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CHARAKTERISTIKA

ZUŠ KAROLINKA

/dle Vyhlášky č.15/2005 ve znění 225/2009, par.7, odst.1,písm.b,d,e,f,g,h/
Základní umělecká škola Karolinka, okres Vsetín, Kobylská 250, poskytuje
základy uměleckého vzdělávání pro talentované děti a studenty ve věku zpravidla od
pěti let až po přípravu na přijímací zkoušky na vysoké školy, tedy do maturity.
Od roku 1995 je tato škola samostatným právním subjektem /příspěvkovou
organizací Města Karolinka/.
ZUŠ Karolinka hospodaří s dotací na mzdy od MŠMT, s příspěvkem od Města
Karolinka a úplatou od rodičů. Výše úplaty od rodičů se již několik let nemění, neboť
Rada města Karolinky vždy vzala v úvahu vysokou nezaměstnanost v Karolince a okolí
(většinou 13-15%).
Pro výuku máme k dispozici 17 učeben. Hudební učebny jsou vybaveny
potřebnými učebními pomůckami, Orffovským instrumentářem, zánovními nástroji
/klavíry, keybordy, houslemi, kytarami, kontrabasy, cimbály, dechovými žesťovými a
dřevěnými nástroji, akordeony atd./, audiotechnikou, notovým archívem a
knihovničkou. Jednotlivá oddělení hudebního oboru disponují hudebními nástroji,
které je možné zapůjčit i žákům, jedná se o malé housličky, kytary, žesťové nástroje,
akordeony….
Výtvarný obor má k dispozici dva ateliéry, které jsou vybaveny speciálními
stavitelnými stoly a židlemi, malířskými stojany, počítači, DVD přehrávačem,
výtvarným materiálem a dalšími nejrůznějšími výtvarnými potřebami. Dále jsou
k dispozici dvě keramické pece, tiskařské lisy, sklad keramické hlíny a glazur.
K dispozici jsou také dva hrnčířské kruhy, v budoucnu se chystáme zakoupit ještě třetí.
Chybí nám naopak kabinet pro uložení výtvarných prací a různých pomůcek.
Taneční obor používá k výuce nový baletní sál vybavený zrcadly, speciální
podlahovinou baletizol, gymnastickým kobercem, kostýmy na vystoupení, televizorem a
DVD přehrávačem, hifi soustavou, digitálním fotoaparátem a kamerou. Samozřejmostí
je šatna a sprchový kout.
Literárně dramatický obor používá k výuce dvě třídy a speciální velký sál pro
práci souboru. V sále mají k dispozici jeviště s veškerou aparaturou a světelným
parkem, průběžně jsou vyráběny potřebné kulisy a to ve spolupráci především
s výtvarným oborem.
O studium v Základní umělecké škole Karolinka je setrvale velký zájem, v tomto
školním roce 2011/2012 navštěvovalo školu celkem 489 žáků.
V hudebních oborech studovalo:
V taneční oboru studovalo:

246 žáků
57 žáků

Ve výtvarném oboru studovalo:

140 žáků

V literárně dramatickém oboru:

46 žáků

V I. stupni navštěvovalo naši školu 475 žáků, ve II. stupni 14 žáků.

V oboru hra na klavír
El. klávesové nástroje
Hra na akordeon
Hra na housle
Hra na kontrabas
Hra na cimbál
Hra na kytaru
Hra na zobcovou flétnu
Hra na příčnou flétnu
Hra na saxofon
Hra na trubku
Hra na lesní roh
Hra na tenor
Hra na bicí nástroje
Pěvecká hlasová výchova
Sborový zpěv

-

41
40
5
25
5
3
22
22
2
1
3
1
3
6
12
55

žáků
žáků
žáků
žáků
žáků
žáci
žáků
žáků
žáci
žák
žáci
žák
žáci
žáků
žáků
žáků

V Základní umělecké škole Karolinka působilo ve školním roce 2011/2012
20 vyučujících. Z toho 14 učitelů interních a 6 externích. Další provoz školy zajišťovalo
5 externích zaměstnanců – ekonomická pracovnice, školník a uklízečky. Ze 14 interních
vyučujících je jedna paní učitelka neaprobovaná /VO/, z externích jedna paní učitelka
dosud studuje konzervatoř Kroměříž a jedna vyučující má pouze pedagogické vzdělání.
Podle Zákona 563/2004 Sb., par.24, mají pedagogičtí pracovníci po dobu výkonu
své pedagogické činnosti povinnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a
doplňují kvalifikaci. To se uskutečňuje dalším studiem na vysoké či jiné škole, v zařízení
dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků nebo v jiných zařízeních na základě
akreditace udělené MŠMT anebo samostudiem. Každým rokem věnujeme dalšímu
vzdělávání pedagogických pracovníků velkou pozornost. Základní umělecká škola
DVPP podporuje jak finančně, tak organizačně. Na začátku školního roku obdrží každý
učitel kartu dalšího vzdělávání, do které si průběžně zapisuje svůj další profesní růst.
V pololetí a na konci každého školního roku potom učitel vyplněnou kartu odevzdá ke
kontrole. Další vzdělávání /ať ve svém oboru či v psychologii a pedagogice/ má pro
práci učitele velký význam – dozvídá se nové poznatky ve svém oboru, může mnohé věci
konzultovat se zkušenějšími kolegy, získá inspiraci a nové nápady pro svou další práci.
Od 1. září 2010 nabyl účinnost RVP ZUV. Vzhledem k tomu, že ve školním roce
2012/2013 máme začít učit podle vlastních školních vzdělávacích programů, intenzivně
na nich pracujeme. Učitelé jezdili po celý školní rok na semináře do hotelu DUO na
Horní Bečvě, které byly organizovány pro jednotlivé obory a studijní oddělení. Další
školení s touto problematikou probíhala na každé pedagogické poradě, učitelé
vypracovávali zadané úkoly podle jednotlivých kapitol RVP ZUV. Do vypracování
vlastního ŠVP vyučuje ZUŠ Karolinka podle stávajících učebních plánů. V hudebním
oboru podle učebních plánů schválených MŠMT dne 26. června 1995 pod č.j. 18418/9525 s účinností od 1.9.1995. V LDO podle vzdělávacího programu ze dne 30. června 2004
pod č.j. 22 558/2004-22 s platností od 1.9.2004. Pro taneční obor byly schváleny nové
učební plány dne 7.5.2003, č.j. 17620/2003-22 č.j. 17 621/2003 s platností od 1.9.2003.
Pro výtvarný obor byly učební osnovy v novém znění schváleny MŠMT dne 3.5.2002,
č.j.18455/2002-22 s platností od 1.9.2002.

