 žáků 

 
  

UČITEL - TO JMÉNO ŽÁKA ROČNÍK Studijní zaměření 

Šimková H. Nováková Aneta IV. Současný tanec 
    
Pořická M. Tulková Dita 7. Současný tanec 
    
TO –  2 žáci I.st. – 1 žák 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 soutěží on-line. 
I z toho malého vzorku výsledků je vidět, že žáci byli vzorně připraveni, přestože se 
v podstatě celý školní rok vyučovalo pouze distančně. O to větší radost z jejich úspěchů 
máme…. 
 

Hudební obor 2020/2021  
Czech Accordion OnLine Competition 
Natalia Zemanová – I. kategorie Stříbrné pásmo 
Veronika Klatovská – III. kategorie Stříbrné pásmo 
 

LITVÍNOVSKÉ D ŘEVOHRANÍ 2021  
Jirkovské saxofonové kvarteto – Nicol 
Matějková, Adéla Dobešová, Vít Novák, 
Jiří Řezníček 

1. místo 

Klarinetové trio  - Filip Rohusch, Adam 
Rohusch, Ellen Filípková 

3. místo  

Gold In Black – Martin Matocha, Tereza 
Tomášková, Lucie Skalníková 

3. místo  

  
 



 

Výtvarný obor 2020/2021 
Jirkovská Paleta „VODNÍ HLUBINY“ – 28. ro čník celostátní 
výtvarné soutěže 
Klára Steckerová 1. místo  
Kateřina Černá 1. místo  
Apolena Fukalová 2. místo  
Eliška Červená 2. místo 
Kristýna Pištová 2. místo 
Filip Pastyřík 3. místo  
Bára Šlapáková 3. místo  
Blanka Vaňourková 3. místo  
Alina Leahu 3. místo 
Tereza Dohleová Zvláštní cena za návrh obrázku na 

plakát a diplom 
 

 
 
 
4.5     Přijetí žáků na střední školy uměleckého směru 
 
 
Výtvarný obor  
 
Lucie Landsmanová –  Střední odborná škola Hamr – Litvínov 
              obor: Grafický Design  
 
Nikola Drábová  – Střední odborná škola Hamr – Litvínov 
             obor: Grafický Design  
 
Denisa Hovorková -  Střední odborná škola Hamr – Litvínov 
              obor: Grafický Design  
 
Alžběta Kro čková - Střední odborná škola Hamr – Litvínov 
         obor: Grafický Design  
 
Veronika Palovčíková - Střední odborná škola Hamr – Litvínov 
               obor: Grafický Design  
 
Kateřina Šmídová – Střední škola obchodu a služeb, Teplice 
          obor: Grafický Design 
 



 
 
Hudební obor  
 
Veronika Klatovská – Konzervatoř a VOŠ Jaroslava Ježka, Praha 
             obor: hra na akordeon 
 
 
Přijetí na tyto prestižní umělecké školy svědčí o výborné kvalitě našich 
učitelů i žáků. 
 

 

 

 

5.  Údaje o inspekcích a kontrolách 
Ve školním roce 2020/2021  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 2020/2021 

 
AKCE TERMÍN MÍSTO ZAJIŠ ŤUJE 

Soustředění orchestru Red Dwarf Band 24.8.- 28.8.2020        Zásada u 
Kadaně 

Liebig 

Koncert pro Mat ěje – orchestr RDB 2.9.2020 
16.00 hodin 

Chomutov Liebig 

Nord Bohemia pohár Vysočany – Halali, AVE 9.2020         Chomutov Šimková I. 
Myslivecké slavnosti na Křivoklátě 9.2020 Křivoklát Šimková I. 
Výstava absolventských prací a prací žáků 
z doby COVIDU- výstava výtvarného oboru   

