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Část I.
Základní údaje o škole

NÁZEV ŠKOLY

Základní umělecká škola F. Jílka Brno
příspěvková organizace

ČESTNÝ NÁZEV ŠKOLY

9. července 1996

ADRESA ŠKOLY

Vídeňská 52, Brno, PSČ 639 00

PRÁVNÍ FORMA

Příspěvková organizace

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

IČ:
44 99 35 36
IZO:
044 993 536
REDIZO: 600 003 353

ZŘIZOVATEL

Jihomoravský kraj

ŘEDITEL ŠKOLY

Mgr. Pavel SAPÁK
jmenován k 1. 9. 2014

STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELE

Mgr. Bedřiška Bělušová

ZÁSTUPCE ŘEDITELE

MgA. Pavel Křivák

DATUM ZAŘAZENÍ DO SÍTĚ ŠKOL

24. května 1996

KAPACITA ŠKOLY

1295 žáků
Radou JMK schváleno 1152 žáků

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

AMADEUS, nadační fond

E-MAIL

sekretariat@zusjilka.cz

WWW

www.zusjilka.cz
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Část II.
Organizace studia

Docházka k 30. 6. 2018

HUDEBNÍ OBOR

599 žáků

VÝTVARNÝ OBOR

300 žáků

TANEČNÍ OBOR

166 žáků

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

35 žáků

CELKEM

1100 žáků

Výuka probíhala v několika budovách v různých městských částech.

Vídeňská 52

hlavní budova, vlastníkem JMK

Vídeňská 85

další pracoviště, vlastníkem MMB

Amerlingova 2

další pracoviště, vlastníkem MČ Bohunice

Bohuňova 27

další pracoviště, vlastníkem MČ Bohunice

Čtvrtě 5

další pracoviště, vlastníkem MČ Nový Lískovec

ZŠ Svážná

další pracoviště, vlastníkem MČ Nový Lískovec

Křivánkovo nám. 11

další pracoviště, vlastníkem MČ Žebětín
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Část III.
Personální obsazení
Údaje k 30. 6. 2018
Celkový počet zaměstnanců

55

Počet pedagogických pracovníků

49

Počet ostatních zaměstnanců

6

Počet kvalifikovaných pedagogů

49

Počet nově přijatých pedagogů

0

Počet pracovníků v důchodovém věku

12

Počet externích pracovníků

2

Rozvázání PP z důvodu odchodu do penze

0

Rozvázání PP z důvodu nadbytečnosti

0

Počet pracovníků na MD - RD

5

PP = pracovní poměr

Věkové složení všech přepočtených pedagogických pracovníků (ne
fyzických)

Počet

do 35 let

35 – 50 let

nad 50 let

Důchodci

celkem

11,0869

6,6273

11,9439

6,2599

35,918
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Část IV.
Další vzdělávání pedagogických pracovníků,
školení nepedagogických pracovníků

Druh vzdělávání

Počet zúčastněných pracovníků

Smyčcové soboty – Konzervatoř Brno

2

Klavírní soboty – Konzervatoř Brno

2

Seminář hry na klavír

2

Klavírní metodika

2

Aplikace nových studijních metod

2

Metodické centrum JAMU

1

Výuka hry na akordeon

1

Flétnový workshop

1

Seminář – VKS

2

Seminář – GDPR

2

Seminář učitelů HN

2

Seminář řídících pracovníků ZUŠ

1

Vzdělávání řídících pracovníků ZUŠ

1
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Část V.
Významné kulturní akce školy

