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CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

Stra nka 1 

Charakteristika s koly 

ADRESA ŠKOLY 

Nerudova 267, Vimperk, 385 01 

KONTAKTY 

Tel: 388 411 193 

e-mail: info@zusvimperk.čz 

www.zusvimperk.čz 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

IC O: 708 410 80 

IZO: 102 263 841 

ZŘIZOVATEL 

Jihoč esky  kraj, U Zimní ho stadionu 1952/2 

C eske  Bude joviče, 370 76 

TYP ŠKOLY A PRÁVNÍ FORMA 

ZUS , pr í spe vkova  organizače 

DALŠÍ MÍSTA POSKYTOVANÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 

C kyne  155, C kyne  384 81  

Mir etiče 38, Vačov 384 86 

STUDIJNÍ OBORY 

Hudební , vy tvarny , taneč ní , litera rne -dramatičky  

POČET ŽÁKŮ 

413 = 14,8 tr í d 

POČET PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

25 = 17 pr epoč teno na u vazky 

POČET NEPEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

1 + 1 externí  

mailto:info@zusvimperk.cz
http://www.zusvimperk.cz/


PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 

Stra nka 2 

Persona lní  zabezpeč ení  

Pedagogičtí pracovníci 

Mgr. Pavel Valis , DiS.  r editel, saxofon, klarinet, dečhovy  orčhestr 

Oddělení dechových a bicích nástrojů 

Jan Hrdlič ka, DiS.  za stupče r editele, trubka, el. kla vesy 

Pavel Koldinsky , DiS. bičí , soubor bičí čh na stroju  

Magdale na Probstova , DiS. saxofon, klarinet, komorní  hra 

BčA. Tereza Roblova , DiS. zobčova  fle tna, pr í č na  fle tna, komorní  hra 

Petr Stane k  klarinet, saxofon, dečhovy  orčhestr 

Karel S kvrna  z esťove  na stroje, el. kla vesy, komorní  hra, dečhovy  orčhestr 

Martin Valis , DiS.  vedoučí  odde lení , trubka, zobčova  fle tna, el. kla vesy, 

korepetiče v taneč ní m oboru, komorní  hra  

Bč. Anez ka Valis ova  hudební  nauka, saxofon, sborovy  zpe v 

Mgr. Petra Valis ova , dipl. um. vedoučí  poboč ky ve Vačove , zobčova  fle tna, pr í č na  fle tna, 

fagot, hudební  nauka 

Mgr. Petr Zí ka, dipl. um. do 31. 1. 2022  klarinet, hoboj 

Oddělení klávesových nástrojů a zpěvu 

Toma s  Roz boud, DiS. akordeon, el. kla vesy, komorní  hra 

Lenka Smahova  klaví r, el. kla vesy, komorní  hra, korepetiče 

Barbora S varčova , DiS. popula rní  zpe v, sborovy  zpe v 

Mgr. Jan Tla skal klaví r, komorní  hra, korepetiče 

Ani Samvelovna Vardanjan klasičky  zpe v, komorní  zpe v 

Frantis ek Začh, DiS. klaví r, el. kla vesy 

Mgr. Jana Zí kova  vedoučí  odde lení , klaví r, hudební  pr í pravka, komorní  hra, 

korepetiče 



PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 

Stra nka 3 

Oddělení strunných nástrojů a nehudebních oborů 

Marika Bara nkova , DiS. kytara 

David Holč  el. kytara, komorní  hra 

Helena Szpukova  kytara, violončello, komorní  hra 

Mgr. Hedvika Vavr í kova  vedoučí  odde lení , housle, komorní  hra, soubor smyč čovy čh 

na stroju  

BčA. Pavlí na Svobodova  taneč ní  obor 

Jir ina Fleisčhmannova  vy tvarny  obor 

Mgr. Dana Kubí č kova  litera rne -dramatičky  obor 

 

Nepedagogičtí pracovníci 

Marta Kande rova  u č etní    Petr Stane k (ext) opravy, u drz ba 

 

 



PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 

Stra nka 4 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Lenka Smahova  Vyuz ití  novy čh forem a metod ve vy uče kla vesovy čh na stroju  

        NPI C eske  Bude joviče 

Hedvika Vavr í kova  Vyuz ití  novy čh metod a forem ve vy uče houslí   

        NPI C eske  Bude joviče 

Jana Zí kova   Vyuz ití  novy čh forem a metod ve vy uče kla vesovy čh na stroju  

        NPI C eske  Bude joviče 

 

V lon ske m roče se uč itele  v male  mí r e zapojili do DVPP. Du vodem byla u zka  nabí dka (po 

čovidu). Dals í m du vodem byla ve ts í  mí ra pračovní čh nesčhopností , ope t zejme na dí ky 

čovidu. Poslední m du vodem byl fakt, z e čely  s kolní  rok byl zame r en zejme na na 

intenzivní  osobní  vy uku vs ečh pedagogu  a o kvalitní  a mnohač etnou ver ejnou prezentači 

z a ku , ktera  pr is la po dlouhe m u tlumu zpu sobene m čovidem. 