10.9.2020 
17.00 hodin 

Galerie dětí 
ZUŠ Jirkov 

Hromádková, 
Švejkarová, Bílek 

KPH – Pěvecký koncert Dagmar Zelenkové, 
klavírní doprovod Václav Krahulík                                    

22.9.2020 
18.30 hodin 

sál ZUŠ 
Jirkov 

Malá 

Klavírní seminář Litvínov 2.- 4.10.2020 ZUŠ Litvínov učitelé klavírního 
oddělení 

14. ročník soutěžního festivalu  Jirkovský 
Písňovar 

2.- 4.10.2020 Č. Hrádek Hánovi 

Zahajovací koncert Jirkovského Písňovaru 
 

2.10.2020 
19.00 hodin 

Č.Hrádek Hánovi 

Bloky soutěžních vystoupení v rámci JP 3.- 4.10.2020 Č. Hrádek Hánovi 
CZECH DANCE MASTERS – zemské kolo 10.-11.10.2020 Chomutov Šimková H. 
KPH – VIVAT TANGO 13.10.2020 

18.30 hodin 
sál ZUŠ 
Jirkov 

Malá 

SVĚT JE OTEVŘENÁ KNIHA – výstava 
výtvarného oboru 

22.10.2020 
17.00 hodin 

Galerie dětí 
ZUŠ Jirkov 

Hromádková, 
Švejkarová 

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

31.10.2020 ZUŠ Jirkov Hromádková 

CZECH DANCE MASTERS – finále MČR 30.10.-1.11. 
2020 

Praha Šimková H. 

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

2.11.2020- 
EKN 
3.11.- klavír, 
dechy 
4.11.-kytary, 
smyčce 
16.00 hodin 

malý sál č.34 
uč.sborůč.35 
 

tým učitelů 

Hudební dostaveníčko žáků a jejich učitelů  
- společný koncert 
 

5.11.2020 
18.00 hodin 
 

sál ZUŠ 
Jirkov 
 
 

Babjáková 
Slámová-foto 
Třeštíková, Kubošek 
Program: Musilová 

KPH – SLAVIC TRIO 11.11.2020 
18.30 hodin 

sál ZUŠ 
Jirkov 

Malá  

Podzimní koncert žáků – HO,TO,LDO 
 
 

19.11.2020 
18.00 hodin 

sál ZUŠ 
Jirkov 

Kulíšková,  
Hefner-foto 
Hisemová, Šobáň 
Program: Brůžová 



Pečení perníků na Jirkovský advent od 21.11.2020 ZUŠ Jirkov učitelé 
Plesová sezona TO listopad-únor Ji + CV Šimková H. 
KPH – Eben trio 1.12.2020 

18.30 hodin 
sál ZUŠ 
Jirkov 

Malá 

Mikulášský koncert – HO,TO,LDO 
 

3.12.2020 
18.00 hodin 
 

sál ZUŠ 
Jirkov 

Fazekašová,  
Valvoda-foto 
Dramaturgie: 
Šimková I. 
Řeháková,Kubošek 
Program: Slámová 

JIRKOVSKÝ ADVENT 2020 12.2020 
9.00-17.00 

Nám.E.Beneš
e 
Jirkov 

Švejkarová+ učitelé  

Vánoční výstava dětských prací VO na téma  
Vánoce, Vánoce přicházejí                                                                   

10.12.2020 
17.00 hodin 

Galerie dětí 
ZUŠ Jirkov 

Švejkarová, 
Hromádková, Bílek 

 Vánoční koncert žáků – HO,TO,LDO 
  

10.12.2020 
18.00 hodin 

sál ZUŠ 
Jirkov 

Pešornová 
Snížková-foto 
Raková, Hefner 
Program: Valvoda 

Koncert Ventilek pro Raiffeisenbank a.s. 10.12.2020 Plzeň 
Parkhotel 

Hánovi 

Vánoční koncert Ventilek v kapličce na 
Jindřišské  

17.12.2020 
19.00 hodin 

Jindřišská Hánovi 

Soustředění orchestru Red Dwarf Band 17.-20.12. 2020 Svahová Liebig 
Vánoční koncert orchestru Red Dwarf Band – 
20. výročí orchestru  

