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1. Základní údaje o škole
Název školy:
Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy
Adresa školy:
Základní umělecká škola
Dolní Újezd čp. 480
PSČ: 569 61
Telefon: 461 631 458
www.zus-du.cz
Místa poskytovaného vzdělávání:
Litomyšl
Morašice
Sebranice
Trstěnice
Zřizovatel školy:
Obec Dolní Újezd
Ředitel školy:
Mgr. Jana Frišová
e-mail: reditelka@zus-du.cz
Zástupkyně ředitele:
Marcela Kohoutová
e-mail: zastupce@zus-du.cz
Počet pedagogických zaměstnanců:

27 (z toho 3 pracovnice na mateřské
dovolené)

Počet provozních zaměstnanců:

3
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2. Charakteristika školy
a) Obecná charakteristika školy
ZUŠ Dolní Újezd poskytovala pro školní rok 2015/2016 základní vzdělávání
v jednotlivých uměleckých oborech, jmenovitě v oboru hudebním, výtvarném, tanečním
a literárně dramatickém.
ZUŠ je stálým členem Asociace ZUŠ ČR.
ZUŠ Dolní Újezd sídlí v samostatných prostorách Základní školy v Dolním Újezdě
a ve čtyřech odloučených pracovištích. Místa poskytovaného vzdělávání jsou umístěna
v budovách Základních škol v Morašicích, Sebranicích a v Trstěnici. Jak je uvedeno ve
zřizovací listině, škola má jedno pracoviště v Litomyšli, Stříteského ulici. Tato možnost je
využívání velmi sporadicky, pouze ve výjimečných případech. Ve všech uvedených místech
je poskytováno vzdělávání dětem ze Sebranic, Lubné, Pomezí, Pohodlí, Morašic, Makova,
Lažan, Chotovic, Chotěnova, Jarošova, Nové Vsi u Jarošova, Vidlaté Seče, Říkovic,
Sedlíštěk, Nových Sídel, Trstěnice, Čisté, Karle, Chmelíku. V ZUŠ Dolní Újezd se vzdělávají
děti z obce Osík, Horní Újezd, Jiříkov, Poříčí, Mladočov, Desná, Budislav.
Je potěšující zájem žáků z nespádových lokalit. Tito žáci a především jejich rodiče
si studium na naší škole vyhledávají, protože je oslovuje nabídka a způsob práce na naší
škole. Takže k nám našli cestu žáci přímo z Litomyšle nebo Poličky, z Lezníku, Němčic,
z Javorníku, Cerekvice nad Loučnou i Širokého Dolu.
b) Charakteristika školního roku 2015/2016
Školní rok 2015/2016 již plně potvrdil tvůrčí práci dle školního vzdělávacího programu.
Všichni vyučující se snaží dostát myšlence našeho vzdělávacího programu, kterou je naplnění
duhového klíče poznání nebo-li tvořivá mezioborová spolupráce všech, kteří se pohybují ve
škole i mimo ni. Učitelé, žáci, rodiče i oslovená veřejnost odvedla velký kus poctivé práce a
my v závěru přijímacího řízení můžeme konstatovat, že o naši školu a její aktivity je velký
zájem. Svědčí o tom pouhá tři volná místa v kapacitě školy.
Staré, leč dosud platné osnovy platí pro nejstarší ročníky. Můžeme konstatovat, že všichni
žáci pracují tvořivě, získávají adekvátní vědomosti v plynulém a nenásilném propojení
dřívějších a současných osnov.
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Školní vzdělávací program je živý dokument, proto k 1. září dochází k jeho doplnění či
k úpravám dle potřeb školy. Letošní rok zaznamenal přidání osnov pro studijní zaměření hra
na saxofon a hra na elektrickou kytaru.
V loňské výroční zprávě jsme si posteskli nad uzavřením výuky literárně dramatického
oboru v Dolním Újezdě. Naše přání v jeho obnovení se opravdu s nástupem dynamické a
empatické vyučující vyplnilo. Literárně dramatický obor obnovil výuku. Během prvního roku
žáci dokázali nastudovat první divadelní vystoupení, zvládli spolupráci s pěveckým sborem a
hudebníky, své nápady převedli do tištěné podoby a vydali první dvě čísla školního časopisu
zvaného ZUŠkopis. Určitě se dočkáme jeho pokračování i v příštím roce.
V letošní výroční zprávě uvedeme další nepříjemnou situaci, která vznikla podáním
výpovědi učitelky tanečního oboru. Vyučující Helena Peterová se rozhodla výčet svých
pedagogických aktivit soustředit pouze na soukromý sektor, o čemž nás informovala v samém
závěru školního roku. Své rozhodnutí odejít ze školy včas oznámila pouze svým žákům.
Přesto ke zhroucení vedení školy ani tanečního oboru nedošlo! Taneční obor bude i nadále
tvořit silný obor školy i s novým velice kvalitním pedagogem.
Spolupráce dvou větších hudebních těles, pěveckých sborů Hvězdičky a RedBlack pod
vedením Bc. Petry Kubátové Šiškové a instrumentálního souboru pod vedením Marcely