 

 



VÝCHOVNĚ-VZDĚLÁVACÍ ČINNOST 

Stra nka 5 

Vy čhovne -vzde la vačí  č innost 

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 

Vs ičhni z a či s koly byli vzde la va ní  podle S VP ZUS  Vimperk v platne m zne ní . 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 

Pr ijí mačí  r í zení  se kona  formou talentovy čh zkous ek na konči me sí če kve tna. Na za klade  

pru zkumu jsou z a či bodove  ohodnočeni. Pr i pr ijí ma ní  je bra n zr etel na vybrane  studijní  

zame r ení  a obdrz eny  poč et bodu . Učhazeč i o vy uku ve vy tvarne m oboru pr ina s ejí  

vy tvarnou pra či, pr í padne  tvor í  pr í mo ve s kole. V taneč ní m oboru je krome  hudební čh 

pr edpokladu  kladen du raz na pohybove  zdatnosti učhazeč u  a dobry  zdravotní  stav 

pohybove ho apara tu, zejme na zad. V litera rne -dramatičke m oboru jsou učhazeč i 

pr ijí ma ni na za klade  pohovoru a kra tke ho ume lečke ho vystoupení  - improvizače. Jsou 

zpračova na pr ehledna  krite ria do kaz de ho oboru. Celkem 4 krite ria po max. 5ti bodečh, 

tzn. max. 20 bodu . O pr ijetí  č i nepr ijetí  jsou za konní  za stupči informova ni pí semne  do 

konče me sí če č ervna. Pr ijí ma ní  z a ku  se r í dí  vyhla s kou č . 71/2005 Sb., o za kladní m 

ume lečke m vzde la va ní . 

Pr ijí mačí ho r í zení  se zu č astnilo 87 učhazeč u . Pr ijato bylo 81. 

ZÁVĚREČNĚ ZKOUŠKY 

Za ve reč ne  postupove  

zkous ky se po dvoulete  

odmlče uskuteč nily v 

„norma lní “ forme . Tzn., 

vs ičhni z a či s koly 

v hudební m oboru, kter í  

mají  hru na na stroj č i zpe v, 

absolvovali postupovou 

zkous ku v me sí či kve tnu 

pr ed komisí  sloz enou 

z uč itelu  dane ho na stroje 

č i odde lení .  

 



HUDEBNÍ OBOR 

Stra nka 6 

Hudební  obor 

POČTY ŽÁKŮ 

Hudební  obor navs te vovalo čelkem 294 z a ku . 

POČTY ŽÁKŮ VE STUDIJNÍCH ZAMĚŘENÍCH 

Hra klaví r    60  Hra na trubku    23 

Hra na el. kla vesove  na stroje  17  Hra na lesní  roh   7 

Hra na akordeon   6  Hra na pozoun    1 

Hra na housle    16  Hra na tenor    2 

Hra na violončello   4  Hra na tubu    3 

Hra na kytaru    28  Hra na bičí     16 

Hra na el. kytaru   7  Klasičky  zpe v    8 

Hra na zobčovou fle tnu  18  Popula rní  zpe v    17 

Hra na pr í č nou fle tnu   16  Hudební  pr í pravka   11 

Hra na hoboj    1 

Hra na fagot    2 

Hra na klarinet    14 

Hra na saxofon    17  

 



HUDEBNÍ OBOR 

Stra nka 7 

TŘÍDNÍ KONCERTY 

V roče 2021/2022 se uskuteč nilo 19 tr í dní čh končertu . Ve ts ina uč itelu  uspor a dala 

samostatny  končert z a ku  sve  tr í dy, ne kter í  uč itele , ve ts inou s mens í m poč tem z a ku , se 

spojili a zorganizovali společ ny  končert. 

7. 2. Tr í dní  končert Pavla Koldinske ho 

8. 2. Tr í dní  končert Petry Valis ove  a Pavla Valis e 

9. 2. Tr í dní  končert Lenky Smahove  

10. 2. Tr í dní  končert Martina Valis e 

10. 2. Tr í dní  končert Terezy Roblove  

11. 2. Tr í dní  končert Toma s e Roz bouda 

14. 2. Tr í dní  končert Jana Hrdlič ky a Frantis ka Začha 

15. 2. Tr í dní  končert Jany Zí kove  

 

16. 2. Tr í dní  končert Jana Hrdlič ky a Karla S kvrny 

17. 2. Tr í dní  končert Barbory S varčove  

17. 2. Tr í dní  končert Magdale ny Probstove  



HUDEBNÍ OBOR 

Stra nka 8 

18. 2. Tr í dní  končert Hedviky Vavr í kove  

8. 3. Tr í dní  končert Heleny Szpukove  

15. 3. Tr í dní  končert Ani Vardanjan 

16. 3. Tr í dní  končert Anez ky Valis ove  a Davida Holče 

24. 3. Tr í dní  končert Mariky Bara nkove  

25. 3. Tr í dní  končert Petra Stan ka 

31. 3. Tr í dní  končert Jana Tla skala 

10. 6. Tr í dní  končert Toma s e Roz bouda 

 

 

 



HUDEBNÍ OBOR 

Stra nka 9 

VEŘEJNÉ ŽÁKOVSKÉ KONCERTY 

V roče 2021/2022 se uskuteč nilo 13 ver ejny čh končertu . 

 

9. 11.  Podzimní  končert ve C kyni 

10. 11.  Podzimní  končert ve Vimperku 

8. 12.  Mikula s sky  končert ve Vačove  

14. 12.  Pr edva noč ní  končert ve C kyni 

 

15. 12.  1. pr edva noč ní  končert ve Vimperku 

16. 12.  2. pr edva noč ní  končert ve Vimperku 

17. 3.  Končert u č astní ku  soute z e ZUS  

22. 3.  Končert u č astní ku  soute z e ZUS  

5. 4.  Jarní  končert ve C kyni 

7. 4.  Jarní  končert ve Vimperku 

4. 5.  Ma jovy  končert ve Vačove  

7. 6.  Za ve reč ny  končert ve C kyni 

9. 6.  Za ve reč ny  končert ve Vimperku 

 

 



HUDEBNÍ OBOR 

Stra nka 10 

VÝCHOVNÉ KONCERTY 

V roče 2021/2022 se uskuteč nily 4 vy čhovne  

končerty pro z a ky MS  a jedna akče pro z a ky ZS  

v ra mči akče ZUS  OPEN. 

