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ZUŠKA 
                                                                          PODÍVEJTE SE NA FILMY ŽÁKŮ VÝTVARNÉHO OBORU,  

                                                                                                                                                   NAČTĚTE QR KÓD. JAK SE VÁM LÍBÍ? 

 

 

Slovo ředitele 

PAVEL VALIŠ 

   Leden utekl jako voda a máme tady konec I. polo-

letí. Všichni žáci již mají za sebou půl roku studia.     

I když je pravda, že i toto období bylo ovlivněno ne-

mocí Covid – 19 a s ní spojených opatření, život 

v naší škole nijak výrazně naštěstí ovlivněn nebyl. Je 

pravda, že docházku ovlivnily zejména karantény 

žáků, ale v kontextu všeho, co se děje kolem nás si 

myslím, že jsme dopadli dobře. Kromě jiných aktivit 

se nám podařilo uspořádat všechny plánované akce    

a koncerty. Musím říct, že jsem již dlouho neměl ta-

kovou radost z dobře odvedené práce našich peda-

gogů a žáků. Na všech bylo znát, že jim veřejná pre-

zentace chybí. Jsem opravdu pyšný, že jsme „neho-

dili flintu do žita“ jako některé jiné základní umě-

lecké školy, a že jsme se do organizace předvánoč-

ních akcí pustili. Bylo to sice pro nás všechny ná-

ročné, ale vyplatilo se. Chtěl bych proto poděkovat 

nejen všem zúčastněným pedagogům a žákům, ale 

zejména i Vám, divákům, rodičům, prarodičům atd. 

Ačkoliv jsme na všech akcích dodržovali všechna 

opatření, nestalo se, že by žáci účinkovali před prázd-

ným hledištěm, naopak. Návštěvnost všech akcí byla 

vynikající!!! Za to Vám patří dík. Stejně tak děkuji 

za Váš zodpovědný přístup a disciplinovanost. Prostě 

všechny předvánoční akce se staly krásným vánoč-

ním dárkem!!! 

   Nemáme tedy důvod nepokračovat v „normální“ 

prezentaci i v druhém pololetí. Měsíc únor a začátek 

března budou ve znamení třídních koncertů všech pe-

dagogů hudebního oboru.  

 

                                            pokračování na straně 2 

    

Z předvánočního vystoupení tanečního oboru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V TOMTO VYDÁNÍ NAJDETE 
 

str. 1,3 – LITERÁRNĚ-VÝTVARNÁ SOUTĚŽ 

 

 

str. 2 – ZÁPIS NOVÝCH ŽÁKŮ, SOUTĚŽE ZUŠ, 

        

 

str. 3 – „O ZÁKEŘNÉM DATLOVI“ 

str. 4 – TŘÍDNÍ KONCERTY  AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY  
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SOUTĚŽE VYHLAŠOVANÉ MŠMT PRO 

ŽÁKY ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH 

ŠKOL 

   Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy již 

desítky let vyhlašuje každý rok pravidelně soutěže 

pro žáky základních uměleckých škol v naší re-

publice. Jedná se o velice kvalitní a odborné sou-

těže a v posledních letech i relativně slušně pod-

porované finančně zejména díky našemu zřizova-

teli, Jihočeskému kraji. Soutěž většinou začíná 

školním kolem, ze kterého postupují žáci do kola 

okresního. Tam je již samozřejmě konkurence 

větší a ti nejlepší pak ještě postupují do kola kraj-

ského. V krajském kole pak žáci mají velikou 

možnost porovnání se a získávání velikých zkuše-

ností nejen ve svém uměleckém oboru. Třešinkou 

na dortu je pak samozřejmě postup ještě výše, tzn. 

do celostátního kola. Toto už je však opravdu uni-

kát, neboť se vždy jedná o jednotky žáků za celý 

kraj. 

   Žáci naší školy se dlouhodobě se svými peda-

gogy soutěží zúčastňují. Myslíme si, že jakékoliv 

získávání zkušeností, např. při soutěži je vhodné   

a žádoucí. Samozřejmě jsou žáci, kteří soutěže ne-

mají rádi nebo by byla jejich účast pro ně demoti-

vující, proto je vždy jejich zapojení dobrovolné. 

Pokud se však žáci soutěže zúčastní, získávají ne-

ocenitelné zkušenosti a samozřejmě i zážitky. 

   Protože základní umělecké školy nabízejí             

4 obory studia a každý obor, zejména hudební má 

pak mnoho studijních zaměření, není možné, aby 

tyto soutěže pro všechny probíhaly každý rok. 