Kučerové, DiS., pokračovala i letos. Svou oblibu v minioperách Zdeňka Svěráka a Jaroslava
Uhlíře potvrdili nastudováním představení Dvanáct měsíců.
Instrumentální obor na krátký čas své působení musí přerušit. Důvodem je nástup jeho
hudebníků do studijních oborů středních škol, které jsou mimo lokalitu školy. A tak se stalo,
že náš velmi akční „instrumentál“ a jeho aktéři zamáčkli slzu dojetí při loučení, přes
prázdniny si společně naposledy naladili nástroje a my budeme čekat až náš hudební „potěr“
doroste kvalit svých předchůdců. Už teď se těšíme.
Tradiční prázdninové přestavování, bourání či malování letos překonáno nebylo. Generální
úklid, revize všeho druhu, menší opravy byly zařazeny nejen na prázdniny, ale i v průběhu
roku.
Velké stavební úpravě, která by nám vykouzlila další učebny, bychom se však nebránili.
Nezbývá nám nic jiného, než okopírovat texty ze všech výročních zpráv minulých. A také tak
učiníme, neboť v této věci se stále nic nezměnilo. A proto čtěte již poněkolikáté stejný text:
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„Jediný a velký problém, který školu a její pedagogy sužuje stále více, je problém prostoru.
Škola by pro své hladké fungování potřebovala mnohem více učeben, oddělené zázemí
pro vyučující, komfortnější hygienické prostory i prostory skladovací. Nelze jinak, než
opakovat stále dokola, že se stalo běžnou praxí využívat učebnu jako sborovnu, jako
kuchyňský koutek, jako skladovací prostor či jako ekonomickou kancelář. Je nabíledni, že
takováto kombinace je nevyhovující. Nemluvě o hygienickém zázemí pro tanečnice, které by
uvítaly oddělené šatny se sprchou a s možností svůj oděv i taneční kostým slušně uložit.
Výtvarníci mají svá díla krásně barevná, ale jejich pestrá paleta se objeví nejen na malířském
plátně, ale i houslista či kytarista mezi notami objeví nějaké barevné stopy, protože se všichni
spolu dělí o jednu učebnu.“
Tolik doslovná citace ze zpráv minulých……………
Zde musíme poděkovat Základní škole Dolní Újezd, která nám propůjčuje několik svých
učeben. Propojit ovšem rozvrhy obou škol je více než problematické.
Počet zájemců o vzdělávání v naší prostorově malé škole postupně narůstá, přesto naše
pohodová atmosféra ve výchovně vzdělávacím procesu neopadá. Celý kolektiv pracuje
týmově, sice s hekáním v počátku, ale s úsměvem a pocitem dobré práce v závěru. Myšlenka
školního vzdělávacího programu Duhový klíč dochází k naplnění. Motivační název
vzdělávacího programu zní: DUHOVÝ KLÍČ nebo-li Klíč, který otevírá všechny barvy
duhy…motivuje nejen žáky, ale i učitele. Vede je ke spolupráci napříč obory, předměty,
pobočkami….
Zkuste si jej přečíst, ale především zajděte k nám, vše si prohlédnete, uchopíte, uslyšíte na
místě a potvrdíte, že „Projde-li žák naší otevřenou, základní uměleckou školou a jejími
jednotlivými, barevnými obory, vyjde z toho
Hudebně
Výtvarně
Tanečně
Řečově a myšlenkově
schopný JEDINEC. Otevře se mu barevný svět plný hudby, obrazů, tance a slova. A nejen
to…“
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3. Přehled oborů vzdělávání
Hudební obor má v nabídce: Hru na klavír, hru na klávesy, hru na zobcovou flétnu a
příčnou flétnu, hru na klarinet, hru na saxofon, hru na trubku a baskřídlovku, hru na kytaru
klasickou a kytaru elektrickou, hru na housle, hru na akordeon, sólový zpěv, sborový zpěv a
hru na bicí nástroje.
V Dolním Újezdě působil velký instrumentální soubor pod vedením Marcely
Kučerové DiS., dva flétnové soubory – soubor zobcových fléten s vedením Mgr. Lucie
Valtrové a soubor fléten příčných za odborného vedení Lenky Jakeschové, DiS.
O náplň kytarového souboru, složeného z kytaristů ze všech našich pracovišť, se staral
Bc. Jáchym Janypka.
Vše doplňovaly pěvecké sbory Hvězdičky a RedBlack, které pracovaly pod taktovkou
Bc. Petry Kubátové Šiškové. Menší vokálně instrumentální soubor připravoval na vystoupení
Vlastislav Novák a pozadu nezůstal komorní instrumentální souborek ze Sebranic s vedoucí
Mgr. Lucií Valtrovou.
Organizace základního studia:
Organizace studia v základní umělecké škole se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., č. 562/2004
Sb., č. 563/2004 Sb. ve znění pozdějších úprav a Vyhláškou č.71/2005 Sb.