Činnost hudebního oboru byla i v letošním školním roce velice pestrá.
První akcí byla nesoutěžní improvizační přehlídka „Hrajeme si pro radost“, která se
uskutečnila 17. září v aule JAMU v Brně. Zúčastnily se na ní žákyně klavírního oddělení
ze třídy M.Havlové ml. Hned ze začátku školního roku se uskutečnila celá řada
koncertů: k Mezinárodnímu dni hudby, který proběhl 27. září. Vystoupili na něm žáci
hudebního oboru a dětský pěvecký sbor. Potom následoval koncert komorní hudby, na
kterém vystoupili profesoři kroměřížské konzervatoře Stanislav Nosek a Mária Vaitová.
Potom už následovala Martinská procházka se světýlky. Letos se podruhé uskutečnila
z Radničního náměstí, byla hojně navštívena rodiči s dětmi a celkově to byla velice
vydařená akce, která se stala v našem městě už tradicí. Ve dnech 10.-12.listopadu se také
uskutečnil 8. ročník pěvecké soutěže Olomouc 2011. Velmi dobře naši školu
reprezentovala Vendula Tomanová ze třídy p.uč.M.Havlové ml. Protože doba adventní
letos zasahovala hodně do listopadu, uskutečnilo se v sobotu 26.11. odpoledne slavnostní
rozsvěcení vánočního stromu na Radničním náměstí. Program připravila se svými žáky
p.uč.M.Havlová ml.
Hned v neděli 27.11. proběhl v chrámě P.M.Karmelské adventní koncert. Vystoupil na
něm kytarový soubor, houslisté, hráči na zobcové flétny, dětský pěvecký sbor, žáci na
elektronické klávesové nástroje a akordeon. Krásnou předvánoční atmosféru umocnil
hlas trubky a také naši bývalí žáci studující na konzervatoři a další hosté.
Koncem listopadu jsme u nás ve škole přivítali žáky ZŠ Turkmenská Vsetín, pro které
jsme připravili loutkové divadlo a dopoledne plné her a soutěží. Tato spolupráce mezi
oběma školami probíhá už několik let a to k oboustranné spokojenosti.
Pěvecký sbor SAKUMPIKUM se letos 2.12. zúčastnil již 4. ročníku soutěže
Vánoční akordy Ostrava. Obsadil třetí místo, po skončení soutěže probíhaly konzultace
a rozbory sbormistrů s porotou. Zajímavou zkušeností bylo nahrávací studio, kde měl
pěvecký sbor možnost nahrát dvě své soutěžní písně na CD.
Tradicí se stal také vánoční koncert žáků p.uč.Šrámkové na Hovězí. Koná se
pravidelně druhý pátek v měsíci prosinci a to v aule základní školy. Vystupují všichni
žáci a panuje tam krásná sváteční vánoční atmosféra. Koncert bývá vždy hojně
navštíven rodiči.
Hned v neděli poté 11.12. se konal vánoční koncert v Karolince. Jde o velký
koncert, na kterém se podílejí všechna oddělení školy, jsou napečeny perníčky s přáním
a také ten má nesmírně početnou návštěvnost.
Dne 16. prosince se jako každoročně uskutečnil na Radničním náměstí živý
betlém. Signálem k zahájení bylo troubení na pravou valašskou trúbu, které zaznělo
celkem dvanáctkrát. Potom následovaly fanfáry a vánoční písně v podání dětského
pěveckého sboru Sakumpikum a schol p.uč.Mikeškové a Havlové. Jako obvykle
nechyběly ovečky, poník a v salaši svatá rodina s živým miminkem. Vyvrcholením byl
příchod tří králů, kteří přinesli své dary a tlumočili svá přání. Vše zakončil opět zpěv
koled a fanfáry. Potom následoval ještě program v areálu Městského úřadu. Přestože
nám letos počasí vůbec nepřálo, živý betlém se uskutečnil.
Stalo se také pěknou tradicí, že připravujeme pro Mateřskou školu a Základní
školu vánoční dopoledne s koledami, soutěžemi a vánočními zvyky.
Nezapomínáme ani na starší spoluobčany a pravidelně před vánocemi je jezdíme
potěšit do Domova důchodců s rozmanitým vánočním programem, koledami, pěknými
příběhy. Pro seniory z Karolinky jsme 21.12. uspořádali ve spolupráci s Městem
Karolinka vánoční koncert, na kterém nechybělo ani drobné občerstvení, vánoční
cukroví a přání, to vše za účasti představitelů města Karolinky.

