
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Složení pedagogického sboru ve šk. roce 2021/ 2022  

 
Sniehotta Jan    - zobcová flétna, trubka 

Sniehottová Jana  - klavír 

Kroutil Zdeněk  - klavír, varhany 

Lubojacká Kateřina   - kytara 

Davidová Martina  - klavír 

Nováček Tomáš   - kytara 

Vrbová Kristýna  - kytara 

Šurman Dušan  - saxofon, zobcová flétna, kytara 

Cindler David               - bicí 

Štěpaníková Simona     - zpěv 

Vašková Barbora  - zpěv  

Kurková Martina   - klavír 

Korimová Tatiana    - příčná a zobcová flétna 

Sobolová Natálie    - zobcová flétna, hoboj 

Zajacová Kamila   - zobcová flétna, lesní roh  

Klossová Dorota  - kytara 

Juričová Sandra  - klavír 

Turoň Daniel   - klavír 

Serdahelyová Anežka  - klavír 

Štenclová Anežka  - akordeon, klavír 

Trelová Karolína  - housle  

ZAHÁJENÍ HUDEBNÍ ŠKOLIČKY NEJMENŠÍM 
Přijďte se svými dětmi na úvodní hodinu Hudební školičky 

nejmenším do SZUŠ MUSICALE  

ve ČTVRTEK 9. 9. v 16 hodin  
 

Tento projekt je určen předškolákům ve věku od 5 – ti 
let. Děti se hravou formou učí základy hudební teorie, 

hrají hudebně-pohybové hry a učí se základům 
sborového zpívání. 

 

ZAHÁJENÍ  ŠKOLNÍHO  ROKU  2021 /2022 
 

STŘEDA 1. 9. Studénka  
- 14.00 h   žáci 2. – 5.tříd ZŠ 

  - 15.00 h   žáci 6. – 9. tříd ZŠ, SŠ 

   - 16.00 h   žáci 1. tříd ZŠ – s rodičem 

ČTVRTEK 2. 9. Veřovice    
- 15.00 h žáci 1.- 5. tříd ZŠ 

    - 16.00 h žáci 6. - 9. tříd ZŠ, SŠ 

 

 

 

 

   



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Přestože jsme se v loňském školním roce potýkali s dálkovou distanční 

výukou, žáci měli možnost si zahrát na některých veřejných akcích.  Taktéž 

jsme vytvořili krásné nahrávky a úspěšné projekty.  

 

Ohlédnutí za společným hudebním tvořením:  

 

Vrcholem distanční výuky loňského školního roku byla společná práce žáků a 

učitelů na hudební koláži písně Don’t Worry Be Happy. Jednotliví žáčci 

z pěveckého, kytarového, houslového, dechového a bicího oddělení si nacvičili 

určitou část písničky, kterou natočil pan učitel ve výuce a vznikla nám společná 

videonahrávka s touto písničkou. Naši coververzi pak odvysílala také kabelová 

TV Odra. Díky kytarovým dílnám, které se začaly vyučovat v loňském školním 

roce jsme mohli do videonahrávky s žáky secvičit část písničky na ukulele a také 

sóla na elektrickou kytaru. Věříme, že se nám podaří v tomto duchu vytvářet další 

podobná videa, a to nejen v distanční výuce.  

Pěvecké oddělení zpívalo pohádkové melodie!  

Žáčci, kteří navštěvují hodiny sólového zpěvu, nazpívali a nahráli do videí známé 

filmové a pohádkové melodie. Paní učitelka jim zajistila i originální kostýmy 

z půjčovny Kašpárek – z Kopřivnice. Starší žákyně nacvičily v pěveckých 

dílnách filmovou píseň Neverending story.   

Klavírní „JARO V MUSICALE“ 

Klavírní oddělení v Musicale nahrávalo skoro jako v profesionálním studiu! 

Z celkového počtu 80 se zasláním videa klavírní přehlídky zúčastnilo 40 žáků. 

Porota tvořena učiteli klavíru zařadila výkony do ZLATÉHO, STŘÍBRNÉHO a 

BRONZOVÉHO PÁSMA. Slavnostní předání hudebních medailí a cen proběhlo 

v červnu již živě v sále školy.  

Hudební dny města Studénky.   

Ve čtvrtek 16. června vystoupili mladí hudebníci Musicale na hudebních dnech 

města Studénky, na Náměstí republiky. Školní jazzový orchestr 

MUSICALEBAND ve spolupráci s bubenickým seskupením DRUMSBAND 

vytvořili rytmickou atmosféru, kdy zazněly známé i méně známé melodie na 

náměstí ve Studénce. Atmosféra byla úžasná.     

 

Na konci školního roku nám epidemiologická situace umožnila 

v Musicale uspořádat ABSOLVENTSKÝ KONCERT, který se uskutečnil dle 

všech opatření a hygienických pravidel. Koncert se skutečně vydařil a mladí 

umělci sklidili obrovský potlesk. My jim gratulujeme, protože příprava 

absolventa distančním způsobem byla velmi náročná. 

 

Absolventi Musicale školního roku 2020/ 2021: 

 

 
 

 

 

Termíny hudebních dnů 

ve školním roce 2021 /2022 

 
září . 20. – 24. 9. 

říjen  18. – 22. 10. 

listopad 22. – 26. 11. 

prosinec 13. – 17. 12. 

leden  24. – 28. 1. 

únor  21. – 25. 2. 

březen  21. – 25. 3. 

duben  25. – 29. 4. 

květen  23. – 27. 5. 

červen   20. – 24. 6. 

Termíny prázdnin 

ve šk. roce 2021/ 2022 
 

Podzimní 27. – 29. 10. 2021 

Vánoční 23.12. 2021 – 2.1. 2022 

Pololetní 4. 2. 2022 

Jarní  7. 2. – 14. 2. 2022 

Velikonoční 14. – 18. 4. 2022 

 

Ukončení škol. roku: 30. 6. 2022 

 

 