Vyučování žáků 5. – 7. ročníku základního studia I. stupně probíhalo podle stávajících
učebních dokumentů pro základní umělecké vzdělávání vydaných Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy ČR.
Vyučování žáků přípravných ročníků a 1., 2., 3., 4. ročníků základního studia I. stupně a II.
stupně probíhá od 1. 9. 2012 dle Školního vzdělávacího programu Duhový klíč, který je
vytvořen dle závazného dokumentu zvaného Rámcový vzdělávací program, vydaného MŠMT
ČR. Jednotliví žáci v hudebních oborech mají vyučujícím vytvořen individuální plán výuky.
Výuka dle „dřívějších osnov“ je organizována takto:
Hudební obor:
a) Přípravná hudební výchova – v délce studia 1 - 2 roky, studijní plán B
b) Základní studium I. stupně – v délce studia 7 let
c) Základní studium II. stupně – délka studia 4 roky
Vyučované předměty – hra na nástroj, hudební nauka, komorní hra, hra v souboru, apod.
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Taneční obor:
a) Přípravná taneční výchova – v délce studia 1 - 2 roky
b) Základní studium I. stupně – v délce studia 7 let
c) Základní studium II. stupně – délka studia 4 roky
Vyučované předměty – Taneční praxe, Lidový tanec, Současný tanec
Výtvarný obor:
a) Přípravná výtvarná výchova – v délce studia 1 - 2 roky
b) Základní studium I. stupně – v délce studia 7 let
c) Základní studium II. stupně – v délce studia 4 roky
Vyučované předměty – Plošná tvorba, Prostorová tvorba, Objektová a akční tvorba.
Výuka dle ŠVP je organizována takto:
Hudební obor:
Přípravná hudební výchova je organizována v programové nabídce:
1) Výchovně vzdělávací program napříč obory – Čtyřlístek pro děti předškolního věku
2) Přípravné studium ve studijním zaměření Přípravka pro děti ve věku 6 – 7 let
Vyučované předměty v základním studiu I. a II. stupně pro žáky od 7 a od 14 let:
Studijní zaměření Hra na klavír
Studijní zaměření Hra na housle
Studijní zaměření Hra na zobcovou flétnu
Studijní zaměření Hra na příčnou flétnu
Studijní zaměření Hra na klarinet
Studijní zaměření hra na saxofon
Studijní zaměření Hra na trubku
Studijní zaměření Hra na baskřídlovku
Studijní zaměření Hra na pozoun
Studijní zaměření Hra na kytaru
Studijní zaměření Hra na elektrickou kytaru
Studijní zaměření Sólový zpěv
Studijní zaměření Sborový zpěv
Studijní zaměření Hra na klávesy
Studijní zaměření Hra na akordeon
Studijní zaměření Hra na bicí nástroje
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Studijní zaměření Hudební praktikum
Vyučovací předmět Hudební nauka
Výtvarný obor:
Přípravné studium je realizováno v programové nabídce:
1) Výchovně vzdělávací program napříč obory – Čtyřlístek pro děti předškolního věku
2) Přípravné studium ve studijním zaměření Přípravka pro děti ve věku 6 – 7 let
Vyučované předměty v základním studiu I. a II. stupně pro žáky od 7 a od 14 let:
Studijní zaměření Plošná tvorba
Studijní zaměření Prostorová tvorba
Studijní zaměření Objektová a akční tvorba
Studijní zaměření Výtvarná tvorba
Taneční obor:
Přípravné studium je realizováno v programové nabídce:
1) Výchovně vzdělávací program napříč obory – Čtyřlístek pro žáky předškolního věku
2) Přípravné studium ve studijním zaměření Přípravka pro děti od 6 do 7 let
Vyučované předměty v základním studiu I. a II. stupně pro žáky od 7 a od 14 let:
V 1. a 2. ročníku základního studia I. stupně se vyučuje předmět Taneční a rytmická
průprava, který se od 3. ročníku začíná vyučovat jako předmět Současný tanec. Dalším
předmětem tanečního oboru je předmět Taneční praxe.
Literárně dramatický obor:
Přípravné studium je realizováno v programové nabídce:
1) Výchovně vzdělávací program napříč obory – Čtyřlístek pro žáky předškolního věku
2) Přípravné studium ve studijním zaměření Přípravka pro děti od 6 do 7 let
Vyučované předměty v základním studiu I. a II. stupně pro žáky od 7 a od 14 let:
V 1. a 2. ročníku základního studia I. stupně se vyučuje předmět Dramatická průprava,
na který od 3. ročníku navazují předměty Tvořivá dramatika a Umělecký přednes.
V základním studiu II. stupně dojde k rozšíření učiva ve dvou předmětech s názvy
Dramatická tvorba a Umělecký přednes.
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4. Údaje o počtech žáků
Přehled o počtech žáků dle oborů a dle míst poskytovaného vzdělávání v roce 2015/2016
Hudební