V letošním školním roce probíhaly soutěže v těchto oborech: sólový a komorní
zpěv, ve hře na dechové dřevěné a žesťové nástroje, soubory lidových nástrojů, taneční
obor. Naše škola se těchto soutěží zúčastnila. Žáci nejprve prošli školním kolem a
někteří postoupili do kola okresního. V Rožnově pod Radhoštěm se konalo okresní kolo
ve hře na dechové nástroje, naši žáci se umístili takto: Daniela Pavelková na zobcovou
flétnu obsadila ve II. kategorii 3. místo, Věra Bařáková ve hře na příčnou flétnu ve II.
kategorii také 3. místo a Veronika Tauberová opět ve II. kategorii získala místo 1. a
zároveň postup do krajského kola. Tam se umístila na 3. místě. Ve hře na dechové
žesťové nástroje obsadil Pavel Ohryzek ve II. kategorii 2. místo (hra na trubku). Všichni
žáci byli ze třídy p.uč.Mužíka a p.uč.Václavíka.
Do okresního kola v sólovém a komorním zpěvu postoupilo celkem 8 žáků ze
třídy p.uč.M.Havlové ml. V 0. kategorii obsadila první místo Martina Ježíková a
postoupila do krajského kola, kde byla druhá. Karolína Šestáková byla v okresním kole
v 0. kat. druhá. Ve II. kategorii obsadili druhé místo Veronika Obadalová a Jan Havel.
První místo obsadila Vendula Tomanová a postoupila do krajského kola, kde získala
druhé místo.
Ve III. kategorii obsadil druhé místo Jan Koňařík, ve IV. kategorii získala druhé místo
Michaela Kocurková. Další druhé místo získala v VII. Kategorii Kamila Valigurová.
V komorním zpěvu získaly v I. kategorii první místo Anna Jochcová a Michaela
Kocurková, dále trio (ze třídy p.uč.Boháčové) Martina Hoduláková, Marie Vašutová a
Jitka Kysučanová obsadilo také první místo, ale ve II. kategorii.
Cimbálová muzika Kyčerka postoupila z okresního kola (1. místo) do kraje, kde
získala třetí místo.
Dále se konala soutěž „Nová konfrontace“ v Karviné, kde soutěžili žáci na
elektronické klávesové nástroje. Zde obsadila Martina Ježíková ze třídy p.uč.Dvořáčka
první místo a Václav Ohryzek místo třetí.
Dětský pěvecký sbor SAKUMPIKUM se jako každoročně zúčastnil soutěže
Chrám i tvrz, kde obsadil třetí místo.
Jedním z bodů autoevaluace školy je pořádání koncertů našich bývalých
žáků. Letos jsme měli jednu krásnou příležitost, neboť s orchestrem absolvoval
konzervatoř Brno náš žák Jan Maceček. Jeden koncert se konal v Kroměříži, druhý
v Besedním domě v Brně. Vypravili jsme se se žáky i učiteli do Kroměříže, abychom
Jendu podpořili a povzbudili. Koncert byl vynikající a radost máme dvojnásobnou,
protože Jenda úspěšně složil přijímací zkoušky na AMU do Prahy, kde začne na podzim
studovat u prof.Pazdery. Další koncert našich bývalých žáků se uskutečnil 15. dubna,
kdy v mateřské ZUŠ koncertovaly Barbora Kovářová (kontrabas) a Nicole Maňáková
(sólový zpěv).
V únoru se dále uskutečnil koncert pro Policii České republiky ve Valašském
národním divadle a v březnu koncert pro seniory tamtéž. Průběžně probíhaly třídní
přehrávky učitelů hudebního oboru, v březnu se konal ještě jarní koncert a koncert
posluchačů kroměřížské konzervatoře.
V květnu se uskutečnil osmý ročník pěvecké soutěže „Karolinka hledá
Superstar“, kterou pořádáme společně s Městem Karolinka. Soutěžící byli rozděleni do
čtyř kategorií od těch úplně nejmenších až po šestnáctileté. Každý účastník ve všech
kategoriích obdržel drobnou odměnu. V rámci soutěže proběhla dvě vystoupení našeho
hosta Michala Hudčeka, který byl zároveň čestným předsedou naší poroty. Ceny
vítězům předala starostka města Karolinky p.Marie Chovanečková.
Již počtvrté se konalo v naší ZUŠ „Karolinské sborové zpívání“. Je to velmi
pěkná akce, na které vystupují pravidelně žáci Mateřské školy ze Vsetína Ohrady, dále
pěvecký sbor Valašských učitelek, mužský pěvecký sbor Lumír a pěvecký sbor ZUŠ

Karolinka Sakumpikum. Veřejnost má tak možnost poslechnout si v jednom koncertě
všechny druhy sborů všech věkových kategorií. Nakonec potom sbory nastoupí na
podium a včetně diváků společně zpíváme známé lidové písně. V letošním roce jsme ještě
uspořádali večerní koncert mužského pěveckého sboru Lumír, který se setkal
s výbornou odezvou.
Čtvrtým rokem také pořádáme koncert rodin. Je výborné, že se do tohoto
projektu ochotně zapojují jak sourozenci, tak rodiče a v některých případech i
dědečkové našich žáků. Strávili jsme velmi pěkné odpoledne a určitě budeme v tomto
projektu i nadále pokračovat.
Koncem května nastal maratón koncertů, které pořádáme už tradičně ke konci
školního roku. Byly to dva koncerty nejmladších žáků školy, které jsou velmi důležité.
Je třeba, aby se děti hned od útlého věku naučily vystupovat a chovat na jevišti a
zároveň aby rodiče viděli, co se jejich děti za jeden školní rok naučily.
Následovaly koncerty žáků I. cyklu, varhanní a pěvecký koncert ve zdejším
chrámě v rámci akce „Noc kostelů“, absolventský koncert, školní soutěž kytaristů a
soutěž hudebních nauk.
V neděli 27. května se nám podařilo ještě uspořádat pohádkový les. Tato akce je
vždy závislá na počasí, ale je velmi oblíbená a hodně navštěvovaná rodiči s malými
dětmi. Letos ji navštívilo na 80 dětí se svými rodiči, které na jednotlivých stanovištích
s pohádkovými bytostmi plnily různé úkoly a dostaly drobné odměny.
Novým počinem byl v květnu koncert pro maminky jednak na Hovězí a také
v Lidovém domě v Novém Hrozenkově. Dále proběhla celá řada výchovných koncertů
pro Mateřské školky.
Velmi pěknou akcí byl 13.6. společný koncert se ZUŠ Bystřice pod Hostýnem, se
kterou pravidelně spolupracujeme. Při této příležitosti nám byla domluvena návštěva
baziliky na Sv.Hostýně. Výtvarníci se věnovali malbě dole v bazilice a my hudebníci
jsme na kůru obdivovali zrenovované pětimanuálové varhany, na které jsme si mohli
také zahrát a o jejichž historii a všech zajímavostech nám vyprávěl zdejší varhaník a
zároveň učitel místní ZUŠ. Dětský pěvecký sbor potom z kůru zazpíval pásmo
duchovních písní, které měl mimo jiné připraven na společný koncert a které v bazilice
neuvěřitelně krásně zněly. Potom jsme ještě navštívili zdejší muzeum (a shlédli krátký
film) a jednak exponáty místní fauny a flory, které jsou umístěny v horním patře muzea.
Potom nás autobus dovezl zpět do Bystřice k zámku, kde jsme začali připravovat
společný koncert. Obrázky výtvarníků byly vystaveny v chodbě. Koncert proběhl ke
všeobecné spokojenosti všech zúčastněných a po něm bylo přichystáno bohaté pohoštění
v základní umělecké škole, kde jsme si sdělili navzájem různé dojmy a zkušenosti
z oblasti naší práce.
Činnost hudebního oboru byla v letošním školním roce velmi bohatá a určitě
tomu bude podobně i ve školním roce příštím.