 

25. 4. 2 vy čhovne  končerty pro MS  ve 

Vimperku a ZS  Stra z ny , Horní  Vltaviče 

27. 4. Vy čhovny  končert pro MS  C kyne  a 

Bohumiliče 

27. 4. Vy čhovny  končert pro MS  Vačov 

26. 5. ZUS  OPEN – pro 1. stupen  ZS  Smetanova 

Vimperk 

 

 ABSOLVENTSKÉ KONCERTY 

V minule m s kolní m roče me la nas e s kola rekordní  poč et 39 absolventu  hudební ho 

oboru, pr ič emz  33 absolvovalo I. stupen  a 6 ukonč ilo II. stupen .  

 

28. 4.  1. Absolventsky  končert – kytary 

9. 5.  2. Absolventsky  končert – klaví r, el. kla vesy, akordeon, zpe v 

10. 5.  3. Absolventsky  končert – zobčova  fle tna, klarinet, saxofon, fagot, bičí  

12. 5.  4. Absolventsky  končert – trubka, lesní  roh, pí stovy  trombon, tuba 

13. 5.  5. Absolventsky  končert – housle, klaví r, el. kla vesy 

8. 6.  6. Absolventsky  končert – zpe v 

 

OSTATNÍ KONCERTY A VYSTOUPENÍ  

Z a či hudební ho oboru vystupovali v ra mči vernisa z í  z a ku  a studentu  vy tvarne ho oboru. 

Da le vystupovali na programečh jiny čh por adatelu . Krome  toho se uskuteč nila akče ZUS  

OPEN a svy m samostatny m končertem se pr edstavil pe večky  sbor a kapela. 



HUDEBNÍ OBOR 

Stra nka 11 

4. 10.  Vernisa z  vy stavy vy tvarny čh pračí  z a ku  ZUS  

10. 11.  Vernisa z  vy stavy vy tvarny čh pračí  studentu  Akademie ume ní  a kultury 

27. 11.  Zaha jení  vimperske ho adventu 

28. 3.  Vernisa z  vy stavy vy tvarny čh pračí  z a ku  ZUS  

28. 3.  Vystoupení  ke Dni uč itelu  

16. 4.  Vernisa z  vy stavy V babič č ine  pokoji (Synagoga ve C kyni) 

2. 5.  Vernisa z  vy stavy Divadlo na S umave  

26. 5.  ZUS  OPEN – končert komorní čh souboru  

2. 6.  Končert kapely a pe večke ho sboru 

6. 6.  Absolventska  vernisa z  vy stavy z a ku  ZUS  

 

 

 

 



HUDEBNÍ OBOR 

Stra nka 12 

ORCHESTRY A SOUBORY 

 

DECHOVÝ  ORCHESTR 

Dečhovy  orčhestr absolvoval letní  soustr ede ní  v nove m prostr edí , a to v Benes ovske  

mly ne  u obče Her man . Tam se take  uskuteč nil slavnostní  kr est knihy, ktera  mapuje 30 

let v historii nas eho orčhestru. Ten v roče 1991 zaloz il pan Petr Stane k a pra ve  rok 2021 

byl rokem vy roč ní m. Be hem le ta vrčholily pr í pravy na du stojne  oslavení . Den oslav byl 

stanoven na 18. 9., kdy se v ZUS  uskuteč nily vy stavy z historie orčhestru, byli pozva ni 

vs ičhni č lenove  orčhestru, by valí  i souč asní  a uskuteč nil se společ ny  končert. Byly 

vyrobeny upomí nkove  pr edme ty, ktere  si odnesli vs ičhni pr í tomní  č lenove  vč etne  knihy 

o orčhestru. Nečhybe l ani prostor na vzpomí na ní  a popoví da ní . Akče se velmi vydar ila. 

Orčhestr se take  intenzivne  pr ipravoval na mezina rodní  soute z  v Ostrave , ktera  se 

uskuteč nila v r í jnu a DO ZUS  Vimperk na ní  doslova zaza r il. Zí skal zlate  pa smo 

s vyznamena ní m a čelkove  ví te zství  ve str ední  tr í de . V prosinči se uskuteč nily 

pr edva noč ní  končerty, ktere  se po mnoha letečh vra tily do sa lu Me KS ve Vimperku. 

Z tohoto du vodu (niz s í  kapačita) byly uspor a da ny 3 končerty. Jarní  č a st byla ve nova na 

zejme na pr í prave  na festival Kmočhu v Kolí n a orčhestr se zu č astnil i dals í čh ver ejny čh 

akčí . Uspor a dal po letečh take  svu j ples, ope t v nove m prostr edí , v sa le hotelu Zlata  

Hve zda. Stejne  tak po pe ti letečh pr ipravil noč ní  končert na za mku. Ač koliv bylo vs e 

pr ipraveno a nazkous eno, hodinu pr ed zač a tkem bylo rozhodnuto, z e se končert 

uskuteč nit nemu z e z du vodu velmi nepr í znive ho poč así . 

 



HUDEBNÍ OBOR 

Stra nka 13 

22. 8. – 28. 8. Soustr ede ní  Benes ovsky  mly n, Her man  

10. 9.  Vystoupení  v ra mči oslav me sta Kas perske  Hory 

11. 9.  Vystoupení  v ra mči oslav obče Bohumiliče 

18. 9.  30 let Dečhove ho orčhestru ZUS  Vimperk 

23. 10.  Mezina rodní  soute z  velky čh dečhovy čh orčhestru  Ostrava 

18. 12. – 19. 12. 3 pr edva noč ní  končerty ve Vimperku 

8. 4.  Vy čhovny  končert pro ZS  Stačhy 

8. 4.  Ver ejny  končert ve Stačha čh 

22. 4.  Ples dečhove ho orčhestru 

6. 5.  Pietní  akt – osvobození  me sta Vimperk 

5. 6.  Vystoupení  na pouti ve Vlačhove  Br ezí  

11. 6. – 12. 6. Kmočhu v Kolí n 

24. 6.  Noč ní  končert – neuskuteč nil se z du vodu nepr í znive ho poč así  

3. 7.  Vystoupení  na pouti ve Stačha čh 

 



HUDEBNÍ OBOR 

Stra nka 14 

KOMORNI  SOUBORÝ 

Ve s kole pu sobí  krome  velke ho dečhove ho orčhestru i mens í  komorní  te lesa a uskupení , 

ve ts inou sloz ena  podle na strojovy čh odde lení čh. V tomto s kolní m roče vzniklo nove  

uskupení , ktere  se prozatí m prezentovalo pod neutra lní m na zvem kapela. Za roven  se 

koneč ne  mohl prezentovat i pe večky  sbor, ktery  byl zaloz en v roče 2020, avs ak kvu li 

čovidu byla jeho č innost v první m roče existenče znač ne  omezena. 