Výtvarný

Taneční

Literárně

obor

obor

obor

dramatický

Celkem

obor
Dolní Újezd

170

31

41

12

254

Litomyšl

0

0

0

0

0

Morašice

42

0

0

0

42

Sebranice

53

22

15

0

90

Trstěnice

29

5

0

6

40

Celkem

294

58

56

18

426

Přehled o počtech absolventů školního roku 2015/2016
Základní

Celkem

studium

Hudební

Taneční

Literárně

Výtvarný

obor

obor

dramatický

obor

obor
I. stupeň

14

11

3

0

0

II. stupeň

0

0

0

0

0

Celkem

14

11

3

0

0

Z počtu absolventů hudebního oboru I. stupně budou 4 žáci pokračovat v základním
studiu II. stupně.
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5. Rámcový přehled personálního zabezpečení
Vedení školy:
Ředitel školy:

Mgr. Jana Frišová

Zástupkyně ředitele:

Marcela Kohoutová

Pedagogičtí zaměstnanci:
Markéta Břízová, dipl.um.

akordeon

Ing. Jana Bulantová

klavír, klávesy

Zdeněk Černý

klarinet, saxofon, zobcová flétna

Alena Dalihodová

housle, zobcová flétna

Denisa Daňková

literárně dramatický obor

Mgr. Jana Frišová

klavír, klávesy

Šárka Hnátová, DiS.

taneční obor (mateřská dovolená)

Mgr. Jindra Homolová

literárně dramatický obor

Mgr. Edita Keprtová Hrdinová

hudební nauka, zobcová flétna,
klavír,

Lenka Jakeschová, DiS.

příčná

flétna,

hudební

zobcová

flétna,

praktikum/soubor

příčných fléten
Bc. Jáchym Janypka

kytara, hudební
praktikum/kytarový soubor

Mgr. Marie Jovbaková

klavír, korepetice

Marcela Kohoutová

zobcová

flétna,

Přípravka,

Čtyřlístek
Pavel Komůrka, DiS.

výtvarný obor

Bc. Petra Kubátová Šišková

sólový a sborový zpěv, klavír

Marcela Kučerová, DiS.

trubka,

baskřídlovka,

zobcová

flétna, klávesy, hudební nauka,
hudební praktikum/instrumentální
soubor
Dagmar Lapáčková

klavír, korepetice

Mgr. Romana Myšáková

kytara (mateřská dovolená)
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Němcová Jaroslava, DiS.

akordeon (mateřská dovolená)

Mgr. Pavel Novák

kytara, klávesy

Vlastislav Novák

klávesy, zobcová flétna, trubka,
hudební praktikum/instrumentální
soubor

Bc. Lucie Novotná

klavír

Helena Peterová

taneční obor

Lukáš Petráň, DiS.

kytara klasická a elektrická

Mgr. Monika Sychrová

klavír,

klávesy,

sólový

zpěv,

hudební nauka, korepetice
MgA. Hana Tmějová

klavír, sólový zpěv

Mgr. Lucie Valtrová

příčná flétna, zobcová flétna,
hudební praktikum/flétnový
soubor, instrumentální soubor

MgA. Soňa Valentová

výtvarný obor

Provozní zaměstnanci:
Helena Půlkrábková

ekonomická pracovnice

Božena Střasáková

školnice

Hana Stříteská

uklízečka
Odborná kvalifikace podle dosaženého vzdělání

Dosažené vzdělání

Počet pedagogů

Úplné střední odborné

6

Vyšší odborné

7

Vysokoškolské

14

Celkem

27
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6. Údaje o přijímacím řízení
Přijímací řízení probíhalo v závěru školního roku 2015/2016 v oparu Fialového mámení
s Filoménou Fialovou, neboť tak byl nazváno i provedeno výchovné představení na dvou
scénách. Dvakrát vystoupili žáci hudebního a literárně dramatického oboru v Sokolovně
Dolní Újezd a společně pak zajeli na své výjezdní představení do Sebranic. Přepravovali celé
divadelní představení včetně kulis, které jim připravili žáci výtvarného oboru.
Bavili se nejen žáci a učitelé, ale především publikum složené z žáků základních a
mateřských škol z širokého okolí.
Kreativní nápady a zručnost si dětská i rodičovská veřejnost mohla vyzkoušet při tvořivé
keramické dílně organizované vyučující MgA. Soňou Valentovou.
Přijímací řízení následovalo po zdařilém představení a keramickém tvoření na všech
pobočkách i v hlavní budově počátkem měsíce června. Byly zjišťovány předpoklady a zájem
u budoucích žáků naší školy. Každý z nich obdržel pamětní list. Přijímací řízení a zápis
nových žáků pro rok 2016/2017 byl ukončen 30. 9. 2016 s celkovým počtem žáků 448, což je
historické i kapacitní maximum naší školy.
7. Údaje o výsledcích vzdělávání
Přehled o prospěchu žáků v 1. pololetí školního roku 2015/2016
Obor

Počet

Počet žáků s

žáků

vyznamenáním

Prospěl

Neprospěl

Neklasifikován
+ přípravné

celkem

studium

Hudební

294

245

9

0

40

Literárně

17

14

0

0

3

Taneční

56

40

0

0

16

Výtvarný

59

41

0

0

18

Celkem

426

340

9

0

77

dramatický
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Přehled o prospěchu žáků v 2. pololetí školního roku 2015/2016
Obor