V tom je také jistá exkluzivita. Soutěže se konají 

ve tříletých cyklech. 

   A jaké soutěže se konají v roce 2022? 

1. Sólový a komorní zpěv 

2. Sólová a souborová hra bicích nástrojů 

3. Hra smyčcových orchestrů a souborů 

4. Hra na dechové nástroje 

5. Hra na cimbál, dudy, komorní hra s cimbá-

lem a dudami a hra souborů lidové hudby 

6. Soutěžní přehlídka tanečního oboru 

 

   Žáci naší školy se dlouhodobě těchto soutěží zú-

častňují a nutno dodat, že většinou s vynikajícími 

výsledky nejen v krajských kolech, ale dokonce      

i v kolech celostátních (ústředních). Pokud by vás 

účast našich žáků z minulých let zajímala, na-

vštivte naše webové stránky, kde najdete podrobné 

informace a výsledky z minulosti. 

   V letošním roce se naši žáci zúčastní několika 

vypsaných soutěží v těchto termínech: 

10. 2.   Školní kolo – zpěv, Vimperk 

15. 2.   Školní kolo – dechy, Vimperk 

18. 2.   Okresní kolo – zpěv, Prachatice 

10. 3.   Okresní kolo – dechy, Vimperk 

11. 3.   Okresní kolo – dechy, Vimperk 

30. 3.   Okresní kolo – taneční obor, Prachatice 

Březen Školní kolo – bicí, Vimperk 

V případě postupů jsou termíny krajských kol ná-

sledující: 

23. – 24. 3. Zpěv, České Budějovice 

28. 3.   Dechové nástroje žesťové, Sezimovo Ústí 

29. 3.   Dechové nástroje dřevěné, Dačice 

11. 4.   Bicí, České Budějovice 

23. 4.   Taneční obor 

 

 

 

SLOVO ŘEDITELE, POKRAČOVÁNÍ ZE 

STR. 1  

Třídní koncerty jsou pro nás takové interní kon-

certy žáků jednoho učitele (výjimečně i dvou), kde 

si tyto žáky přijdou poslechnout ti nejbližší. 

Všichni (žáci i rodiče) mají možnost poslechnout 

si i další žáky různého věku a úrovně hraní. Žáci 

se na těchto koncertech naučí odbourávat trému     

a pro některé je třídní koncert premiérovým veřej-

ným vystoupením. Koncerty zároveň slouží i jako 

setkání pedagoga a rodičů a je tak i dostatek pro-

storu na individuální pohovor. 

   Po třídních koncertech se představí někteří účast-

níci soutěží ZUŠ a v dubnu budou následovat jarní 

koncerty ve Vimperku i ve Čkyni. V květnu pro-

běhne májový koncert ve Vacově a ve Vimperku 

to budou absolventské koncerty. Na začátku 

června se rozloučíme závěrečnými koncerty ve 

Vimperku i ve Čkyni a nebude chybět ani tradiční 

závěrečné a absolventské vystoupení tanečního 

oboru v MěKS. Kromě toho se výtvarníci před-

staví na několika výstavách, zejména pak s absol-

ventskými pracemi. Vzhledem k velkému množ-

ství absolventů v hudebním oboru (38!) proběhnou 

tyto koncerty i v jiných měsících. Na duben také 

chystáme představení všech našich oborů pro děti 

z mateřských škol a v květnu se připojíme k celo-

státní akci ZUŠ OPEN. Shrnuto, podtrženo, ne-

chceme se nudit, chceme pracovat a vystupovat či 

vystavovat veřejně.  

   Věřím, že se všechny akce uskuteční, a že se bu-

dou těšit minimálně stejnému zájmu jako tomu 

bylo na podzim a v prosinci.    

 

 

ZÁPIS NOVÝCH ŽÁKŮ
  

   Každý rok se v naší škole koná zápis nových 

žáků a nejinak tomu bude samozřejmě i letos. Při-

hlášky a rezervace termínů zápisu bude možno vy-

plňovat již od 1. 4. 2022 prostřednictvím online 

formuláře na našich webových stránkách. Každý si 

zde vybere studovaný obor, studijní zaměření, 

místo, které by chtěl navštěvovat (Vimperk, 

Čkyně, Vacov) a kromě nezbytných osobních 

údajů si zde zarezervuje přesný datum a čas samot-

ného zápisu. Toto vše je činnost na několik minut 

a je hotovo. Následně už se jen uchazeč dostaví 

v doprovodu zákonného zástupce v rezervovaný 

termín na některé pracoviště naší školy, které si 

sám vybere. Zde už jen zákonný zástupce podepíše 

dříve vyplněnou přihlášku a dostane veškeré další 

informace ke studiu. Samozřejmě, uchazeče u zá-

pisu čeká zjištění talentových předpokladů pro 

dané studijní zaměření. Kritéria jsou zveřejněna na 

našich webových stránkách. Bližší informace zve-

řejníme na speciálních letáčcích, nicméně, termíny 

fyzického zápisu budou tyto: 