Taneční obor podchycuje a rozvíjí taneční nadání dětí. Probouzením
smyslu pro krásu tance spolu s rozvíjením tvůrčích schopností prohlubuje taneční
výchova duševní život člověka a ovlivňuje utváření jeho hlubšího vztahu k životu.
Poskytuje každému žákovi podle míry jeho schopností takové základy odborného
vzdělání, které mu umožní uplatnit se jako tanečník v souborech nejrůznějšího zaměření
nebo v povoláních, pro která jsou kultura pohybového projevu vhodným předpokladem.
Taneční obor v ZUŠ Karolinka navštěvovalo ve školním roce 2011/2012 celkem
58 žákyň. Rozděleny byly do sedmi oddělení. Stále vyučujeme nejmenší ročníky také
v Základní škole v Halenkově. Tři nejstarší dívky se letos připravovaly na absolutorium
II. stupně.

V prosinci se uskutečnily dvě ukázkové hodiny a následovala vánoční spirála
pro rodiče a postupně i pro žáky všech ostatních oddělení. Tato akce je velmi oblíbená,
dopřává všem chvíli úplného zastavení a všichni v setmělém sále prožijí nádhernou
vánoční atmosféru a většinou se nikomu ani nechce odcházet domů.
Letos byla vyhlášena MŠMT soutěž i pro taneční obor. Okresní soutěžní
přehlídky ve Vsetíně se letos zúčastnila dvě oddělení a odnesla si diplom za účast a
za vydařené kostýmy.
Žákyně tanečního oboru pod vedením p.uč.Veitové velmi aktivně přistupují
k mezioborové spolupráci, spolu s výtvarným a literárně dramatickým oborem
pomáhají organizovat Martinskou procházku se světýlky, ve spolupráci s výtvarným
oborem organizují Pohádkový les a Masopustní odpoledne. Jsou také činné
při zábavném dopoledni pro ZŠ Turkmenská Vsetín. Žákyně se během školního roku
také účastnily se svými vystoupeními na koncertech ZUŠ (koncert pro seniory, vánoční
koncert, jarní koncert atd.).
Další výjimečnou akcí bylo vystoupení žákyň tanečního oboru ZUŠ Karolinka při
příležitosti 20. výročí Charity svaté Rodiny v sobotu 19. května v Lidovém domě
v Novém Hrozenkově, které se setkalo s velmi kladnou odezvou.
Vyvrcholením společné celoroční práce bylo závěrečné vystoupení ve Valašském
národním divadle. Letos mělo název „Protiklady“. Téměř čtrnáct dní před vystoupení
probíhaly v divadle zkoušky jednotlivých oddělení. Generálku pak žáci tanečního oboru
pojali jako vystoupení pro mateřské školky a nižší ročníky základních škol z Karolinky
a okolních obcí.
Vystoupení pro veřejnost se uskutečnilo ve čtvrtek 14. června a bylo rozděleno
na dvě části. Nejdříve se se svými vystoupeními představila jednotlivá oddělení.
Ve druhé části potom účinkovaly absolventky II. stupně a ukázaly širokou škálu toho,
co se za mnoho let u nás naučily. Celé vystoupení bylo velice působivé, efektní a byli
zapojeni všichni žáci tanečního oboru.
Materiální vybavení tanečního oboru je na velmi dobré úrovni, stále se obměňuje
šatník s kostýmy, připravujeme se zdokonalit také audiovizuální techniku.

Výtvarný obor neustále usiluje o to, aby nadaným žákům podle schopností
umožňoval získávat hlubší náhled na okolní svět a na sebe sama a aby je naučil výtvarně
toto vše vyjádřit a ztvárnit. Děti zde rozvíjejí výtvarné cítění a myšlení a zároveň citově i
morálně rozvíjejí svoji osobnost.
V přípravných ročnících se žáci především formou hry a s využitím vlastní
fantazie seznamovali s výtvarnou tvorbou a často poprvé poznávali různé výtvarné
materiály a nástroje. Žáci I. stupně postupně pronikali do tvůrčí činnosti hlouběji a
komplexněji – mimo jiné i prostřednictvím akční tvorby a performance nebo
prostřednictvím výletů do výtvarné historie. Velký důraz byl v tomto školním roce
kladen na využití digitální fotografie, která přestala být pouze médiem dokumentace, ale
stala se tvůrčím prostředkem, který žáci naprosto samozřejmě ke své tvorbě využívají.
Nadaní žáci pak byli na profesionální úrovni připravováni na talentové zkoušky
v hodinách studijní kresby a malby.
Nedílnou součástí výuky se stala tzv. prožitková pedagogika – bezprostřední
osobní zkušenost a osobní experiment. Specialitou pak opět byla společná tvorba
scénářů, dramaturgií, scénografií a následných realizací interdisciplinárních
představení, která prezentujeme na vernisážích. Zaměřili jsme se na to, aby v rámci
výtvarných hodin vznikla spontánně přátelská a především tvůrčí atmosféra. Cílem se
stalo vylepšení týmové spolupráce, s níž nedílně souvisí vzájemné respektování