Počet

Počet žáků s

žáků

vyznamenáním

Prospěl

Neprospěl

Neklasifikován
+ přípravné

celkem

studium

Hudební

294

238

18

0

38

Literárně

17

15

0

0

2

Taneční

56

38

1

0

17

Výtvarný

59

40

0

0

19

Celkem

426

331

19

0

76

dramatický

Přehled o reprezentaci školy
Hudební obor:
Jan Odehnal, žák ze třídy Markéty Břízové, v okresním kole soutěže žáků ZUŠ ve hře
na akordeon získal 2. místo.
Pěvecký sbor RedBlack, složený z žáků třídy Bc. Petry Kubátové Šiškové, v krajské
přehlídce sborového zpěvu získal ocenění – bronzové pásmo.
Pěvecký sbor Dolnoújezdské hvězdičky, složený z žáků třídy Bc. Petry Kubátové Šiškové,
v krajské přehlídce sborového zpěvu získal ocenění – bronzové pásmo.
Výtvarný obor:
Výtvarníci ze třídy MgA. Soňi Valentové zaslali práce vytvořené různorodými technikami
na volné téma do dalšího ročníku Virtuální galerie přehlídky „Výtvarný svět na zámku 2016“,
která spadá do aktivit ZUŠ Moravská Třebová.
Přehlídka „Výtvarný svět na zámku“ je součástí charitativního hudebního festivalu
„Moravskotřebovské arkády“, který probíhá ve spolupráci s Nadací rozvoje občanské
společnosti a České televize Pomozte, dětem! Jeho organizátory jsou ZUŠ Moravská Třebová
a občanské sdružení Fermáta.
Výtvarníci ze třídy MgA. Soňi Valentové zaslali své práce do 44. ročníku Mezinárodní
dětské výtvarné výstavy „Lidice 2016“.

Volnou technikou zpracovali téma „Škola?

Vzdělání?“.
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Výstava je pořádaná Památníkem Lidice pod záštitou Ministra kultury ČR, Ministra
zahraničních věcí ČR, Ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Předsedy české komise
pro UNESCO, Generální ředitelky Českých center a za podpory Ministerstva kultury ČR,
Ministerstva zahraničních věcí ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
Následující téma soutěže, kterou vypsal Český zahrádkářský svaz, bylo určitě poutavější,
než téma lidické. „Rozkvetlá zahrada“ technikou malby s využitím netradičních malířských
prostředků rozkvetla sama.
Východočeská galerie Pardubice vypsala soutěž s názvem „Kouzelná baterka“, která
doprovázela výstavu ilustrátorky Michaely Kukovičové. Děti se inspirovaly technikou, kterou
používá v ilustraci sama autorka a vytvořily vlastní příběh pomocí koláže, asambláže a
kresby.
8. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Vzdělávání pedagogů probíhalo za účelem rozšíření či zvýšení odborné kvalifikace.
Všichni pracovníci prošli školením BOZP a dále probíhala školení a semináře dle nabídky
vzdělávacích agentur.
Studium:
FF MU Brno

Lukáš Petráň, DiS.

Kvalifikační studium bakalářské
Sdružená uměnovědná studia
PF Hradec Králové

Bc. Lucie Novotná

Kvalifikační studium magisterské
Učitelství pro ZŠ I. stupeň a hra na klavír
FF MU Brno

Denisa Daňková

Kvalifikační studium bakalářské
Pedagogika
NIDV Pardubice

MgA. Soňa Valentová

Doplňující studium
Studium pedagogické způsobilosti
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Semináře:
Flétnový ráj

Mgr. Lucie Valtrová

Seminář s Flanders Recorder Quartet –
belgickým souborem zobcových fléten
Místo konání: Sál Václava III., Vlastivědné
muzeum Olomouc
25. – 28. 9. 2015
Celostátní setkání učitelů tanečních oborů Helena Peterová
základních uměleckých škol.
Místo konání: ZUŠ Bystré
15. 10. 2015
Vzdělávací seminář Daniely Drgáčové Mgr. Edita Hrdinová Keprtová
S hudbou? S hudbou! pro učitele HN

Mgr. Monika Sychrová

Místo konání: MŠ Na Výsluní

Marcela Kučerová, DiS.

Ústí nad Orlicí
16. 10. 2015
Vzdělávací

program

Dechové

soboty Lenka Jakeschová, DiS.

2015/2016
Místo konání: tř. Kpt. Jaroše 45
Konzervatoř Brno
17. 10. 2015 – 2. 4. 2016
Vzdělávací seminář zobcových fléten

Mgr. Lucie Valtrová

Meisterkurs Walter van Hauwe
Pořadatel:

Universität

für

musik

und

darstellende kunst Wien
Místo konání: Seilerstätte 26 Vídeň
22. 11. 2015
Vzdělávací program Elektrická kytara pro Bc. Jáchym Janypka
akustické hráče
Místo konání: Jam Music Institute s.r.o
Kratochvílova 1746/6
Praha 6
19. 2. – 4. 3. 2016
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Vzdělávací program Integrace a práce se Mgr. Pavel Novák
žáky

se

speciálními

vzdělávacími

potřebami na ZUŠ
Místo konání: NIDV Hradec Králové
12. 1. 2016
Letní jazzová dílna Karla Velebného

Mgr. Lucie Valtrová

aktivní účast ve třídě bicích nástrojů –
lektoři: Pavel Razím (ČR) a Gary Rissmiller
(USA)
Místo konání: Frýdlant
20. 8. 2016
Flétna včera, dnes a zítra – seminář Jana Marcela Kohoutová
Kvapila pro učitele dechových nástrojů

Marcela Kučerová, DiS.