 

Od 1. 4. možnost vyplnění přihlášky ke studiu 

24. 5.   Zápis do ZUŠ ve Čkyni 

25. 5.   Zápis do ZUŠ ve Vacově 

30. 5. a 31. 5.   Zápis do ZUŠ ve Vimperku 

 

    

 

  

   Kromě zápisu nových žáků do ZUŠ budeme letos 

přijímat i nové uchazeče o studium v naší Akademii 

umění a kultury, vzdělávání III. věku Vimperk.             

I když v současnosti probíhá již třetí cyklus tohoto 

vzdělávání, v krátkosti bychom chtěli tuto akademii 

představit. 

   Studium je vždy dvouleté a trvá vždy od října do 

května. Tzn., že letos budeme přijímat nové studenty 

s nástupem od 1. 10. 2022 a ukončením v květnu 

2024. Studium je určeno pro lidi ve věku 55+ (věk 

k 1. 10. 2022) a je bezplatné. Výuka většinou probíhá 

2 x 45 minut za měsíc v hudebním oboru, v ostatních 

oborech je to 4 x 45 minut za měsíc (většinou ve dvou 

nebo čtyřhodinových blocích. Každý cyklus navště-

vuje tuto akademii okolo sedmdesáti posluchačů, 

vždy je počet závislý na nabídce studijních zaměření, 

která se různě mění podle našich možností (lektoři, 

prostory apod.).  

   K tomuto studiu samozřejmě připravujeme bližší 

informace na aktuálním letáku, jehož součástí bude 

také přihláška (tu je nutno vyplnit ručně, nejedná se 

o online přihlášku, která je na našem webu). Po-

drobné informace zveřejníme nejpozději v průběhu 

března. Od dubna do května pak budeme přijímat při-

hlášky. Dobrou zprávou je, že letos budeme moci při-

jmout relativně hodně uchazečů (v závislosti na vy-

braném studijním zaměření). 

 

 

 

 
 

Bližší informace k soutěži  

najdete na 3. stránce. 
 

 

 

 

mailto:info@zusvimperk.cz


ZUŠ VIMPERK  / /  ZIMA  / /  2022 ZUŠKA 
 

STRÁNKA 3 

Základní umělecká škola, Vimperk, Nerudova 267, tel.: 388411193, e-mail: info@zusvimperk.cz, www.zusvimperk.cz 

 

PŘIPRAVUJEME 

17. 3.   Koncert účastníků soutěže ZUŠ 

            18:00, koncertní sál ZUŠ Vimperk 

 

  5. 4.   Jarní koncert 

            17:30, sál ZUŠ ve Čkyni 

 

  7. 4.   Jarní koncert 

            18:00, koncertní sál ZUŠ Vimperk 

 

  4. 5.   Májový koncert 

            17:00, obecní sál ve Vacově 

 

26. 5.   Koncert souborů a komorních uskupení 

            18:00, MěKS Vimperk 

 

  7. 6.   Závěrečný koncert 

            17:30, Synagoga ve Čkyni 

 

  8. 6.   Závěrečné a absolventské představení žáků                      

            tanečního oboru 

            17:00, MěKS Vimperk 

 

  9. 6.   Závěrečný koncert 

            18:00, koncertní sál ZUŠ Vimperk 

 

 

Termíny absolventských koncertů a výtvarných 

výstav budou upřesněny v průběhu února. 
 

SOUTĚŽ 

ZUŠ Vimperk – Výtvarný obor 

ve spolupráci 

 s Městskou knihovnou Vimperk 

 vyhlašují 

 

literárně výtvarnou soutěž 

 

„Detektivní příběh“ 

 

Napište příběh s detektivní zápletkou. 

Namalujte detektiva tak, jak si ho představujete 

(velikost portrétu A4, A3). 

Podmínky pro účast se ve věkových kategoriích 

liší s ohledem na věk soutěžícího. 

Na zadní stranu obrázku, příběhu nebo příběhu 

s obrázkem uveďte jméno, adresu, věk, školu 

a třídu. 