22.12.2020 
18.00 hodin 

Jirkovské 
divadlo 

Liebig 
uvádí: 

KPH  1.2021 
18.30 hodin 

sál ZUŠ 
Jirkov 

Malá 

Školní kolo celostátní soutěže HO  2.2021 ZUŠ Jirkov tým učitelů HO 
1. Koncert vítězů školní soutěže HO úterý 2.2021 

18.00 hodin 
sál ZUŠ 
Jirkov 

Pešornová, 
Šobáň - foto 
Řeháková, Valvoda 
Program: Bartoňová 

2. Koncert vítězů školní soutěže HO 
 
 

2.2021 
18.00 hodin 

sál ZUŠ 
Jirkov  

Babjáková, 
Bartoňová-foto 
Fazekašová, Delin 
Program: Raková 

KPH 3.2021 
18.30 hodin 

sál ZUŠ 
Jirkov 

Malá 

ELITERY LOUNY 2021 – taneční soutěže 3.2021 Louny Šimková H. 

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

3.2021 
9.00, 10.00, 
11.00 h 

sál ZUŠ 
Jirkov 

Liebig 
+kolektiv učitelů 

Krajské kolo celostátní soutěže MŠMT ve hře  3.2021 ZUŠ Ústí n/L. Hefner, Řeháková 

KPH 3.2021 
18.30 hodin 

sál ZUŠ 
Jirkov 

Malá 



Koncert učitelů Hudební obrazy                                       
– koncert učitelů ke svátku Dne učitelů 

3.2021 
18.00 hodin 

sál ZUŠ 
Jirkov 

Pešornová+program 
Fazekašová, Hefner 
Hromádková-foto 
Švejkarová-kamera 

Krajské kolo celostátní soutěže MŠMT ve hře  3.2021 ZUŠ   
Porota Jirkovské palety 4.2021 