Místo konání: ZUŠ Svitavy
30. 8. 2016
Školení:
Valná hromada AZUŠ ČR

Mgr. Jana Frišová

Clarion Congress hotel České Budějovice
Pražská třída 2306/14
22. – 23. 10. 2015
Kulatý stůl na téma Tvořivá ZUŠ a její Mgr. Jana Frišová
ŠVP
CCV Pardubice
27. 10. 2015
Princip

vedení

lidí

v

pedagogickém Mgr. Jana Frišová

prostředí – leadership
CCV Pardubice, pracoviště Ústí nad Orlicí
12. 11. 2015
Seminář INSPIS – Tvorba a úprava ŠVP Mgr. Jana Frišová
ČŠI Olomouc

Marcela Kohoutová

30. 11. 2015
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Školení: Účetní závěrka v příspěvkových Helena Půlkrábková
organizacích včetně aktualit v účetnictví
Novalis s.r.o. Masarykovo náměstí 1484
Pardubice
1. 12. 2015
Setkání

ředitelů

Pardubického

kraje Mgr. Jana Frišová

Ústupky u Seče, hotel Jezerka
1. - 2. 12. 2015
Setkání uživatelů VEMA

Helena Půlkrábková

Řešení nových změn v mzdové oblasti
Pardubice
27. 1. 2016
Setkání uživatelů VEMA

Helena Půlkrábková

Congress Centre
Masarykovo náměstí
Pardubice
24. 5. 2016
9. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
a) Přehled koncertů, veřejných vystoupení a dalších aktivit
Akce 2015/2016
Září:
•

20. září 2015

Promenáda – Slavnost babího léta – podzimní slavnost ZUŠ
Dolní Újezd napříč všemi obory

Říjen:
•

7. 10. 2015

Třídní přehrávka v Sebranicích. Vystoupení žáků ze třídy
Zdeňka Černého a Mgr. Marie Jovbakové

•

9. – 10. 10. 2015

42. ročník MČR v orbě – vystoupení žáků hudebního oboru
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pod vedením Marcely Kučerové, DiS. společně s pěveckým
sborem pod vedením Bc. Petry Kubátové Šiškové za klavírního
doprovodu MgA. Hany Tmějové
•

21. 10. 2015

Návštěva Konzervatoře Evangelické akademie v Olomouci
organizovaná Mgr. Lucií Valtrovou pro žáky její třídy. Program
zaměřen na konzultaci v hudební teorii a v praxi hry na
zobcovou a příčnou flétnu, která by probíhala pro zájemce
v průběhu celého školního roku. V programu dne byla zařazena
návštěva dvou výstav v Muzeu umění Olomouc a výhled
z vyhlídky Krajského úřadu neboli z „Hanáckého mrakodrapu“.

Listopad:
•

6. 11. 2015

„Doteky“ Česká Třebová – taneční přehlídka s účastí žáků
tanečního oboru ZUŠ Dolní Újezd

•

10. 11. 2015

Třídní přehrávka v Dolním Újezdě. Vystoupení žáků ze třídy
Zdeňka Černého, Ing. Jany Bulantové a Mgr. Lucie Valtrové

•

12. 11. 2015

Třídní přehrávka v Dolním Újezdě. Vystoupení žáků ze třídy
MgA. Hany Tmějové a Aleny Dalihodové

•

13. - 15. 11. 2015

Soustředění žáků TO, ZUŠ Dolní Újezd

•

22. 11. 2015

Den medu, Lidový dům v Litomyšli – vystoupení
instrumentálního souboru pod vedením Marcely Kučerové, DiS.

•

23. 11. 2015

Podzimní setkání s hudbou – vystoupení žáků hudebního
oboru v Domě s pečovatelskou službou v Dolním Újezdě

•

24. 11. 2015

Můj první koncertík – koncert malých muzikantů v sále školy

•

26. 11. 2015

Taneční Vánoce – generálka tanečního vystoupení, Smetanův
dům, Litomyšl

•

27. 11. 2015

Taneční Vánoce – vystoupení žáků tanečního oboru,
Smetanův dům Litomyšl

•

29. 11. 2015

Rozsvícení vánočního stromu, Dolní Újezd, vystoupení
pěveckého sboru Dolnoújezdské hvězdičky s hostem Adamem
Šimákem

•

29. 11. 2015

Rozsvícení vánočního stromu v Morašicích, vystoupení
žáků hudebního oboru pod vedením Mgr. Moniky Sychrové
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Prosinec:
•

1. 12. 2015

Třídní přehrávka v Dolním Újezdě. Vystoupení žáků třídy
Mgr. Edity Hrdinové Keprtové a Dagmar Lapáčkové

•

2. 12. 2015

Taneční Vánoce – generálka tanečního vystoupení ve Fabrice
ve Svitavách

•

3. 12. 2015

Taneční Vánoce – vystoupení žáků tanečního oboru, Fabrika
Svitavy

•

8. 12. 2015

Vánoční koncert žáků, sál ZUŠ Dolní Újezd

•

9. 12. 2015

Vánoční koncert žáků, Sebranice Kulturní dům

•

9. 12. 2015

Česko zpívá koledy, hudební vystoupení ZUŠ ve spolupráci
s Kulturní komisí Obce Dolní Újezd a regionálním Deníkem