 

 

 

Soutěžit budeme v těchto kategoriích: 

I. kategorie      děti MŠ /obrázek/ 

II. kategorie      žáci 1. - 2. tříd /obrázek/ 

III. kategorie      žáci 3. - 4. tříd  

/příběh + obrázek/ 

IV. kategorie     žáci 5. - 6. tříd  

/příběh + obrázek/ 

V. kategorie     žáci 7. - 9. tříd 

 /příběh + obrázek/ 

VI. kategorie 15 + /příběh/ 

Svá díla přineste do 28. března 2022  

do knihovny nebo ZUŠ. 

Vernisáž výstavy a vyhodnocení soutěže 

proběhne v dětském oddělení Městské 

knihovny Vimperk 

v pátek 1. dubna 2022 ve 13 hodin. 

Výstavu můžete shlédnout ve výpůjčních 

hodinách knihovny 

od 4. 4. – 31. 5. 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antonín Vintr, literárně-dramatický obor 

 

mailto:info@zusvimperk.cz


ZUŠ VIMPERK  / /  ZIMA  / /  2022 ZUŠKA 
 

STRÁNKA 4 

Základní umělecká škola, Vimperk, Nerudova 267, tel.: 388411193, e-mail: info@zusvimperk.cz, www.zusvimperk.cz 

 

T ř í d n í   k o n c e r t y   2 0 2 2 

7. 2. Třídní koncert Pavla Koldinského  

 17:00, orchestrální sál ZUŠ Vimperk 

 

8. 2. Třídní koncert Petry Vališové a Pavla Vališe  

 17:00 hodin, orchestrální sál ZUŠ Vimperk 

 

9. 2. Třídní koncert Lenky Smahové  

 16:00 hodin, orchestrální sál ZUŠ Vimperk  

 

10. 2. Třídní koncert Martina Vališe  

 17:00 hodin, orchestrální sál ZUŠ Vimperk 

 

10. 2. Třídní koncert Terezy Roblové   

 17:30 hodin, sál ZUŠ ve Čkyni 

 

11. 2. Třídní koncert Tomáše Rožbouda  

 17:30 hodin, koncertní sál ZUŠ Vimperk 

 

14. 2. Třídní koncert Jana Hrdličky a Františka Zacha   

 16:30 hodin, učebna ZUŠ v ZŠ Vacov 

 

15. 2. Třídní koncert Jany Zíkové     

 16:30 hodin, orchestrální sál ZUŠ Vimperk 

 

16. 2. Třídní koncert Karla Škvrny a Jana Hrdličky   

 17:00 hodin, orchestrální sál ZUŠ Vimperk 

 

17. 2. Třídní koncert Barbory Švarcové    

 17:00 hodin, koncertní sál ZUŠ Vimperk 

 

17. 2. Třídní koncert Magdalény Probstové    

 18:00 hodin, orchestrální sál ZUŠ Vimperk 

 

18. 2. Třídní koncert Hedviky Vavříkové    

 17:00 hodin, koncertní sál ZUŠ Vimperk 

 

1. 3. Třídní koncert Ani Vardanjan      

 17:00 hodin, orchestrální sál 

 

3. 3. Třídní koncert Anežky Vališové a Davida Holce   

 17:30 hodin, orchestrální sál 

 

8. 3. Třídní koncert Heleny Szpukové  

 17:00 hodin, orchestrální sál 

 

10. 3. Třídní koncert Jana Tláskala  

 17:30 hodin, orchestrální sál ZUŠ Vimperk 

 

11. 3. Třídní koncert Petra Staňka  

 17:30 hodin, orchestrální sál ZUŠ Vimperk 

 

24. 3. Třídní koncert Mariky Baránkové    

 17:00 hodin, orchestrální sál 

 

Z prosincových koncertů 

obrazem 

Pravidla pro návštěvníky (diváky) akcí ZUŠ Vimperk, platná k 1. 2. 2022 
 
Každý návštěvník starší 12 let je před vstupem povinen předložit QR kód, který bude prokazovat splnění jedné 

z následujících podmínek: 

 

• prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy 

koncertu, 

• aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první 

u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní. 

U dětí mladších 18 let, osob s kontraindikací k očkování a osob rozočkovaných lze k prokázání použít  

 i RT-PCR test starý nejvýše 72 hodin.  

 

Pokud vláda ČR změní pravidla pro návštěvu kulturních akcí, změní se samozřejmě 

pravidla i pro akce ZUŠ Vimperk. 
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