HUDEBNÍ OBOR
10. 10. 2017 Dětem I – Všechny ty zázračné děti, projekt Filharmonie Brno – vystoupení
dvou bývalých žáků ZUŠ F. Jílka – J. Vojtka a H. Anh Phama.
2. - 4. 11. 2017 ZUŠ F. Jílka je spolupořadatelem Mezinárodní mozartovské soutěže pro
mladé klavíristy do 11 let AMADEUS 2017.
18. 12. 2017 Vánoční koncert v Besedním domě a dopolední výchovný koncert pro MŠ a ZŠ
s nadílkou. V rámci adventu jsou pořádána vystoupení pro jednotlivé městské části,
v kterých ZUŠ F. Jílka působí. (Bohunice, Nový Lískovec, Žebětín)
15. 2. 2018 Vystoupení houslisty T. Bargela za klavírního doprovodu MgA. J. Filipové
vystoupení ve Společenském centru v Brně Bystrci v rámci koncertu pořádaném
agenturou Globart.
20. 2. 2018 Vystoupení BB Bandu „Na Šelepce“ u příležitosti 70. narozenin P. Kobzy.
Koncerty bez předplatného 27. 9. 22. 11. 24. 1. 21. 3. 23. 5. – Naše „Zuška“ již osmým rokem
pořádá pětici koncertů pro nejstarší generaci v Domově seniorů ve Starém Lískovci.
26. 4. 2018 Absolventský koncert v Sále Milosrdných bratří.
3. 5. 2018 Vystoupení pro jubilanty v Brně Bohunicích.
23. 5. 2018 Absolventský koncert v Sále Milosrdných bratří.
24. 5. 2018 ZUŠ OPEN v Senátu ČR – vystoupení trombonového kvarteta.
25. 5. 2018 NOC KOSTELŮ - vystoupení trombonového kvarteta a smyčcového souboru.
12. 6. 2018 Veletrh prorodinných a seniorských organizací – vystoupení flétnového a
žesťového souboru.
16. 6. 2018 MOZARTOVY DÉTI – vystoupení „Oltec bandu“ na Nám. Svobody.
19. 6. 2018 Koncert varhanního oddělení v chrámu sv. Augustina.
20. 6. 2018 ZAHRADA ŽIJE – open air akce žáků všech oborů v zahradě Vídeňská 85.
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TANEČNÍ OBOR
19. 5. 2018 Slavnostní koncerty v Městském divadle Brno.

VÝTVARNÝ OBOR
12. 10. 2017 Vernisáž – Přírodní struktura Pavla Hayeka.
21. 2. 2018 Vernisáž VO – ZŠ Svážná, prezentace žáků.
20. 3. 2018 Vernisáž v kavárně ERA – prezentace žáků.
16. 4. 2018 Vernisáž VO – ZŠ Žebětín, prezentace žáků.
17. 5. 2018 Vernisáž absolventských prací – Vídeňská 52.

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR
21. a 23. 11. 2017 O zvířatech a jiných věcech – divadelní představení v sále LDO.
20. 12. 2017 Večer přednesů v sále LDO.
16. 4. 2018 Třetí sudba – divadelní představení v sále LDO.
24. 4. 20018 Podivná planeta – divadelní představení v sále LDO.
3. 5. 2018 Pro mamky – divadelní představení v sále LDO.
15. a 16. 5. a 6. 6. 2018 Cestou necestou – divadelní představení v sále LDO.
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Část VI.
Účast na soutěžích a přehlídkách

HUDEBNÍ OBOR
Mezinárodní mozartovská soutěž pro mladé klavíristy do 11 let AMADEUS 2017
II. kategorie

Viktorie KOZÁNKOVÁ
1. cena
ze třídy MgA. Lucie Halíček Czajkowské, PGAD

SOUTĚŽE VYHLÁŠENÉ MŠMT
Hra na dechové nástroje dřevěné
1. cena

2. cena

3. cena

okresní kolo

10

1

1

krajské kolo

-

1

1

ústřední kolo

-

-

1

SOUTĚŽE VYHLÁŠENÉ MŠMT
Hra na dechové nástroje žesťové
1. cena

2. cena

3. cena

okresní kolo

6

5

1

krajské kolo

1

1

-

ústřední kolo

1

-

-

SOUTĚŽE VYHLÁŠENÉ MŠMT
Soutěž ve zpěvu

okresní kolo

1. cena

2. cena

3. cena

-

2

3
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Per quatro mani

Natálie PALEČKOVÁ
Marie HRUBÁ
III. kategorie 3. cena
ze třídy MgA. Jaroslavy Filipové

Karlovarský skřivánek

Jáchym KROČA

Pro Bohemia

Viktorie KOZÁNKOVÁ 0. kategorie 2. cena
ze třídy MgA. Lucie Halíček Czajkowské

kategorie A2 2. cena
ze třídy Marty Kročové
Vítězslav SIEGEL
kategorie A2 2. cena
ze třídy MgA. Michaely Jančařikové

Ústřední kolo soutěže MŠMT

Mgr. Yuliya LYSKOVA zvláštní cena
za klavírní spolupráci

VÝTVARNÝ OBOR
SOUTĚŽE VYHLÁŠENÉ MŠMT
VÝTVARNÝ OBOR

krajské kolo

zlaté
pásmo

stříbrné
pásmo

bronzové
pásmo

-

19

10

TANEČNÍ OBOR
Mezinárodní amatérská baletní soutěž „NA ŠPIČKÁCH 2017“
Kateřina DOHNALOVÁ
kategorie 4E 2. místo
ze třídy Kristýny Bělkové, DiS.