• Z esťovy  soubor (lesní  rohy a tuby) – Karel S kvrna 

• Trumpetovy  soubor – Martin Valis  

• Saxofonove  kvarteto – Magdale na Probstova  

• Soubor klarinetu  a fagotu  – Pavel Valis  

• Soubor pr í č ny čh fle ten – Petra Valis ova  

• Soubor bičí čh na stroju  – Pavel Koldinsky  

• Kytarovy  soubor – Helena Szpukova  

• Smyč čovy  soubor (housle + violončella) – Hedvika Vavr í kova  

• Pe večky  sbor – Barbora S varčova , Anez ka Valis ova  

• Kapela – Martin Valis , Anez ka Valis ova  

 

 

 



HUDEBNÍ OBOR 

Stra nka 15 

Mimo komorní čh souboru  pak ve s kole existují  komorní  uskupení  mens í ho obsazení , 

jako jsou dua, tria – kvinteta. V te čhto komorní čh uskupení čh hrají  napr . akordeoniste , 

z a či na pr í č ne  fle tny, housliste  č i kytariste  atd. 

Do komorní  hry jsou zar azova ni take  klaví riste , buďto formou č tyr ruč ní  hry anebo ví če 

rozs í r eny m klaví rní m doprovodem jiny čh z a ku  dečhove ho č i houslove ho odde lení . 

Za roven  ne kter í  doprova zí  z a ky hudební  pr í pravky. 

 

 

 

 



VÝTVARNÝ OBOR 

Stra nka 16 

Vy tvarny  obor 

V letos ní m roče navs te vovalo vy tvarny  obor 65 z a ku . 

 

Září 

Por adatele  festivalu Natur Vision ve spolupra či s NP S umava uspor a dali vy tvarnou 

soute z . První  mí sto v kategorii 9-10 let zí skala Anez ka Literova  s obra zkem „Lis ka“. 

11. 9. Brantlu v dvu r, Vimperk         

Z a či vytvor ili keramičke  kaplič ky, zvonič ky a dekorače, ktere  byly u pr í lez itosti opravení  

a vysve čení  kaplič ky na Brantlove  dvor e vystaveny. 

25. 9. 

S kolní  vy let do Sladovny v Pí sku, kde jsme navs tí vili dve  interaktivní  akče. Jednou byla 

vy stava na te ma Voda mne napada  a druhou pa tračí  hra nazvana  S ifra mistra Jana, 

ktera  z a ky provedla historičky m čentrem Pí sku a sezna mila je s mí stní mi domovní mi 

znamení mi. 

 

 



VÝTVARNÝ OBOR 

Stra nka 17 

Říjen 

Vy stava z a ku  VO na te ma „Kaplič ka“ v Happy Coffee Vimperk 

 

Juniorfilm  15. – 16. 10. probe hlo vyhla s ení  vy sledku   

Film Amazi od autorek Karolí ny Hanzlí č kove  a Justiny Sičhingerove  uspe l v soute z i 

Juniorfilm ve Dvor e Kra love  nad Labem. Postoupil do samotne ho fina le, kde zí skal Cenu 

starosty me sta, Cenu por adatele, C estne  uzna ní  poroty a C estne  uzna ní  de tske  poroty 

 

Březen 

4. 3. 

Vyhla s ení  vy sledku  soute z e Lesy a pr í roda kolem na s /vyhlas ují  Lesy.C R / Vernisa z  

s vystaveny mi obra zky a pr eda ní  čen probe hlo ve vimperske  knihovne . Očene ní  

s postupem do krajske ho kola zí skala Ade la Kmetkova , Anez ka Literova , Tereza 

Markova . 



VÝTVARNÝ OBOR 

Stra nka 18 

18. – 19.3. 

Soustr ede ní  s velikonoč ní  te matikou probe hlo v prostora čh ZUS  18. – 19. 3.  

Ve vy tvarny čh dí lna čh si z a či vyrobili: Velikonoč ní  dekorače s pr í rodní čh materia lu , 

Ptač í  budka nebo maja k – malba na dr evo, Mačrame  – pr í ve s ek na klí č e, Na us niče, Vlna 

– plste ní . 

Navs tí vili jsme take  Muzeum na za mku Vimperk. 

28. 3.      

Vernisa z  a vy stava z a ku  VO v Kava rne  Ve Ska le ve Vimperku na te ma „Mandala“. 

 

30.3. 

S kolní  vy let Sus iče. Na vs te va skla rny Gabor  s moz ností  vyzkous ení  pra če s kahanem 

/tvorba kora lku /, brous ení  skla. Prohlí dka galerie a pr edna s ka o historii skla r ství  u na s.  

 



VÝTVARNÝ OBOR 

Stra nka 19 

Duben 

4. 4. 

Ve spolupra či s knihovnou vyhla sila nas e ZUS  vy tvarne  – litera rní  soute z  na te ma 

„Detektiv“ ve vy tvarne m oboru zí skali očene ní : 

Sa ra Frč kova , Emma S í slova , Hedvika Kurzova , Veronika Hazukova , Elenka Kalousova ,                      

Ade la Kmetkova , Julie Valis ova , Toma s  Nguen .             