•

10. 12. 2015

Třídní přehrávka v Dolním Újezdě. Vystoupení žáků ze třídy
Vlastislava Nováka, Aleny Dalihodové a MgA. Hany Tmějové

•

13. 12. 2015

Já sním o Vánocích – koncert instrumentálního souboru a
dětských sborů ZUŠ Dolní Újezd v kostele sv. Mikuláše
v Sebranicích

•

14. 12. 2015

Vánoční koncert žáků hudebního oboru v Trstěnici

•

16. 12. 2015

Vánoční koncert žáků hudebního oboru v Morašicích

•

18. 12. 2015

Já sním o Vánocích – koncert instrumentálního souboru a
dětských sborů ZUŠ Dolní Újezd v kostele sv. Martina
v Dolním Újezdě

Leden:
•

13. 1. 2016

Třídní přehrávka v Morašicích. Vystoupení žáků ze třídy
Mgr. Moniky Sychrové

•

13. 1. 1016

Třídní přehrávka v Sebranicích. Vystoupení žáků ze třídy
Mgr. Lucie Valtrové

•

20. 1. 2016

Třídní přehrávka v Dolním Újezdě.Vystoupení žáků ze třídy
Lenky Jakeschové, DiS., Ing. Jany Bulantové a Mgr. Pavla
Nováka

•

25. 1. 2016

Výlet žáků výtvarného oboru – zámek Lanškroun a jeho
Kulturní centrum – výstava děl MgA. Soňi Valentové
s animačním programem zakončeným tvořivou dílnou
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•

25. 1. 2016

Třídní přehrávka v Dolním Újezdě. Vystoupení žáků ze třídy
Bc. Jáchyma Janypky a Mgr. Jany Frišové

•

27. 1. 2016

Školní kolo soutěže žáků v komorní hře s převahou dechových
nástrojů a ve hře na akordeon.

•

28. 1. 2016

Třídní přehrávka v Sebranicích. Vystoupení žáků ze třídy
Mgr. Pavla Nováka

Únor:
•

2. 2. 2016

Exkurze žáků hudebního oboru do firmy Petrof v Hradci
Králové.

•

16. 2. 2016

Okresní kolo soutěže žáků ve hře na akordeon v ZUŠ
Litomyšl, ZUŠ Dolní Újezd reprezentoval Jan Odehnal – získal
2. místo

Březen:
•

7. 3. 2016

Domácí muzicírování, koncert žáků a jejich rodinných
příslušníků, Dolní Újezd

•

15. 3. 2016

Jarní koncert žáků hudebního oboru, Dolní Újezd

•

17. 3. 2016

Třídní přehrávka v Dolním Újezdě. Vystoupení žáků ze třídy
MgA. Hany Tmějové a Aleny Dalihodové

•

19. 3. 2016

Vystoupení žáků hudebního a výtvarného oboru v Muzeu
vesnice Dolní Újezd v rámci Velikonoční výstavy

•

21. 3. 2016

Jarní koncert žáků hudebního oboru, Trstěnice

•

22. 3. 2016

Jazzový večírek, netradiční hudební vystoupení žáků ze třídy
Mgr. Lucie Valtrové

•

23. 3. 2016

Jarní koncert žáků hudebního oboru, Sebranice

•

30. 3. 2016

Jarní koncert žáků hudebního oboru, Morašice

Duben:
•

5. – 6. 4. 2016

Krajská přehlídka pěveckých sborů, Fabrika Svitavy.
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ZUŠ Dolní Újezd reprezentoval velký sbor RedBlack, získal
bronzové pásmo. Malý sbor Dolnoújezdské hvězdičky se též
umístil v bronzovém pásmu.
•

12. 4. 2016

Koncert malých muzikantů, Dolní Újezd

•

18. 4. 2016

Vernisáž výstavy žáků výtvarného oboru „Příroda a jiné
motivy“, kde se představil celoroční průřez výtvarné tvorby
žáků, ZUŠ Dolní Újezd

•

22. 4. 2016

Koncert dechového kvarteta La Tortorella, pod záštitou Mgr.
Lucie

Valtrové.

V programu

použity

repliky

dobových

dechových nástrojů
•

23. 4. 2016

Setkání se seniory obce Trstěnice. Vystoupení žáků ze třídy
Zdeňka Černého, Marcely Kohoutové, Marcely Kučerové, DiS.,
Lukáše Petráně, DiS.