SOUTĚŽE VYHLÁŠENÉ MŠMT
TANEČNÍ OBOR

okresní kolo

zlaté
pásmo

stříbrné
pásmo

bronzové
pásmo

-

1

3
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Část VII.
Výsledky talentových (příjímacích) zkoušek
Talentové zkoušky do všech oborů proběhly ve dnech 10. dubna 2018 v
budovách Vídeňská 52 a 85 a 16. dubna 2018 na pracovišti v Žebětíně. Již zavedený a
osvědčený systém přihlašování žáků prostřednictvím elektronických přihlášek
zjednodušuje následnou administrativu. Zároveň jsme schopni lépe rozřadit uchazeče do
hudebního oboru jak z hlediska časového, tak i po stránce výběru konkrétního hudebního
nástroje. V loňské zprávě jsem avizoval, že v budoucnu budeme schopni realizovat
talentové zkoušky s menším počtem dní a výsledkem je skutečnost, že nám stačil pouze
jeden termín. Je potřeba ještě systém doladit pro kolektivní obory (VO, TO, LDO),
abychom i zde dosáhli očekávaných výsledků.
Počet přihlášených, jak dokumentují níže uvedená čísla, potvrzuje stálý zájem
o studium na ZUŠ F. Jílka Brno. V rámci agitační kampaně byli rodiče žáků, hlásících se do
hudebního oboru, informováni také o skutečnostech, že výuka neprobíhá pouze na
vybraný nástroj, ale že součástí vzdělávání je i hudební nauka a povinně volitelné
předměty jako jsou komorní hra, hra v souboru, interpretační seminář či školní sbor. Zde
cítím rezervy v chápání poslání základních uměleckých škol, jimž jde o komplexní vzdělání
v hudebním oboru, což zatím mnoho rodičů nechápe. Vždyť oni chtějí, podle vlastních
slov, „jen naučit svou ratolest hrát na hudební nástroj“.

HO

VO

TO

LDO

celkem

PŘIJATÍ

64

80

26

8

178

NEPŘIJATÍ

60

40

18

3

121

NEPŘIJATÍ Z KAPACITY

57

41

9

-

107

Celkem bylo přezkoušeno 406 uchazečů, úctyhodné číslo!!!

Žáci přijatí na další studia:
Viktorie VRBKOVÁ (p. uč. Buchta)

Střední škola umění a designu Brno
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Část VIII.
Opravy, rekonstrukce, investice

Září 2017

dokončování prací na pracovišti v Žebětíně,
opožděné zahájení výměny oken a zateplení budovy
Amerlingova 2 (MČ Bohunice), investorem MMB.

Říjen 2017

pokračují práce v objektu Amerlingova 2, termín
dokončení 29. října 2017.

Listopad 2017

zakoupení nového klavíru zn. YAMAHA – investice
v hodnotě 499.900,- Kč.

Únor 2018

výměna několika oken v budově Vídeňská 85, investorem
MMB.

Duben 2018

výměna koberců v učebnách č. 121 a 122 v budově V52.

Červenec 2018

částečná oprava podlahy (vyrovnání nerovností a
výměny krytiny) v objektu Čtvrtě 5 (MČ Nový Lískovec),
investorem MČ Nový Lískovec.
budova Vídeňská 85 - výmalba tanečního sálu a učebny
č. 6, oprava omítky na chodbě v suterénu.

Srpen 2018

přestavba počítačové učebny pro účely HN, původní
učebna rekonstruována na Malý sál.
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Část IX.
Hodnocení ředitele školy