Květen 

6. – 7. Probe hlo dals í  kolo Juniorfilu ve Dvor e Kra love  nad Labem.  

Tentokra t jsme soute z ili s filmy: 

C asostroj /Ondr ej Fleisčhmann, Toma s  Doan, Jakub S tindl/ – film zí skal postup do 

čelosta tní  soute z e Male  vize. 

Kdo jsem? /autor, foto, text Marke ta Hadravova , č tene  slovo Anez ka Pavla skova /– film 

zí skal čenu de tske  poroty. 

16. 5. exkurze Praha: 

Na vs te va Illustration studia Tomski Polanski, kde na s prova zel ilustra tor L. Tomski, 

ktery  studentu m nečhal nahle dnout do sve  tvorby.                                                                                                                                                        

Vy stava Sve ty č eske  animače s pru vodkyní  Mgr. Z. Bukovinskou.                                         

Pročha zka Praz sky m hradem a historičky m čentrem me sta. 

17. 5.  exkurze Pí sek Sladovna – tentokra t na s č ekala vy stava „Jan A jaK da l“ s pru vodčem 

na te ma z ivot J. A. Komenske ho a na sledne  animova ní  v animač ní m studiu, kde si z a či 

vyzkous eli spoustu animač ní čh tečhnik. 

24. 5. exkurze Praha: 

Vy stava Sve ty č eske  animače s pru vodkyní  Mgr. Z. Bukovinskou.                                                                                 

Na vs te va Moty lí ho domu.                                                                                                     

Pročha zka Praz sky m hradem, Valds tejnskou zahradou a historičky m čentrem me sta. 

25. 5. 

Vyhodnočení  soute z e Lidiče na te ma Muzeum – č estne  uzna ní  zí skali za projekt z a či: 

Salma Sičhingerova , Ade la Kmetkova , Ade la Pu balova , Justina Sičhingerova , Veronika 

Hazukova , Mičhaela Kukač kova  



VÝTVARNÝ OBOR 

Stra nka 20 

Červen 

6. 6. 

Vy stava absolventu  v Me stske  knihovne  Vimperk /I.st. Aliče Podskalska , S te pa nka 

Krejč í , Jakub S tindl, Lučie Valis ova , Mičhaela Paleta r ova , Ve ra Markova . II.st. Anez ka 

Pavla skova , Mičhaela Kukač kova , Petr Podskalsky /. 

 

13. 6. 

Kdo jsem? /autor, foto, text Marke ta Hadravova , č tene  slovo Anez ka Pavla skova /–  film 

postoupil do hlavní ho fina le mezi 5 nejleps í čh  sní mku  ve sve  kategorii v soute z i Anima g 

Krome r í z . 

8. 6.                                                                                                                                                          

Vyhodnočení  krajske ho kola soute z e Lesy C R v C esky čh Bude jovičí čh: 1. mí sto Ade la 

Kmetkova  v kategorii ZUS . 

 

 

 

 



VÝTVARNÝ OBOR 

Stra nka 21 

10. – 12. 6.  

Soustr ede ní  Nove  Hute  – vy tvarne  dí lny: Ta č – pra če s pa jkou na dr evo, Miska – malba, 

Doma čí  parfe m – vlastní  namí čha ní  parfe mu, Kve t – pra če s gump papí rem, Razí tka – 

tvorba vlastní ho razí tka, zdobení  krabiče. 

Mini vy stava ve vy loze v čentru me sta. 

 

Talentove  zkous ky u spe s ne  vykonala Miroslava S oulova  na Str ední  

ume lečkopru myslovou s kolu v Bečhyni. 

 

 

 



TANEČNÍ OBOR 

Stra nka 22 

Taneč ní  obor 

Do taneč ní  pr í pravky nastoupili tradič ne  krome  holč ič ek i 2 čhlapči – dvojč ata.  

V 1. pololetí  jsme koneč ne  mohli prezenč ne  pračovat po roč ní  str í dave  distanč ní  a 

prezenč ní  vy uče.  

13. 12. se uskuteč nilo va noč ní  pr edstavení , ktere mu pr edčha zelo čelodenní  ví kendove  

soustr ede ní  v sa le TO. Jednotlive  roč ní ky se pr edstavily v te čhto čhoreografií čh: 

Taneč ní  pr í pravka v Pa smu lidovy čh tanču , 1. + 2. roč ní k v Kra tke m popisu le ta a 

v Pa smu lidovy čh tanču , 3. + 4. roč ní k v Pilka čh a v Ranní m taneč ku a z a či 4. roč ní ku az  

2. roč ní k II. Stupne  v čhoreografii Na z idli, Kdo je tady vlastne  zlode j a Ve vlaku a v Tanči 

ra kosovy čh fle ten z baletu Louska č ek. 

 

V 2. pololetí  na s č ekala u č ast v Okresní m kole Soute z e ZUS , ktera  se konala v Me stske m 

divadle v Pračhatičí čh. Te to soute z e se zu č astnil 1. + 2. roč ní k s čhoreografií  Kra tky  popis 

le ta, 3. + 4. roč ní k s tančem Pilky a 4. roč ní k az  2. roč ní k II. stupen  s tanči Kdo je tady 

vlastne  zlode j a Ve vlaku, Na z idli a Taneč ra kosovy čh fle ten z baletu Louska č ek. Do 

Krajske ho kola postoupily 2 čhoreografie: Pilky a Na z idli. Poprve  za čelou dobu 

pu sobení  taneč ní ho oboru se podar ilo 2 čhoreografií m postoupit do Krajske ho kola.  

Z a či 3. roč ní ku az  II. stupne  se zu č astnily Vy čhovny čh končertu  pro de ti z MS . 



TANEČNÍ OBOR 

Stra nka 23 

 

Do pr í pravne ho roč ní ku se pr ihla silo rekordní čh 13 de tí . 

