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Základní umělecká škola v Jihla-
vě, výkladní skříň města. Tak se, 
zcela po právu, o této organizaci 
mluví. 

V posledních letech především 
v souvislosti s velmi povedenou re-
konstrukcí a rozšířením, které pod-
mínky pro rozvoj talentu nejen jih-
lavských dětí a mládeže skutečně 
pozvedly na dosud nebývalou úro-
veň. Jakkoliv je to jedna z nejpove-
denějších a nejhodnotnějších inves-
tic města posledních let, při obdivu 
povedeného „obalu“ se někdy tro-
chu zapomíná na obsah. A to by byla 
škoda. Pojďme se podívat, co se děje 
za zdmi tohoto příbytku múz.

Základní umělecká škola Jihlava je 
příspěvková organizace zřizovaná 
městem Jihlavou. Školu s devadesá-
tiletou tradicí navštěvuje bezmála 
třináct stovek studentů, škola se tak 
řadí mezi největší v republice. Jde o 
výběrovou školu, nikoliv zájmový 
kroužek. Na základě talentu a nadá-
ní žáka poskytuje komplexní a sys-
tematické vzdělávání pro zájemce 
ve věku zpravidla od pěti let až do 
dospělosti ve čtyřech uměleckých 
oborech. „A to je to pro nás obrov-
ská výzva, kdy můžeme spolupraco-
vat na různých projektech. V letošním 
školním roce jsme například provedli 
minioperku Karkulka od Zdeňka Svě-
ráka a Jaroslava Uhlíře před zcela za-
plněným sálem DKO,“ zmínila jednu 
z opravdu dlouhého seznamu aktivit 
ředitelka školy Dana Fučíková.

V hudebním oboru se vyučuje 
na téměř všechny hudební nástro-
je a zpěvu. Výtvarný obor vyuču-
je kresbu, malbu, keramiku a další 
techniky, taneční obor se věnuje od 
klasického až po moderní tanec, lite-
rárně-dramatický obor připravuje v 
přednesu, dramatické výchově, diva-
dlu a dalších činnostech. Výchovně 
vzdělávací proces zajišťuje 36 pře-
počtených pedagogických pracovní-
ků a pět ostatních zaměstnanců. 

„Absolventi jsou schopni na velmi 
dobré úrovni provozovat amatérsky 
hudbu nebo jinou uměleckou činnost. 
Připravujeme také budoucí studenty 
profesionálních hudebních škol nebo 
pedagogických fakult,“ uvádí ředitelka 
školy Dana Fučíková. Za pravdu jí 
dávají čísla, která ukazují, kolik dětí 
a mladých lidí každý rok odchází ke 
studiu na konzervatoře nebo k dal-
šímu studiu mimo Jihlavu. Že jsou 
studenti i učitelé aktivní v mnoha 
orchestrech, hudebních a tanečních 
skupinách, divadelních spolcích a 
dalších organizacích, je dobře zná-
má věc. 

„Kolik lidí si hraje doma pro radost 
svoji a svého okolí, a díky škole třeba 
i na velmi vysoké úrovni, to nikdo ne-
spočítá. Přínos pro společnost je těžko 
popsatelný a nevyčíslitelný, role školy 
v oblasti prevence sociopatologických 
jevů je velká. Škola vzdělává a vycho-
vává posluchače koncertů, návštěvníky 
divadel, výstav a podobně,“ vyjádřil se 
náměstek primátora pro oblast škol-
ství, kultury a tělovýchovy Milan 
Kolář. 

Záběr školy je obrovský, učitelé 

musí zvládnout žáky od předškolní-
ho věku až po středoškoláky nebo 
dospělé studenty. Nezastupitelnost 
školy ve výchově mládeže a přípra-
vě na profesionální umělecké školy 
je zřejmá. „Škola nevyučuje studenty 
jen individuálně, ale dává jim cíleně 
možnost hrát a pracovat ve skupinách, 
vede je k toleranci, spolupráci, ale i 
k důvěře v sebe sama, dostávají mož-
nost vystupovat, soutěžit, vystavovat,“ 
dává nahlédnout do výchovy žákyň 
a žáků školy ředitelka Dana Fučíko-
vá. Škola pro svoje studenty organi-
zuje prázdninová soustředění mimo 
budovy školy, kde se výuka, rozvoj 
individualit i spolupráce prohlubují. 