10.00 hodin 
ZUŠ Jirkov Švejkarová, 

Hromádková 
Soutěž mažoretek ČFMS- kvalifika ční soutěže 
MČR v sólo formacích 

4.2021 Nová Paka Šimková H. 

DANCE DĚČÍN – taneční soutěž 4.2021 Děčín Šimková H. 
KPH  
 

4.2021 
18.30 hodin 

sál ZUŠ 
Jirkov 

Malá 

Jarní koncert žáků – HO,TO,LDO 
 

4.2021 
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. – 
18.5.2021 

MŠ učitelé HO 

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

4.2021 
9.00, 10.00, 
11.00 

sál ZUŠ 
Jirkov 

Fazekašová 
+ kolektiv učitelů 

Vernisáž a slavnostní vyhodnocení 28. ročníku 
Jirkovské palety VODNÍ HLUBINY 

5.2021 
16.30 hodin 

sál ZUŠ 
Jirkov Galerie 
dětí 

Hromádková, 
Švejkarová 
 

Májový koncert žáků 5. 2021 
18.00 hodin 

sál ZUŠ 
Jirkov 

Babjáková 
Raková -foto 
Kulíšková, Delin 
Program: Hisemová 

Soubor Halali na Mysliveckém dni na 
Červeném Hrádku + výtvarná soutěž 

5.2021 Červený 
Hrádek 

I.Šimková, 
Švejkarová 

KPH 5.2021 
18.30 hodin 

sál ZUŠ 
Jirkov 

Malá 

Rodinné muzicírování  5.2021 
18.00 hodin 

sál ZUŠ 
Jirkov 

Fazekašová 
Brůžová-foto 
Snížková, Valenta 
Program: Delin 

Prezentace školy ke Dni dětí  6.2021 
16.00 hodin 

Zahrada ZUŠ 
Jirkov 

učitelé všech oborů 

Zápis nových žáků na školní rok 2021/2022 7.-11.6.2021 
13.00-17.00 
hodin 

ZUŠ Jirkov Sailerová, Švejkarová 

Závěrečné zkoušky 31.5.-4.6.2021 
 

malý sál č.34 
+ 
zkušebna 
sborů 

učitelé HO 

Závěrečná taneční akademie 2021 6.2021 
17.00 hodin 

Sportovní 
hala 
Chomutov 

Šimková H., Pořická, 
Schmidt 
 



Koncert absolventů u příležitosti Svátku 
hudby a Evropského dne hudby 

6. 2021 
18.00 hodin 

sál ZUŠ 
Jirkov 

Pešornová, Hefner-
foto 
Fazekašová, Šobáň 
Program: Raková 
Organizuje: I. 
Šimková 

Výstava absolventů I. a II.st. VO - online 6.2021 
17.00 hodin 

Galerie dětí Švejkarová, 
Hromádková,Hefner 
– hud.doprovod 

Online závěrečný koncert žáků 
 
 

6.2021 
18.00 hodin 

sál ZUŠ 
Jirkov 
 

Babjáková, 
Slámová -foto 
Bartoňová, Kubošek 
Program: Škardová 

Slavnostní otevření jirkovské synagogy 2.6.2021 
14.00 hodin 

Synagoga 
Jirkov 

Sailerová, Švejkarová 

DŘEVOHRANÍ – soutěž dřevěných dechových 
nástrojů v Litvínově 

18.6.2021 Litvínov Liebig, Heyzl 

Promenádní koncert orchestru Red Dwarf 
Band 

28.6.2021 
16.00 hodin 

ZUŠ Jirkov Liebig 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. Rekapitulace školního roku 2020/2021 
 
Na poslední srpnový týden si školní orchestr Red Dwarf Band se svým kapelníkem 
Vilémem Liebigem naplánoval své již tradiční soustředění, aby se všichni členové mohli co 
nejlépe připravit na první koncerty konané v září. Soustředění se konalo v Zásadě u Kadaně 
od 24. - 28. srpna, kde měl orchestr dobré zázemí jak pro orchestrální hru, tak i relaxaci.  
Prvním koncertem orchestru Red Dwarf Band byl Koncert pro Mat ěje uskutečněný 2. září 
v Chomutově. Tento koncert byl vzpomínkou na třináctiletého Matěje Volfa, který prohrál boj 
se zákeřnou nemocí a orchestr se touto formou snažil potěšit všechny ty, kteří ho znali.  

        
 
Trubačský soubor Halali vedený paní učitelkou Ivou Šimkovou se první zářijový víkend 
opravdu nezastavil, čekaly ho tři pěkné akce. V pátek 4. září zahájil soubor Halali vernisáž 1. 
malířského sympozia na zámku Červený Hrádek.  

                    
V sobotu 5. září se musel soubor rozdělit, aby obsáhl dvě akce najednou. Jedna část souboru 
hrála na soutěži loveckých psů Nord Bohemia pohár, druhá část se zúčastnila Mysliveckých 
slavností sv. Eustacha na Křivoklátě.  



V neděli 6. září se dva členové souboru (Tobiáš Armstark a Michal Vlček) spolu s paní 
učitelkou ujali zahájení vernisáže obrazů tří regionálních malířek v kostele sv. 
Bartoloměje ve Spořicích.  

                                      
 
Ve druhém pololetí loňského školního roku z důvodu daných opatření byly zrušeny všechny 
akce školy a nám všem chyběly koncerty i výstavy. Rozhodli jsme se uspořádat 10. září 
výstavu výtvarného oboru, která byla původně plánovaná na konec června. Žáci končící I. a 
II. stupeň studia pracovali i v rámci distančního studia několik týdnů až měsíců na svých 
absolventských tématech a v červnu měli připraveny své výtvarné práce k instalaci a 
prezentaci. Žáci si vybrali různá témata pro své ukončení studijního cyklu – např. Pavo 
Cristatus, Pocity, Portrét, Skrytý význam, Rozety, Zátiší, Planety. Výstavu absolventů jsme 
doplnili obrázky všech žáků výtvarného oboru z doby covidu, a proto jsme také zvolili 
netradiční název pro tuto výstavu - Výstava absolventů aneb Jak nás poznamenal covid.  