15. 6. se na za ve r 2. pololetí  konalo Za ve reč ne  a absolventske  vystoupení  z a ku  taneč ní ho 

oboru.  

 

Jako absolventka se pr edstavila Ve ra Markova  s tančem By t tak jasnou hve zdou. 



TANEČNÍ OBOR 

Stra nka 24 

Z a či taneč ní  pr í pravky zatanč ili C a pi, vlas tovky a koní č či, 1. + 2. roč ní k vystoupil 

s tančem Bavorov,   3. + 4. roč ní k se pr edstavil v čhoreografii Treperendy a ve společ ne m 

tanči s z a ky 4. r. az  II. stupne  Kve tinovy  valč í k z baletu Louska č ek, ktery  da le zatanč il 

taneč C erna  a bí la . 

Z a kyne  L. Valis ova  a V. Vondrus kova  zatanč ily C í nsky  taneč z baletu Louska č ek. L. 

R ezní kova  zatanč ila so lo v tanči Valč í k ve snu.  

Tento s kolní  rok navs te vovalo taneč ní  obor 40 z a ku , z toho 3 čhlapči. 

 

 



LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR 

Stra nka 25 

Litera rne -dramatičky  obor 

Ve s kolní m roče 2021/2022 pračoval LDO ve dvou skupina čh – dí vč í  s estič lenne  

a čhlapečke  sedmič lenne . 

V první čh me sí čí čh se z a či zaby vali ru zny mi dramatičky mi čvič ení mi. Postupne  

zač ali s na čvikem poha dek. První  skupina se pustila do poha dky Ačylpyrin nad zlato, 

druha  skupina zkusila poha dku Dlouhy , S iroky  a Bystrozraky , ke ktere  si čhlapči vyrobili 

vlastní  loutky. 

Dne 11. 11. 2021 se LDO zapojil do oslavy Dne vetera nu  rečitačí  ba sne  V polí čh 

flandersky čh. Od listopadu take  probí hala spolupra če LDO s DS Bouč ek. Zač alo se 

s na čvikem poha dky Peklo s neve stou. 27. 11. 2021 se konalo rozsví čení  me stske ho 

va noč ní ho stromu na vimperske m na me stí . Za LDO byla na pomočna dr í ve js í  

absolventka Zuzana Kubí č kova , ktera  za roven  vyzvala de ti k napsa ní  a vhození  dopisu  

Jez í s kovi do ande lske  pos ty. Dne 13. 12. 2021 se dramaťa či podí leli na nata č ení  pro 

kabelovou televizi, be hem ktere ho byla ande lska  pos ta vybí ra na. V u tery  14. 12. 2021 

moderovali končert ve č kyn ske  synagoze. 



LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR 

Stra nka 26 

Po Va nočí čh bylo na plní  LDO stí nove  divadlo, z a či se zkous eli nauč it za kladní  

prinčipy, na ktery čh toto divadlo funguje. Se stí novy m divadlem byčhom ra di 

pokrač ovali i pr í s tí  rok. 

V br eznu se z a či LDO zapojili do soute z e vyhla s ene  vy tvarny m oborem ZUS  a 

me stskou knihovnou. Vy sledky z a ku  byly velmi pe kne . V kategorii komiksu  byl očene n 

Filip Slivaričh, v litera rní  č a sti Marie Kukač kova  a Barbora S va bkova . Text Marie 

Kukač kove  byl otis te n ve Vimpersky čh novina čh. De kujeme za spolupra či VO. Dne 31. 3. 

2022 probe hlo vystoupení  S umavske ho spolku, ktery  vedou manz ele  Va čhovi. 

Dramaťa či se podí leli ru zny mi vstupy na programu s na zvem Zvyky a obyč eje na stare  

S umave . Toto vystoupení  me lo probe hnout v listopadu, ale z du vodu čovidovy čh 

opatr ení  bylo pr eloz eno na br ezen. Ze stejne ho du vodu se nekonaly ani č ertovske  

poha dky a Z ivy  betle m. C ertovskou poha dku Peklo s neve stou se podar ilo odehra t pouze 

jednou a to az  24. 4. 2022 v Me KS Vimperk. Na dny 20. 4. a 25. 4. si dramaťa či pr ipravili 

ru zne  dramatičke  hry a ha danky pro s kolkove  de ti v ra mči vy čhovny čh končertu  pro MS . 

Hos i ze str edeč ní  skupiny zvla dli i prohlí dku kosty mu  a divadelní čh rekvizit ve zkus ebne  

DS Bouč ek.  

Be hem roku se z a či LDO ne kolikra t ve novali pra či s knihou – Kouzelna  baterka, 

Jableč n a k, O malí r i, O male m tygrovi, Papučhalk Petr, Kamara d pro medve da, 

Nejkra sne js í  mí sto na sve te  č i Nenaz rana  koza. V pr ednesu z a či pračovali s tečhnikou 

mluvene ho projevu, zkous eli ru zne  monology a dialogy. Barbora S va bkova  si pr ipravila 

dva texty do soute z e C tvrtlí stek, ktera  se me la konat v kve tnu 2022 v C esky čh 

Bude jovičí čh. Soute z  bohuz el pro maly  poč et za jemču  neprobe hla.  

  

 



AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY, VZDĚLÁVÁNÍ III. 
VĚKU VIMPERK 

Stra nka 27 

Akademie ume ní  a kultury, vzde la va ní  III. ve ku Vimperk 

V tomto s kolní m roče probí halo druhy m rokem studium v Akademii ume ní . Studium jiz  

nebylo tolik omezeno čovidem, a tak na konči, dne 1. č ervna mohla probe hnout 

za ve reč na  promoče, zakonč ení .  

Celkem r a dne  ukonč ilo studium 49 studentu  v 51 studijní čh zame r ení . 

Za roven  byl uspor a da n za pis novy čh učhazeč u  na dals í  dvoulete  období . 