rozličných názorů, schopnost kriticky zhodnotit a kritiku přijmout a také schopnost
ochotně se podělit o své dovednosti a poznatky.
Výtvarný obor v každém školním roce pravidelně pořádá vernisáže. Dne
2.12.2011 se uskutečnila vernisáž s názvem OKA-MŽIKY. Na programu byla stínohra
Král Simorg v podání žáků výtvarného oboru, Dále představení výtvarné skupiny
MIMO s názvem OXYMORON. Při vernisáži proběhla pěkná mezioborová spolupráce,
kdy hudební doprovod obstarali žáci pod vedením p.uč.Nedavašky a řed.Havlové.
Koncem ledna byl vyhlášen 2. ročník výtvarné soutěže LETEM SVĚTEM a téma
letošního ročníku znělo: SVĚTLA – STÍNY. Soutěž byla vyhlášena pro Zlínský kraj a
30. dubna 2012 byla stanovena uzávěrka prací. Zúčastnilo se na 15 škol a slavnostní
vyhlášení s vernisáží proběhlo 8. června 2012, kde předseda poroty ak.malíř Jiljí
Hartinger vyhlásil vítěze a předal ocenění a diplomy všem vítězům.
Dne 1. května proběhla u Karlovského muzea vernisáž výstavy výtvarného oboru
s názvem „Potulní kejklíři“. Žáci a učitelé výtvarného oboru připravili zábavný
program pro děti i dospělé, fungovala středověká krčma „U potulného kejklíře“ se
svými hosty a k příjemné náladě zahrála cimbálová muzika a bubeníci ZUŠ.
Poslední akcí byla VÝSTAVA ABSOLVENTŮ, jejíž vernisáž proběhla 1. června
odpoledne. Rozloučili jsme se se žáky, kteří ukončili v naší škole studium I. nebo II.
stupně i s těmi, kteří budou pokračovat ve studiu na středních nebo vysokých
uměleckých školách. Vernisáž opět proběhla ve spolupráci s hudebním oborem.
Kvalitu našeho výtvarného oboru dokazují i úspěšné přijímací zkoušky
žáků na střední školy. Žáci studijní třídy pod vedením p.uč.MgA.Marie Poláškové se
účastnili přijímacích zkoušek a všichni byli přijati.

Literárně dramatický obor je oborem syntetizujícím. Základem
výuky jsou tvořivé činnosti dramatické, přednesové a slovesné. Literárně dramatický
obor rozvíjí schopnost vnímat a tvořivě zobrazit v čase lidské chování a jednání a
vybavuje žáky potřebnými dovednostmi pro přirozený, kultivovaný a tvořivý výraz.
Ve školním roce 2011/2012 navštěvovalo tento obor 46 žáků, kteří byli rozděleni
do pěti tříd. Důraz byl kladen na stmelení kolektivu (neboť byli přijati noví žáci) a
prohloubení komunikace žáků. Hlavním cílem bylo vést děti ke správné artikulaci,
rezonanci hlasu, přirozenému pohybu a správnému držení těla. Jsou to však cíle
dlouhodobé a ne u všech žáků dokonale zvládnuté.
Starší žáci p.uč.Štefla nastudovali vynikající pohádku pro děti s názvem „Tygřík
Petřík“. Premiéru měla 22. dubna a dočkali se s velkým úspěchem celé řady repríz.
Dne 23.dubna se hrála dvě představení pro MŠ Karolinka a pro ZŠ Karolinka. Další
představení proběhla ve Velkých Karlovicích 16. května v místním kinosále pro MŠ a
potom i ZŠ Velké Karlovice. Pro Nový Hrozenkov a Speciální školu Halenkov hráli žáci
5. června dopoledne. Na konci školního roku proběhlo poslední představení pro ZŠ
Halenkov.
Už tradičně se žáci LDO zúčastnili Martinské procházky, která vedla podruhé
z Radničního náměstí. Zapojili se všichni žáci tohoto oddělení, kteří připravili pásmo o
sv. Martinovi. Mladší žáci recitaci a zpěv, starší žáci různé pranostiky vztahující se
k této postavě. Na vánoční koncert si žáci p.uč.Štefla připravili hru „Za vánoční
hvězdou“. Pan učitel Štefl pomáhal s osvětlením.
Mladší žáci p.uč.Štefla pravidelně spolupracují také s hudebním oddělením.
Uvádějí například třídní přehrávky p.uč.Dvořáčka, které loni zpestřili improvizovanými
rozhovory s žáky. Tím si vyzkoušeli i oblast moderování.
Žáci p.uč.Šipulové připravili v Novém Hrozenkově živý betlém, který sledoval
zcela zaplněný kostel.

Paní učitelka Šipulová se svými odděleními připravila na konec roku dvě
pohádky. V neděli 3. června měla premiéru pohádka „Jak krtek ke kalhotkám přišel“ a
ve čtvrtek 7. června to byla pohádka „O slunečné panence a dešťovém panáčkovi“.
K oběma pohádkám napsala paní učitelka scénář, nacvičila je a jako každý rok věnovala
hodně času také výrobě kulis.
Za realizací těchto dvou pohádek byl obrovský kus práce a mnoho hodin navíc,
které p.uč. Šipulová strávila přípravou těchto vystoupení. Pracovat s malými žáky je
nesmírně náročné, neboť menší děti neudrží dlouhou dobu pozornost, mnozí neumějí
pořádně číst a ze strany pedagoga to vyžaduje obrovskou trpělivost a vytrvalost.
Učitelé všech oborů také aktivně a preventivně působí na žáky co se týká oblasti
šikany a pokud se vyskytnou nějaké náznaky podobného chování, je vše ihned a
neprodleně řešeno. Ve škole jsou daná jasná pravidla a hranice, se kterými byli všichni
žáci velmi podrobně a průkazně seznámeni. V této oblasti využíváme i Metodický pokyn
k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách,
které vydalo MŠMT v r.2007 pod č.j. 20 006/2007-51. Všichni učitelé dbají o to, aby
v ZUŠ Karolinka panovala tvůrčí a pohodová atmosféra a aby jednotlivé obory mezi
sebou spolupracovaly, což se hodně dobře daří.
Novelizace Vyhlášky 15/2005 ve znění 225/2009, kterou se stanoví náležitosti
dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, se v § 9 Pravidla a
termíny vlastního hodnocení škol říká: vlastní hodnocení školy se zpracovává průběžně
za období tří školních roků. Úkoly, které jsme si na další tři roky uložili, byly určeny na
pedagogické poradě dne 29. srpna 2011:
1) pořádat koncerty bývalých žáků školy
2) dbát neustále na estetické vystupování žáků jak ve škole, tak na koncertech
3) spolupráce s Valašskými učitelkami a pořádání „Karolinského sborového
zpívání“
4) zájezdy žáků výtvarného oboru na výstavy dle výběru vyučujících
5) zájezd žáků tanečního oboru na taneční vystoupení dle výběru vyučující
5) budeme maximálně využívat mezioborovou spolupráci mezi TO,HO,VO,LDO
Dále byl vypracován výhled rozvoje ZUŠ do r. 2016. Obsahuje plán vybavování
jednotlivých oborů, rekonstrukci podia, nezbytné opravy přístrojů v jednotlivých
oborech, obnovu opotřebovaných nástrojů, malířských stojanů, palet, kostýmů, kulis
atd.
Stále spolupracujeme se ZŠ a MŠ Karolinka, se ZUŠ Bystřice pod Hostýnem,
ZŠ Turkmenská Vsetín a MŠ Vsetín Ohrada. Také s řediteli jednotlivých základních
škol, ve kterých působíme, velmi dobře spolupracujeme a v rámci možností se nám snaží
maximálně vycházet vstříc. Velmi si také vážíme výborné spolupráce se zřizovatelem
naší školy, Městem Karolinka.
Činnost Základní umělecké školy Karolinka je velmi přínosná jak pro samotné
žáky, tak pro široké okolí. Žákyně hudebního oboru Jitka Kysučanová ze třídy
p.uč.Mikeškové úspěšně složila přijímací zkoušky na konzervatoř do Opavy, bývalá
žákyně ZUŠ Mariana Frydrychová byla úspěšná při přijímacích zkouškách na
konzervatoř do Brna – obor zobcová flétna.