                 
 



Základní umělecké školy byly opět od 5. října 2021 uzavřeny. Od 25. listopadu se 
povolila výuka pouze hudebnímu oboru s individuální výukou a od 7. – 18. prosince 
mohly vyučovat i kolektivní obory do max. 10 žáků. Nový kalendářní rok začal opět 
distanční výukou a uzavřením škol až do 12. dubna 2021. Uzavření škol a lockdown celé 
republiky se projevil na našich akcích školy, které jsme museli zrušit nebo jsme je pojali 
formou on-line.  
 
Školní orchestr Red Dwarf Band měl v prosinci v plánu svůj výroční slavnostní koncert 
v Jirkovském divadle, aby oslavil své 20. výročí založení orchestru. Na koncertě se měli sejít 
všichni současní i bývalí členové orchestru, ale z důvodu covidové situace se koncert nemohl 
konat. Bývalý člen orchestru Martin Heyzl spolu s kapelníkem Vilémem Liebigem připravili 
se všemi současnými i bývalými členy on-line nahrávky dvou skladeb – Chameleon a Mr. 
Zoot Suit, které umístili na YouTube. Alespoň tak si orchestr připomněl své dvacetileté 
jubileum .  
 
Saxofonové kvarteto vedené Vilémem Liebigem bylo pozváno 24. prosince na zahradní 
slavnost obyvatel v Zelené u Málkova. Mladí saxofonisté si zahráli hlavně pro radost svou i 
všech přítomných, protože živá hudba lidem opravdu velmi chyběla. Členové kvarteta – 
Adéla Dobešová, Nicol Matějková, Vít Novák a Jan Řezníček zahráli čtyři skladby převážně 
vánočního charakteru. Potěšili všechny přítomné posluchače a zpříjemnili tak nadcházející 
vánoční svátky.  

                     

                     



 
Umění, jak výtvarné, hudební, taneční i dramatické, je velmi důležité pro duševní rozvoj 
každého člověka a my učitelé se snažíme všechny benefity umělecké tvorby neustále předávat 
svým žákům. Bylo potěšující, že většina dětí měla stále chuť kreativně tvořit a zapojovat se 
do distanční výuky v covidové době. V každém z našich oborů je důležitý výstup v podobě 
koncertu, výstavy či jiného veřejného vystoupení. Prostřednictvím našich školních webových 
stránek jsme představili malou ukázku výtvarné tvorby našich žáků v době, kdy jsme 
všichni museli být uzavřeni doma, hledali jsme a vylepšovali různé formy distančního 
vzdělávání.  

        
 
I klavíristům chyběl kontakt s publikem, proto se rozhodli potěšit ho svými klavírními 
skladbami formou on-line koncertu nazvaném Koncert „pod zámkem“ aneb lockdown u 
klavíru. Koncert byl neobvyklý a netradiční, nekonal se v koncertním sále, ale v domácím 
prostředí žáků, kde natočili společně s rodiči svá videa u klavíru. Žáci nahrávky pojali velmi 
slavnostně, oblékli se do svátečního oblečení a přistoupili ke klavíru se vší vážností a 
zodpovědností. Vznikl velmi pestrý koncert klavírních skladeb různých hudebních žánrů a 
stylů. Ocenili jsme jejich snahu, i když klavíristům určitě chyběl potlesk publika. 
 