Ve škole více než deset souborů 
v hudebních oborech, například Vel-

ký dechový orchestr TUT-
TI, vítěz mezinárodních 
soutěží dechových hudeb, 
symfonický orchestr, pě-
vecký sbor, kytarový nebo 
akordeonový soubor, smyč-
cový orchestr a další. Za 
školní rok se účastní bezmá-
la šesti desítek vystoupení 
od malých slavností až po 
velké koncerty a vystoupe-
ní v zahraničí. Na řadu akcí 
jsou hudebníci zváni, množ-
ství jich organizuje škola 
z vlastní aktivity. Je už dob-
rou tradicí, že koncerty mají 
vynikající uměleckou a spo-
lečenskou úroveň, což nejen 
jihlavské publikum umí oce-
nit a návštěvnosti koncer-
tů a hudebních večerů jsou 
vysoké.

Rovněž mladí taneční-
ci se v průběhu školního 
roku pravidelně představují 
na veřejných vystoupeních 
v Jihlavě i mimo ni. Jde o 
tradiční představení i výji-
mečné události a vstoupení 
na společenských akcích ať 
individuálně nebo ve spolu-
práci s dalšími soubory. Vý-

borně funguje spolupráce tanečního 
oboru s výtvarným oborem nejen 
při přípravě plakátů a pozvánek, ale 
i při tvorbě rekvizit a návrhů kostý-
mů. 

Výtvarný obor v minulém školním 
roce zaznamenal úspěchy v uplatně-
ní žáků na profesní školy, tři student-
ky úspěšně složily talentové zkoušky 
na vysoké školy na obor architektu-
ra, šest žáků uspělo u přijímaček na 
střední umělecké školy. Kvalita pe-
dagogické práce výtvarného oboru 
byla konfrontována v krajském kole 
Národní přehlídky výtvarného obo-
ru ZUŠ ČR. Všechny představené 
projekty byly přijaty do celostátního 
kola. Práce žáků výtvarného oboru 

byly nepřehlédnutelnou součástí na-
příklad otevření rekonstruovaných 
budov školy nebo Dne otevřených 
dveří s názvem „Spřízněni uměním“. 
Činnost výtvarného oboru je vidět 
nejen na výstavách, ale i na grafi c-
kých pracích například při tvorbě 
plakátů, přání, bulletinů apod.

Ke škole neodmyslitelně patří li-
terárně dramatický obor, který pra-
videlně přispívá do jihlavského kul-
turního kalendáře svěžími kusy, ale 
rovněž reprezentuje školu a město i 
za hranicemi kraje. Soubor pracuje 
ať už s adaptacemi, tak s autorským 
materiálem vyučujícího Martina Ko-
láře. Aktuálně je v ZUŠ sedm sou-
borů, ve kterých jsou děti od šesti 
let do věku maturantů, věnují se od 
základních technik až po pantomi-
mu a improvizaci, nechybí recitace 
či moderování či dějiny divadla. Ně-
kteří studenti přicházejí s vlastními 
texty, včetně poezie, ke kterým ve 
škole dostávají odborný komentář a 
podporu.

Nezastupitelnou roli ve fungování 
školy má Unie rodičů při ZUŠ Jih-
lava. Unie pomáhá škole fi nančně, 
organizačně i morálně. Prakticky 
zastupuje radu školy. Unie rodičů je 
občanské sdružení, členy jsou rodi-
če i prarodiče dětí, které ZUŠ Jihla-
va navštěvují, také příznivci, kteří se 
zajímají o akce a dění v ZUŠ Jihlava. 

Základní umělecká škola se zásad-
ním způsobem podílí na kulturním 
a společenském životě města Jihla-
vy. Studenti či pedagogové ročně 
účinkují na dvou stech vystoupe-
ních, kromě vlastních aktivit zdobí 
umělecké výkony žáků a pedagogů 
řadu slavnostních událostí ve městě. 
Škola se zapojuje i do charitativních 
projektů, aktuálně dvakrát výrazně 
podpořila benefi čními koncerty a 
darem výtvarných děl Domácí hos-
pic Vysočina.  

Internetové stránky školy: 
www.zus-jihlava.cz.  -tz-

Jihlavská ZUŠka je výběrová škola,
ke studiu je potřeba talent

S VELKÝM ohlasem publika se setkalo originální zpracování originální miniopery Karkulka od Zdeňka Svěráka a Jarosla-
va Uhlíře.  Foto: Michal Flaška

SNÍMEK zachycuje žákyně a žáky lite-
rárně dramatického oboru na pódiu v nej-
novějším kusu Překvapení v dračí sluji.
 Foto: Michal Kouba