Věřím, že se naše škola bude i nadále úspěšně rozvíjet tak, aby panovala
spokojenost jak u žáků, tak u rodičů a veřejnosti. Velmi intenzívně jsme tento školní rok
pracovali na Školním vzdělávacím programu, protože podle něj zahájíme výuku ve
školním roce 2012/2013. Vzhledem k tomu, že ZUŠ Karolinka ve školním roce 2012/2013
oslavuje 20. výročí svého trvání, připravujeme průběžně koncerty a vystoupení
k tomuto výročí i upomínkové předměty, na kterých se budou podílet pedagogové i žáci
naší školy.

INFORMACE Z NAŠÍ

ŠKOLY

Ve školním roce 2O11/2O12 navštěvovalo naši školu 489 žáků.
V hudebních

oborech

246

žáků

57

žáků

140

žáků

46

žáků

V tanečním oboru
Ve výtvarném oboru
V literárně dram. oboru

Ve školním roce 2O11/2O12 vyučujeme tyto obory:
Klavír

-

p.řed. Havlová, p.uč.Havlová ml.
p.uč.Mikešková, p.uč.Hanzová

Akordeon,EKN

-

p.uč.Dvořáček, p.uč.Kovářová

Housle

-

p.uč.Šrámková, p.uč.Koňaříková,
p.uč.Mužíková, p.uč.Mikulcová

Kytara

-

p.uč.Mikulcová

Trubka, zob.flétna, tenor

-

p.uč.Václavík, p.uč.Mužík

Souborová hra

-

p.uč.Nedavaška

Bicí nástroje

-

Sborový zpěv

-

Výtvarný obor

-

p.uč.Nedavaška
p.uč.Boháčová, p.uč.Havlová ml.
p.uč.Koňaříková, p.uč.Frydrychová
p.uč.Polášková

Taneční obor

-

p.uč.Veitová

Liter.dram.obor

-

p.uč.Štefl, p.uč.Šipulová

VÝŠE ŠKOLNÉHO PRO ŠKOLNÍ ROK 2O11/2O12

Hudební obor

- individuální výuka
- žáci nemající vl.nástroj
- skupinová výuka
- PHV

190,-Kč měsíčně
210,-Kč měsíčně
95,-Kč měsíčně
95,-Kč měsíčně

Výtvarný obor

-skupinová výuka

110,-Kč měsíčně

Taneční obor

-skupinová výuka

80,-Kč měsíčně

Liter. dram. obor

- skupinová výuka

70,-Kč měsíčně

Sborový zpěv

- skupinová výuka

20,- Kč měsíčně

Úplata za vzdělávání v ZUŠ musí být zaplacena ve všech oborech dle pokynů učitelů
v prvním pololetí do 30.listopadu a ve druhém pololetí do 30. dubna v souladu
s Vyhláškou č.71/2005, § 8, odst. 4 a rozhodnutím rady Města Karolinka ze dne
18. 5. 2005.

V odůvodněných případech lze ředitelství ZUŠ písemně požádat o slevu školného
v individuálním oboru, o podmínkách budou rodiče informovat třídní učitelé.

Úspěšné přijímací zkoušky žáků ZUŠ
Karolinka ve školním roce 2011/2012

Hudební obory:
Jitka Kysučanová

-

konzervatoř Opava
(hra na klavír, zpěv)

Mariana Frydrychová

-

konzervatoř Brno
(hra na zobcovou flétnu)

Výtvarný obor:
Radek Mužík

-

SUPŠ Uherské Hradiště
(kamenosochařství, design)

Simona Ondřejková

-

SUPŠ Uherské Hradiště
(móda-navrhování textilu a doplňků)

Vojtěch Strabačka

-

SUPŠ Uherské Hradiště (multimédia)

Veronika Drozdová

-

SŠUS Valašské Meziříčí
(volné umění a vitráž)

Vít Mazáč

-

SŠUS Valašské Meziříčí (malba)

Úspěchy žáků ZUŠ Karolinka v soutěžích ve školním roce
2011/2012

Hudební obory
Vánoční akordy Ostrava
(M.Havlová, I.Boháčová)

-

dětský pěvecký sbor - bronzové pásmo

Chrám i tvrz

-

dětský pěvecký sbor - 3. místo

8.ročník pěvecké soutěže Olomouc 2011
Vendula Tomanová

-

čestné uznání

Okresní soutěž ve hře na dechové nástroje:
Veronika Tauberová

-

Pavel Ohryzek;