V dubnu se konala mezinárodní soutěž pro mladé sólové hráče na akordeon s názvem 
Czech Accordion OnLine Competition, které se zúčastnily dvě žákyně akordeonového 
oddělení ze třídy Martiny Slámové. Natalia Zemanová soutěžila v I. kategorii společně 
s dalšími 20 akordeonisty a Veronika Klatovská ve III. kategorii spolu s 56 soutěžícími. 
Všechny kategorie byly velmi naplněné a konkurence byla obrovská. Soutěž se konala on-
line, účastnili se hráči z Portugalska, Polska, Bosny a Hercegoviny, Litvy, Brazílie, 
Slovenska, Chorvatska, Lotyšska, Rakouska, Ukrajiny, Ruska a dalších zemí. Rovněž porota 
byla složena z 20 porotců zúčastněných soutěžících zemí - Gorka Hermosa (Spain), Iosif 
Purits (Russia), Prof. Herbert Scheibenreif (Austria), Raimondas Sviackevicius (Lithuania), 
Borut Zagoranski, Zoran Rakic (Serbia), Fernando Ávila (Brazil), Jan Meisl (Czech 
Republic), Jiří Lukeš (Czech), Jaromír Zámecčník (Czech), Milan Osadský (Slovakia), 



Marcela Kysová – Halmová (Slovakia), Janka Halačová (Slovakia), Oto Mello /Slovakia), 
Michal Matejčík (Slovakia), Daniel Lis (Poland), Wojciech Golec (Poland), Dariusz 
Kownacki (Poland), Prof. Joachim Pichura (Poland), Andriy Dushniy (Ukraine).  
 

                         
Porota neměla lehkou úlohu, protože se sešlo opravdu hodně soutěžních nahrávek na vysoké 
úrovni. Výkon našich soutěžících Natálie Zemanové a Veroniky Klatovské porota ohodnotila 
stříbrným pásmem, což byl veliký úspěch pro soutěžící, učitelku i pro školu.  
 

                        
 
V pátek 7. května se po dlouhé odmlce opět sešla odborná porota, aby vybrala a ocenila práce 
28. ročníku celostátní výtvarné soutěže Jirkovská paleta s tématem Vodní hlubiny. Tento 
ročník se na rok odsunul z důvodu loňského uzavření škol a covidové situace. Letos jsme 
chtěli 28. ročník uzavřít, abychom mohli na podzim vyhlásit opět nové výtvarné téma. 
Porota se sešla pouze ve dvou členech – MgA. Jiří Němec – akademický sochař a Josef 
Šporgy – výtvarník z Orasína. Porotci cítili velkou zodpovědnost při hodnocení a výběru 
vítězných prací, které zaslaly školy z různých měst republiky. Sešlo se celkem 215 prací 
převážně plošných z 22 škol např. z Prahy, Vrbovce, Vejprnic, Uherského Brodu, Mačkova, 
Klášterce n/O., Chomutova, Otvic a Jirkova. 
                              



                     
 
Vzhledem k nastaveným opatřením se slavnostní předávání cen a diplomů nekonalo, výstavu 
jsme uspořádali 10. června. Vzniklo pouze krátké video oceněných prací, které jsme umístili 
na YouTube. Vítězové si ceny vyzvedli osobně v ZUŠ Jirkov a některým jsme je zaslali 
poštou.  

                    
 
ZUŠ Litvínov pořádala další ročník soutěže LITVÍNOVSKÉ D ŘEVOHRANÍ 2021, 
tentokrát také formou on-line. V kategorii Souborová hra pro ZUŠ a veřejnost se zúčastnily i 
naše tři soubory – pod vedením učitele Viléma Liebiga se na 1. místě umístilo Jirkovské 
saxofonové kvarteto (ve složení Nicol Matějková, Adéla Dobešová, Vít Novák, Jiří 
Řezníček) a Gold In Black (ve složení Martin Matocha, Tereza Tomášková, Lucie 
Skalníková) obsadilo 3. místo, Klarinetové trio  (ve složení Ellen Filípková, Filip a Adam 
Rohuschovi), vedené učitelem Martinem Heyzlem, získalo od poroty 3. místo.  