Celkem mohlo by t pr ijato 57 novy čh studentu  do 63 studijní čh zame r ení . 

 

    



SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY 

Stra nka 28 

Soute z e a pr ehlí dky 

SOUTĚŽ MŠMT – HRA NA DECHOVÉ NÁSTROJE DŘEVĚNÉ 

Okresní  kolo   7 x 1. mí sto s postupem 

   2 x 1. mí sto 

   5 x 2. mí sto 

Krajske  kolo  1 x 1. mí sto s postupem 

   1 x 1. mí sto 

   3 x 2. mí sto 

   2 x 3. mí sto 

U str ední  kolo  1. x 2. mí sto 

 

SOUTĚŽ MŠMT – HRA NA DECHOVÉ NÁSTROJE 
ŽESŤOVÉ 

Okresní  kolo  10 x 1. mí sto s postupem 

   1 x 1. mí sto 

   1 x 2. mí sto 

Krajske  kolo  4 x 1. mí sto s postupem 

   6 x 1. mí sto 

   Zvla s tní  uzna ní  za vynikají čí  pedagogičkou č innost – Karel S kvrna 

   Zvla s tní  uzna ní  za vynikají čí  pedagogičkou č innost – Martin Valis  

   Zvla s tní  uzna ní  za vynikají čí  klaví rní  doprovody – Jana Zí kova  

U str ední  kolo  3 x 1. mí sto 

   1 x 2. mí sto 



SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY 

Stra nka 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY 

Stra nka 30 

SOUTĚŽ MŠMT – HRA NA BICÍ NÁSTROJE 

Krajske  kolo  1 x 1. mí sto s postupem 

   1 x 1. mí sto 

U str ední  kolo  1 x 3. mí sto 

 

SOUTĚŽ MŠMT – SÓLOVÝ A KOMORNÍ ZPĚV 

Okresní  kolo  2 x 1. mí sto s postupem 

   2 x 1. mí sto 

   5 x 2. mí sto 

   3 x 3. mí sto 

Krajske  kolo  2 x 3. mí sto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY 

Stra nka 31 

SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA MŠMT – TANEČNÍ OBOR 

Okresní  kolo  2 x zlate  pa smo s postupem 

   4 x bronzove  pa smo 

Krajske  kolo  2 x bronzove  pa smo 

 

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL VELKÝCH DECHOVÝCH ORCHESTRŮ OSTRAVA 2021 

Zlate  pa smo 

s vyznamena ní m, 

ví te z str ední  tr í dy  

Dečhovy  orčhestr 

ZUS  Vimperk 

 



SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY 

Stra nka 32 

 

JUNIOR FILM – MEMORIÁL JIŘÍHO BENEŠE 

C estne  uzna ní  – film Amazi – 

Justina Sičhingerova , 

Karolí na Hanzlí č kova  

Cena Nykla k – film Amazi – 

Justina Sičhingerova , 

Karolí na Hanzlí č kova  

ČESKÉ VIZE – MALÉ VIZE  

Nominače za film C asostroj – 

Ondr ej Fleisčhmann, Jakub 

S tindl, Toma s  Doan 

ANIMÁG KROMĚŘÍŽ 

Certifika t za u č ast v soute z i – film Kdo jsem – Marke ta Hadravova  

 

SOUTĚŽ ČESKÉ 
KARTOGRAFICKÉ 
SPOLEČNOSTI – MAPA 
MÉHO BUDOUCÍHO 
SVĚTA 

7. mí sto S arlota 

Is tokova  

8. mí sto Lučie 

Borovanska  

SOUTĚŽ LESY ČR 

1. mí sto v krajske m 

kole Ade la Kmetkova  

 



PODPORA UMĚLECKÉHO ROZVOJE ŽÁKŮ 

Stra nka 33 

Podpora ume lečke ho rozvoje z a ku  

DECHOVÝ ORCHESTR ZUŠ VIMPERK, Z. S. 

Spolek, ktery  navazuje na tradiči Sdruz ení  rodič u , ktery  vz dy pr i s kole pu sobil. Spolek 

se podí lí  na č innosti dečhove ho orčhestru a poma ha  tak s kole v te to oblasti.  

 

ZÁJEZD DO ČESKÉ FILHARMONIE 

V ra mči vy uky hudební  nauky byl uspor a da n v listopadu za jezd do Prahy na program 

C eske  filharmonie s na zvem: Kdo se bojí  filharmonie. 

 

 

 



MIMOŘÁDNÉ AKCE 

Stra nka 34 

Mimor a dne  akče 

28. LETNÍ KURZY ŽESŤŮ  

Tradič ne  se v první m pra zdninove m 

ty dnu uskuteč nily ve s koly letní  kurzy 

z esťu .  Mladí  muzikanti se 

zdokonalovali pod vedení m 

profesiona lní čh hudební ku  a pedagogu  

– J. Halí r e (trubka, Praz ska  konzervator , 

C eska  filharmonie), J. S edive ho 

(komorní  hra, Praz ska  konzervator , 

C eska  filharmonie), R. Koza nka 

(trombon, JAMU Brno, C eska  

filharmonie). Uskuteč nilo se te z  mnoho 

zají mavy čh doprovodny čh akčí . 

 

 

 



PARTNEŘI ŠKOLY, SPOLUPRÁCE, KOMUNIKACE 

Stra nka 35 

Partner i s koly, spolupra če, komunikače 

PARTNEŘI 

Nejvýznamnějším partnerem školy jsou rodiče. Ti jsou pravidelně průběžně 

informováni nejen o studiu svýčh dětí, ale též o akčíčh školy prostředničtvím 

žákovskýčh knížek a elektroničkýčh žákovskýčh knížek. Velký důraz je také kladen na 

elektronickou informovanost, a tak kromě webovýčh stránek školy jsou rodiče 

pravidelně informováni prostředničtvím e-mailů. Tohoto způsobu využívá čča. 99 % 

rodičů. Veliký význam mají již třídní končerty, které si rodiče oblíbili, a které také hojně 

navštěvují. Je vidět, že se o své děti a jejičh umělečký rozvoj zajímají.  