-

2. místo

Daniela Pavelková -

3. místo

Věra Bařáková

3. místo

-

1. místo, postup do krajského kola

Krajská soutěž ve hře na dechové nástroje:
Veronika Tauberová

-

3. místo

Okresní soutěž v sólovém a komorním zpěvu:
Martina Ježíková

-

1. místo, postup do krajského kola

Karolína Šestáková

-

2. místo

Vendula Tomanová

-

1.místo, postup do krajského kola

Jan Havel

-

2. místo

Veronika Obadalová

-

2. místo

Jan Koňařík

-

2. místo

Michaela Kocurková

-

2. místo

Kamila Valigurová

-

2. místo

Anna Jochcová, Michaela Kocurková

-

M.Hoduláková,A.Vašutová, J.Kysučanová -

1.místo, postup do krajského kola
1. místo,postup do krajského kola

Krajská soutěž v sólovém a komorním zpěvu
Martina Ježíková

-

2. místo

Vendula Tomanová

-

2. místo

Anna Jochcová, Michaela Kocurková

-

3.místo

Okresní soutěž ve hře lidových nástrojů
Cimbálová muzika Kyčerka

-

1. místo, postup do krajského kola

Krajská soutěž ve hře lidových nástrojů
-

Cimbálová muzika Kyčerka

čestné uznání

Soutěž EKN „Nová konfrontace“ v Karviné
Martina Ježíková

-

1. místo

Václav Ohryzek

-

3. místo

Taneční obor
Okresní přehlídka

-

čestné uznání

Okresní přehlídka

-

ocenění za kostýmy

Výtvarný obor
Letem světem 2012 Světla-stíny

Kategorie 6 – 9 let
Adam Kovařík

-

2. místo

Marcela Krejčí

-

čestné uznání

Aneta Pašková

-

čestné uznání

Ivana Orságová

-

1. místo

Lenka Gelnarová

-

2. místo

Alžběta Veitová

-

čestné uznání

Eva Čechová

-

čestné uznání

Barbora Suchá

-

1. místo

Kateřina Valigurová

-

čestné uznání

Kategorie 10 – 12 let

Kategorie 13 – 15 let

Kategorie 16 -18 let (ocenění bez pořadí)
Martina Valchářová

PŘEHLED ČINNOSTI ZUŠ KAROLINKA
VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012
1.

Účast žáků na akci „Hrajeme si pro radost“ - 17. září 2011, aula JAMU Brno

2.

Účast žáků na pěvecké soutěži Olomouc 2011 v klasickém sólovém zpěvu

3.

V úterý 27. 9. 2011 proběhl Koncert ke Dni hudby v sále ZUŠ Karolinka

4.

V neděli 9. října 2011 se uskutečnil Koncert komorní hudby profesorů kroměřížské
konzervatoře Stanislava Noska a Márie Vaitové.

5.

V úterý 25.10. 2011 proběhly třídní přehrávky p.uč.Martiny Havlové ml.

6. Účast žáků na pěvecké soutěži Olomouc 2011 v klasickém sólovém zpěvu ve dnech
10. – 12. 11. 2011
7.

V pátek 11. 11. 2011 se uskutečnila Martinská procházka se světýlky.

8.

Ve dnech 11. – 13. 11. 2011 se uskutečnilo podzimní víkendové setkání sbormistrů

9.

V sobotu 26.11.2011 proběhlo rozsvěcování vánočního stromu (progr. M.Havlová ml.)

10. V neděli 12. 11. 2011 se konal adventní koncert v kostele v Karolince.
11. V úterý 29.11. 2011 proběhlo zábavné dopoledne pro žáky ZŠ Turkmenská Vsetín.
12. Dne 2.12.2011 se konala vernisáž výtvarného oboru s názvem OKA-MŽIKY
13. Dne 2.12. 2011 se dětský pěvecký sbor SAKUMPIKUM zúčastnil pěvecké soutěže
„Vánoční akordy“ Ostrava.
14. V pátek 9.12. 2011 se uskutečnil vánoční koncert v Hovězí.
15. V neděli 11. 12. 2011 se konal vánoční koncert v sále ZUŠ Karolinka.
16. V pátek 16. prosince se uskutečnil živý Betlém před Městským úřadem v Karolínce
17. V pondělí 19.12. 2011 proběhla ukázková hodina v tanečním oboru pro rodiče a potom
následovala vánoční spirála.
18. V úterý 20. 12. 2011 proběhla vánoční besídka houslové a kytarové třídy p.uč.Mikulcové.
19. Ve čtvrtek 22.12.2011 se uskutečnila v TO ukázková hodina pro rodiče a potom
následovala vánoční spirála.

20. Ve středu 21.12. 2011 se konalo vánoční dopoledne s koledami, soutěžemi a vánočními
zvyky pro 1. stupeň Základní školy v sále ZUŠ Karolinka.
21. Ve středu 21.12.2011 se konalo vánoční dopoledne s koledami, soutěžemi a ukázkami
vánočních zvyků pro děti MŠ Karolinka v sále ZUŠ Karolinka.
22. Ve středu 21.12. odpoledne se uskutečnil vánoční koncert pro seniory (sál ZUŠ).
23. Ve čtvrtek 19.1.2012 se uskutečnilo školní kolo soutěže v sólovém a komorním zpěvu.
24. Dne 4.2.2012 se uskutečnil koncert pro policii České republiky ve Valašském divadle.
25. V úterý 14.2. proběhly třídní předehrávky žáků ze třídy p.uč.Václavíka
26. Ve středu 15.2.2012 se konalo okresní kolo ve hře na dechové dřevěné nástroje
v Rožnově pod Radhoštěm.
27. Ve středu 15.2.2012 se konalo okresní kolo ve hře na dechové žesťové nástroje
v Rožnově pod Radhoštěm.
28. V pátek 17.2.2012 proběhlo okresní kolo v sólovém a komorním zpěvu v Rožnově p.R.
29. V pátek 17.2.2011 se uskutečnily třídní předehrávky řed. M.Havlové.
30. Dne 27.2.2011 pořádala škola zájezd na koncert absolventů konzervatoře Brno
(absolvoval s orchestrem žák naší ZUŠ Jan Maceček - housle)
31. Dne 27. 2. 2012 proběhlo okresní kolo ve hře na lidové nástroje, cimbálová muzika
Kyčerka obsadila 1. místo ve 4. kategorii
32. Dne 13.3.2012 se konalo okresní kolo soutěžní přehlídky tanečního oboru ZUŠ
33. Dne 16. 3.2012 se v ZUŠ Karolinka uskutečnilo krajské kolo soutěže v sólovém a
komorním zpěvu.
34. Dne 19.3.2012 se konalo krajské kolo ve hře na dechové dřevěné nástroje.
35. Dne 22.3. 2012 proběhlo krajské kolo v Napajedlích, ve kterém cimbálová muzika
Kyčerka obdržela čestné uznání.
36. Dne 23.3.2012 se konal ve Valašském národním divadle koncert pro seniory
37. V neděli 25.3.2012 se uskutečnil koncert posluchačů kroměřížské konzervatoře
38. Dne 26.3.2012 proběhly třídní přehrávky p.uč.Dvořáčka
39. Dne 28.3.2012 byli v Uherském Brodě oceněni nejlepší pedagogičtí pracovníci Zlínského
kraje (řed.M.Havlová)
40. Dne 29.3.2012 se uskutečnil jarní koncert žáků