                   
 

                                  
 
2. června se ve 14:00 hodin za přítomnosti vedení města Jirkov a dalších zvaných hostů 
slavnostně otevřela zrekonstruovaná synagoga v Jirkově. O hudební složku při slavnostním 
zahájení se postarali naši učitelé hudebního oboru, Zhanna Shepeleva (klavír) a Vilém Liebig 
(klarinet, saxofon).  



     
 

                         
 
Povolení ke stavbě synagogy dala hraběnka Marie Gabrielle Longueval von Buquoy, rozená 
von Rottenhan. Synagoga vyrostla vedle řady stávajících židovských domků na pozemku 
červenohrádecké šlechty. Dostavěna byla v klasicistním stylu v letech 1846–1847 a krajský 
rabín David Pick z Teplic ji vysvětil v roce 1853. Svému účelu sloužila sporadicky do 30. let 
20. století. Za druhé světové války byla synagoga využívána jako skladiště a dalších sedm 
desetiletí v ní sídlila sběrna druhotných surovin. V roce 2016 synagogu odkoupilo město 
Jirkov se záměrem ji opravit a využívat ke kulturním a společenským účelům. Součástí akce 
byla přednáška paní Zuzany Pavlovské z Židovského muzea v Praze o židovských svátcích a 
tradicích. Nechyběla ani ochutnávka košér vín z Českého vinařství Chrámce.  



                          
 

                          
Před třemi lety uspořádali učitelé výtvarného oboru dvě výstavy ještě v neopravené synagoze 
a prostředí budovy je natolik uchvátilo, že si přáli mít i v nové opravené budově první 
výstavu. Což se jim splnilo a do nové synagogy připravily Šárka Hromádková a Ivana 
Švejkarová ty nejlepší práce svých nejstarších žáků. Bustu Žida, která v synagoze zůstane, 
vytvořil Štěpán Bílek.  
 

7. - 11. června probíhal zápis do všech oborů naší školy ZUŠ Jirkov. Naše škola je 
školou pohody, tvořivosti, tolerance a ohleduplnosti. V těchto slovech se skrývají nejen 
zkratky oborů, které se zde vyučují – hudební, výtvarný, taneční a literárně-dramatický obor, 
ale také vystihují vizi, se kterou ke každému žákovi přistupujeme. Každého z nich vedeme k 
estetickému vnímání a celkové citlivosti, k úctě a kulturním hodnotám tak, aby mohli vyrůst 
ve zralé jedince schopné kvalitně ovlivnit život svůj i společnosti.  



                           
 
28. června připravila ZUŠ Jirkov premiéru on-line Závěrečného koncertu žáků 

hudebního oboru. Na koncertě se představili někteří naši absolventi, ale možnost si zahrát 
měli i žáci nižších ročníků. Koncert byl umístěn na YouTube, kde si ho mohou poslechnout 
všichni příznivci naší školy.   
 

28. června uzavřel slavnostním koncertem tento školní rok orchestr Red Dwarf Band. 
Připravil si pro veřejnost Promenádní koncert, na který se velmi těšili hráči orchestru i 
přítomní posluchači. 24. – 27. června se orchestr účastnil svého soustředění, kde se naplno 
věnoval přípravě Promenádního koncertu. Koncert si opravdu všichni velmi užili, posluchači 
ocenili orchestrální hru našich žáků i práci jejich kapelníka Viléma Liebiga. Byl to moc pěkný 
závěr tohoto zvláštního a pro nás nepříznivého školního roku. Můžeme jen doufat, aby se 
nový školní rok pro nás pedagogy i žáky vrátil do normálu a my mohli opět připravovat nové, 
zajímavé a pěkné akce.  
 

                         



 

8. Závěrečná ustanovení 

 
Datum zpracování výroční zprávy:  11.08. 2021 

 

Datum projednání výroční zprávy:  31.08. 2021 

 

 

 

 

           Milena Sailerová, 

             ředitelka školy 