ZUŠ F. Jílka byla opět spolupořadatelem Mezinárodní mozartovské soutěže
pro mladé klavíristy do 11 let AMADEUS 2017. Již 24. ročník soutěže přivítal celkem 83
nejmenších virtuózů z 16 zemí. Chtěl bych zde poděkovat všem, kteří jakoukoliv měrou
přispěli ke zdárném průběhu soutěže. Energie investovaná do této akce se pozitivně
zobrazila v kladných ohlasech na organizaci, a to i z řad zahraničních účastníků.
Spolupráce se ZUŠ Ludovíta Rajtera v Bratislavě v uplynulém školním roce
proběhla i díky naší účasti na Slavnostním koncertě k 60. výročí založení jejich školy.
Slavnostní koncert, který se konal 3. května v Moyzesově síni v Bratislavě, byl přehlídkou
toho nejlepšího, co v současnosti může ZUŠ L. Rajtera nabídnout. Byl výjimečný i svou
délkou. Čtyři hodiny dvacet minut, a to prosím bez jediné přestávky!!!
Opakovanou radostí byla akce pod názvem „Zahrada žije“, která se
uskutečnila v závěru školního roku. Opět byl zapůjčen stan, opět bylo krásné počasí, opět
byla vysoká návštěvnost. Pořádat akce tohoto typu jsou velmi náročným úkolem pro
všechny zaangažované. Odměnou jsou šťastné tváře dětí a spokojení rodiče.
Na pracovišti Amerlingova 2 započala výměna oken, rekuperace a zateplení
objektu. Touto akcí byl poznamenán začátek školního roku 2017/2018, a to v měsících září
a říjnu, kdy nebyla možná výuka na tomto pracovišti. Provoz jsme zajistili ve vlastních
prostorách ke spokojenosti žáků i rodičů za. Zde je na místě poděkovat pedagogům H.
Apetauerové, K. Bělkové, a J. Buchtovi za jejich nadstandardní aktivitu při řešení této
situace.
V Žebětíně byla dokončena rekonstrukce sociálních zařízení, malá přístavba a
zateplení budovy. Začátek nového školního roku sice byl tím poznamenán, ale díky úsilí a
pochopení pedagogů, se vše podařilo bez problémů zvládnout.
V měsíci dubnu nastoupily na mateřskou dovolenou p. uč. Lenka Jandová a
v měsíci červenci i p. uč. Yuliya Lyskova a M. Jančařiková. Naše „zuška“ slaví na poli
zvýšené porodnosti nebývalé úspěchy. Se závěrem školního roku ukončil na vlastní žádost
působení na ZUŠ i dlouholetý kolega Petr Kobza – pedagog EKN. Rád bych vyzdvihnul
jeho přínos pro školu coby experta na aranže a vedení bigbandu. Však také jeho „dítě“,
BB Band, mu s nebývalou chutí, k jeho životnímu jubileu, zorganizoval koncert „Na
Šelepce“.
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Část X.
Závěrečné slovo

Nesmírně si vážím obecného zájmu o studium na základních uměleckých
školách. Vždyť pokud se podaří učiteli pomoci dítěti vyjadřovat své pocity prostřednictvím
jakéhokoliv umění, dokázal něco velmi výjimečného. Ne vždy výborný výkonný umělec
vlastní také vlohy předat své umění dál. Proto je postavení učitele tak důležité. Jsme
institucí, které je umožněno podílet se na vývoji jedince a z toho pramenící i jistý díl
odpovědnosti. Nemáme se ji bát ani zříkat.
A také mi dovolte poukázat na drobné nedorozumění, které ve společnosti
panuje. Peníze, které rodiče poukazují škole v domnění, že si „ty hodiny“ platí, je ale
mylné. Tyto finanční prostředky slouží pouze k úhradám provozních nákladů, ovšem bez
platů zaměstnanců. Ty jsou plně kryty zřizovatelem. Prostředky, které škola obdrží od
rodičů, slouží k financování nájmů, energií, nákupu hudebních nástrojů a dalšího vybavení.
Také pokrývají financování služeb, které škola musí mít zřízeny, aby mohla vůbec
existovat. A to není zanedbatelná položka. Tím je citelně ulehčeno financování provozu
každému zřizovateli. Pokud by mělo dojít k plné úhradě tzv. školného, tzn. veškerých
nákladů na jednoho žáka, jednalo by se o částku zhruba ve výši 25.000,- Kč za rok. A to
jistě uznáte, že je citelný rozdíl oproti úhradám od rodičů, které „zušky“ inkasují.
Ale abych nekončil svou zprávu ani v číslech, ani lamentováním nad všemi
nešvary, které v současnosti naši společnost trápí. Máme krásné, i když velmi náročné,
povolání. Podílíme se skutečným způsobem na kultivaci společnosti. Aspoň doufám.
Pokud se nám to bude i nadále dařit, nemám strach o budoucí generace.

Mgr. Pavel Sapák
ředitel školy
Brno 20. prosince 2018
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