V tomto školním roče byli rodiče daleko víče zapojeni do výuky svýčh dětí, neboť, 

zejména u těčh mladšíčh, museli v rámči distanční výuky asistovat. Celkově lze 

konstatovat, že spolupráče fungovala výborně. 

Při škole působí spolek Dečhový orčhestr ZUŠ Vimperk, z. s., který pomáhá při akčíčh 

dečhového orčhestru a čhodu kolem něj.  

Škola veliče úzče spolupračuje s Městským kulturním střediskem, zajišťuje pro něj 

hudební vystoupení i výtvarné práče  - výzdobu dle vzájemné domluvy. MěKS vyčhází 

škole vstříč z hlediska zapůjčování sálu k akčím školy a mimořádným zkouškám 

orčhestrů.  

Významným partnerem je také Město Vimperk. Žáči ZUŠ se podílí na akčíčh a 

programečh organizovanýčh městem – slavnostní programy, festival Natur Vision, 

vernisáže, oslavy osvobození, významné dny aj.  

Dále škola spolupračuje se základními a mateřskými školami ve Vimperku, Čkyni, 

Vačově a také se středními školami ve Vimperku.  

Úzká spolupráče probíhá také s mnoha spolky působíčí ve Vimperku a v okolí. 

V rámči ZUŠ škola trvale spolupračuje s většinou škol v Jihočeském kraji, ale i mimo kraj. 

Spolupráče probíhá zejména díky osobním aktivitám ředitele školy. V rámči spolupráče 

jsou zapůjčovány hudební nástroje, jsou vyměňovány i notové materiály. Spolupráče je 

i na úrovni některýčh učitelů ze společnýčh oddělení. 

Nejdůležitějším partnerem je samozřejmě zřizovatel, tj. Jihočeský kraj. Ten poskytuje 

škole mj. potřebnou metodičkou podporu. 



PARTNEŘI ŠKOLY, SPOLUPRÁCE, KOMUNIKACE 

Stra nka 36 

KOMUNIKACE 

Webové stránky odpovídají nejmodernějším trendům a jejičh přestavba se ukázala jako 

velmi vhodná. Obzvláště v tomto školním roče bylo důležité, ryčhle a dobře aktualizovat 

informače pro žáky, rodiče i veřejnost. Díky distanční výuče pokračoval trend v nárůstu 

počtu uživatelů programu Klasifikače ze strany žáků a rodičů. Tento program je pro ně 

komfortně připraven v rámči mobilní aplikače. Občasník ZUŠKA vyšel na jaře, těsně 

před otevřením školy po dlouhé uzávěře. Občasník jsme distribuovali vlastními silami 

do poštovníčh sčhránek všečh žáků naší školy. Škola i v tomto školním roče využívala 

sočiální sítě či videokanál youtube.čom. Ředitel školy či vedoučí poboček, informuje o 

dění veřejnost prostředničtvím tištěnýčh médií – Vimperské noviny, Pračhatičký deník, 

Čkyňské aktuality, Vačovský zpravodaj, internetové portály www.prachatickonews.cz, 

www. vimperk.eu, www.kraj-jihocesky.cz,  a dále pak prostředničtvím kabelové televize 

ve Vimperku. 

 

 

 

  

http://www.kraj-jihocesky.cz/


GRANTY A DOTACE, FINANCE NAD RÁMEC 
ROZPOČTU 

Stra nka 37 

Granty a dotače, finanče nad ra meč rozpoč tu 

PŘÍSPĚVEK OD JIHOČESKÉHO KRAJE – 20 000 KČ 

20 000 Kč  – na knihu o dečhove m orčhestru 

PŘÍSPĚVKY OD MĚSTA VIMPERK – 15 000 KČ 

15 000 Kč  – u hrada na kladu  spojeny čh s vyda ní m publikače u pr í lez itosti 30 let 

existenče Dečhove ho orčhestru ZUS  Vimperk   

PŘÍSPĚVEK OD OBCE ČKYNĚ – 12 000 KČ 

12 000 Kč  – na č innost 

PŘÍSPĚVEK OD OBCE VACOV – 10 000 KČ 

10 000 Kč  – na č innost 

PŘÍSPĚVKY OD SPONZORŮ – 77 360 KČ 

Na darovačí čh smluv byly zí ska ny finanč ní  prostr edky na na sledují čí : 

22 000 Kč  –kalenda r  dečhove ho orčhestru pro rok 2021 

20 000 Kč  – na vy roč í  30 let Dečhove ho orčhestru ZUS  Vimperk 

30 000 Kč  – podpora č innosti Dečhove ho orčhestru ZUS  Vimperk v roče 2021 

2 420 Kč  – na na kup pomu ček do hudební  nauky 

1 800 Kč  – na na kup skr í n ky do tr í dy dečhovy čh na stroju  

1 140 Kč  – na na kup pomu ček pro taneč ní  obor 
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C la nky z tisku 
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Dečhovka, to je nas e! C erveneč 2021 
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Vimperske  noviny r í jen 2021 
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Pračhatičky  dení k 26. 10. 2021  
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Vimperske  noviny listopad 2021 

 

Vimperske  noviny prosineč 2021 
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Uč itelske  noviny listopad 2021 
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Vimperske  noviny leden 2022 

 

 

C kyn ske  aktuality u nor 2022 



ČLÁNKY Z TISKU 

Stra nka 47 

 

 

Vimperske  noviny br ezen 2022 
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Vimperske  noviny duben 2022 
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Vimperske  noviny kve ten 2022 
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Vimperske  noviny č erven 2022 