41. V sobotu 31.3.-2012 proběhla soutěž Chrám i tvrz – dětský pěvecký sbor obsadil 3. místo
42. V úterý 3.4.2012 se uskutečnily třídní předehrávky p.uč.Mikulcové (housle,kytara)
43. V neděli 15. 4. 2012 se konal koncert posluchačů kroměřížské konzervatoře.
44. V neděli 22.4.2012 proběhlo představení žáků LDO p.uč.Štefla s názvem „Tygřík Petřík“.
45. V pondělí 23.4.2012 se uskutečnilo dopolední představení hry „Tygřík Petřík“ pro MŠ
46. V pondělí 23.4.2012 se uskutečnilo představení hry „Tygřík Petřík“ také pro žáky ZŠ.
47. Dne 30.4.2012 byla ukončena výtvarná soutěž Letem světem na téma „ Světla – stíny“
48. Dne 1. 5. 2012 proběhla u Karlovského muzea vernisáž výstavy VO „Potulní kejklíři“.
49. Soutěž „Nová konfrontace“ proběhla v Karviné
50. Dne 10.5.2012 se konal koncert rodin.
51. Dne 11.5.2012 se konala soutěž „Karolinka hledá superstar“.
52. Dne 11.5.2012 se uskutečnil Koncert pro maminky na Hovězí.
53. Dne 16.5.2012 se uskutečnil výchovný koncert pro MŠ a ZŠ Nový Hrozenkov
54. Ve čtvrtek 17.5.2012 se konaly předehrávky žáků ze třídy p.u. Mikeškové.
55. Ve středu 16.5.2012 se uskutečnil první koncert nejmladších žáků školy.
56. Ve středu 16.5.2012 proběhlo dopolední představení „Tygřík Petřík“ pro MŠ a ZŠ
Velké Karlovice.
57. V pátek 18.5.2012 se uskutečnil druhý koncert nejmladších žáků školy.
58 V sobotu 19.5.2012 proběhlo taneční vystoupení žáků u příležitosti 20.výročí Charity
v Novém Hrozenkově.
59. Dne 23.5.2012 se uskutečnil výchovný koncert pro MŠ a ZŠ Karolinka
60. Dne 23.5.2012 se uskutečnil výchovný koncert pro MŠ a ZŠ Velké Karlovice
61. Ve čtvrtek 24.5.2012 se konalo „Karolinské sborové zpívání“
62. Ve čtvrtek 24.5.2012 se uskutečnil koncert mužského pěveckého sboru Lumír.
63. V neděli 27.5.2012 se uskutečnil „Pohádkový les“.
64. Dne1.6.2012 účinkovali žáci varhanního a pěveckého odděl. při příležitosti Dne kostelů

65. Dne 1.6.2012 proběhla vernisáž výstavy absolventů výtvarného oboru
66. V neděli 13.6.2012 se uskutečnilo divadelní představení třídy p.uč.Šipulové
„Jak krtek ke kalhotkám přišel“.
67. V úterý 5.6.2012 proběhlo dopolední představení hry „Tygřík Petřík“ pro ZŠ Halenkov
a MŠ Nový Hrozenkov.
68. Ve čtvrtek 7.6.2012 se uskutečnilo divadelní představení třídy p.uč.Šipulové s názvem
„O slunečné panence a dešťovém panáčkovi“.
69. Dne 8.6. 2012 proběhlo slavnostní vyhlášení vítězů II. ročníku soutěže Letem světem
„Světla – stíny 2012“
70. Dne 13. června se uskutečnil společný koncert žáků ZUŠ Bystřice p.Hostýnem a ZUŠ
Karolinka.
71. Dne 14.6. 2012 dopoledne se uskutečnila generální zkouška vystoupení tanečního oboru
pro žáky MŠ a mladší žáky ZŠ Karolinka.
72. Dne 14.6.2012 proběhlo závěrečné vystoupení žáků tanečního oboru s názvem
„Protiklady“ ve Valašském národním divadle v Karolince.
73. V pátek 15.6. proběhl koncert žáků I. stupně.
74. V úterý 19.6.2012 se konal 2. ročník kytarové soutěže.
75. V úterý 19.6.2012 se uskutečnilo divadelní představení hry „Tygřík Petřík“
pro ZŠ Halenkov.
76. Ve středu 20.6.2012 se uskutečnil první absolventský koncert žáků.
77. V pátek 22.6.2012 se uskutečnil druhý absolventský koncert žáků I. a II. stupně.

Tato výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Karolinka za rok 2011/2012
bude projednána s pracovníky ZUŠ Karolinka na nejbližší pedagogické poradě v měsíci
listopadu 2012.

Rodičovská veřejnost bude seznámena s touto zprávou prostřednictvím školní vývěsky,
při přehrávkách žáků jednotlivých oddělení, na webových stránkách školy, některé
pasáže mohou být zveřejněny ve školním časopise. Na požádání je tato zpráva
k dispozici u ředitelky Základní umělecké školy.

Zřizovateli bude tato výroční zpráva o činnosti školy předložena dne 31.10.2012.

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Karolinka, okres Vsetín, byla
předložena zřizovateli dne 31.10.2012.

