
Zprávy ze ZUŠky 

 

 Naše škola sehrává významnou úlohu v kulturním vyžití obce Strání. Žáci pokračují 

v kvalitní umělecké prezentaci, což se odráží v narůstajícím zájmu rodičů o výuku svých dětí 

na naší škole. V minulém školním roce vystupovali na několika veřejných koncertech, 

kulturních akcích a rovněž se zapojili do soutěží vyhlášených MŠMT. Základní uměleckou 

školu Strání zde reprezentovalo komorní trio ve složení Šimon Bruštík, Daniel Bruštík a 

Lucie Pavlušová  pod vedením paní učitelky Anna Přikrylové. Žáci spolu nacvičili náročné 

skladby Dmitrije Šostakoviče a Oldřicha Flosmana, se kterými se probojovali přes okresní 

kolo do krajského vždy s 1. místem a postoupili do celostátního kola v Jindřichově Hradci, 

kde získali čestné uznání. 

Pěkných výsledků dosahují  rovněž žáci výtvarném oboru na soutěžích, např. v soutěži 

Namaluj letadlo - získala Bernardeta Popelková 1.místo ze 360 prací. 

V rámci regionálního operačního programu Přeshraniční spolupráce SR-ČR pod 

názvem Dětské umění překonává hranice, pokračovali žáci v práci v keramické dílně a 

moderním tanci a také ve studiu hry na bicí nástroje v ZUŠ Moravské Lieskové. Naopak na 

naší ZUŠ jsme poskytovali možnost studia hry na housle, lidového tance a keramického oboru 

pro žáky ze Slovenska. Hlavním cílem projektu bylo vytvoření a rozšíření přeshraniční 

spolupráce v oblasti uměleckého vzdělávání, výměna zkušeností a přenos dobré praxe mezi 

školami. Byly zřízeny  nové a rozšířeny stávající umělecké obory na obou školách. 

Základní umělecká škola ve Strání se snaží uspokojit požadavky na základní hudební a 

výtvarné vzdělávání a zajišťuje podmínky pro realizování tohoto záměru. Patří k nejmenším 

školám tohoto typu. Na škole působilo během školního roku 10 pedagogických pracovníků 

hudebním a výtvarném oboru. Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je 

možno vyučovat také obor taneční a literárně dramatický. Proto jsme podali žádost o navýšení 

dosavadní kapacity 100 žáků na 120, ale žádost zůstala nezodpovězena. Učebny jsou 

akusticky i prostorově vyhovující. Materiální vybavení je na dobré úrovni, ale stále je co 

vylepšovat. Proto touto cestou děkujeme pořadatelům a aktérům  V. V. Festu, kteří letos 

poskytli peněžní dar škole. Pomůže nám při nákupu nových hudebních nástrojů.  

Zástupce pro ZUŠ Anna Přikrylová  

 