•

27. 4. 2016

Absolventský koncert žáků hudebního oboru, Dolní Újezd

•

30. 4. 2016

Stavění máje Dolní Újezd, vystoupení instrumentálního
souboru Marcely Kučerové, DiS. a pěveckých sborů Bc. Petry
Kubátové Šiškové a žáků tanečního oboru

Květen:
•

6. 5. 2016

Jazzová kavárna, oslava dne matek v Sokolovně Dolní Újezd,
vystoupení žáků ze třídy Mgr. Lucie Valtrové

•

9. 5. 2016

Den matek v Morašicích. Vystoupení žáků ze třídy Mgr.
Moniky Sychrové

•

13. 5. 2016

Fialové mámení – výchovný koncert pro žáky MŠ a ZŠ,
Sokolovna Dolní Újezd, vystoupení instrumentálního souboru,
dětských pěveckých sborů a žáků LDO

•

13. 5. 2016

Den matek, Vidlatá Seč, vystoupení instrumentálního souboru
pod vedením Marcely Kučerové, DiS. a pěveckých sborů pod
vedením Bc. Petry Kubátové Šiškové

•

14. – 15. 5. 2016

Soustředění tanečního oboru, sál školy

•

15. 5. 2016

Den matek, Sebranice, vystoupení žáků hudebního oboru

•

20. 5. 2016

Koncert instrumentálního souboru Marcely Kučerové, DiS. a
pěveckých sborů Bc. Petry Kubátové Šiškové, Kulturní dům
Sebranice
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•

24. 5. 2016

Třídní přehrávka v Dolním Újezdě. Vystoupení žáků ze třídy
Zdeňka Černého a Vlastislava Nováka

•

24. 5. 2016

Třídní přehrávka v Dolním Újezdě. Vystoupení žáků ze třídy
Mgr. Edity Hrdinové Keprtové a Dagmar Lapáčkové

•

25. 5. 2016

Třídní přehrávka „Pocta Zdeňku Svěrákovi“ v Dolním
Újezdě. Vystoupení žáků ze třídy Ing. Jany Bulantové

•

26. 5. 2016

Generálka Taneční akademie 2016, Smetanův dům Litomyšl

•

27. 5. 2016

Taneční akademie 2016, Smetanův dům Litomyšl

Červen:
•

1. 6 2016

Koncert malých muzikantů, ZUŠ Dolní Újezd

•

2. – 3. 6. 2016

Zápis do ZUŠ

•

6. – 10. 6. 2016

Postupové zkoušky žáků hudebního oboru

•

3. 6. 2016

Třídní přehrávka v Dolním Újezdě. Vystoupení žáků ze třídy
Mgr. M. Sychrové

•

3. 6. 2016

Třídní přehrávka v Dolním Újezdě. Vystoupení žáků ze třídy
MgA. Hany Tmějové

•

4. 6. 2016

Muzejní noc Litomyšl, vystoupení žáků hudebního oboru ZUŠ
Dolní Újezd. „Muzicírování s Bedříškem“ v Zámeckém
pivovaru v rodné světničce B. Smetany

•

12. 6. 2016

Vystoupení žáků hudebního oboru Jakuba Svatoše a Aleny
Broklové v evangelickém kostele v Borové u Poličky ve spojení
s výstavou prací žáků Aleny Broklové, Anny Magdaleny
Lapáčkové a Blahoslava Adama Lapáčka

•

13. 6. 2016

Třídní přehrávka v Dolním Újezdě. Vystoupení žáků ze třídy
Bc. Jáchyma Janypky

•

14. 6. 2016

Závěrečný koncert žáků s vyhlášením Žáka roku, Dolní
Újezd. Žákem roku se stal akordeonista Jan Odehnal.

•

15. 6. 2016

Závěrečný koncert žáků hudebního oboru, Sebranice

•

15. 6. 2016

Hrátky s hlínou – „Keramická dílna všechny zájemce zvenku i
uvnitř“, kteří si mohli utvořit třeba i pastelkovník

•

20. 6. 2016

Závěrečný koncert žáků hudebního oboru, Trstěnice

•

21. – 22. 6. 2016

Dodatečný zápis do ZUŠ
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•

22. 6. 2016

Závěrečný koncert žáků hudebního oboru, kostel sv. Petra a
Pavla v Morašicích

•

22. 6. 2016

Třídní přehrávka v Dolním Újezdě. Vystoupení žáků ze třídy
Bc. Lucie Novotné.

•

26. 6. 2016

Letní piknik se ZUŠkou, letní slavnost ZUŠ Dolní Újezd
napříč obory

•

27. 6. 2016

Třídní přehrávka v Sebranicích. Vystoupení žáků ze třídy Ing.
Jany Bulantové

•

27. 6. 2016

Třídní přehrávka v Dolním Újezdě. Vystoupení žáků ze třídy
Mgr. Jany Frišové

•

28. 6. 2016

Loučení s předškoláky v Dolním Újezdě. Vystoupení žáků ze
třídy MgA. Hany Tmějové

b) Další formy prezentace
Prezentace školy probíhala v roce 2015/2016 opět prostřednictvím veřejných koncertů,
přehlídek, tvořivých dílen, výchovných koncertů a představení, účastí v soutěžích a formou
dalších různorodých vystoupení.
Součástí prezentace byly neustále aktualizované webové stránky a profil školy na sociální
síti Facebook, které společně informovaly rodiče i ostatní pozorovatele o dění ve škole,
pomáhaly rodičům v komunikaci se školou i v orientaci ve výchovně vzdělávacím procesu.
Jednotliví vyučující stále více používají k rychlé písemné komunikaci s rodiči e-mailovou
poštu.
K bezprostřednímu setkávání rodičů hudebního oboru se školou a k intenzivnímu
informování o průběhu vzdělávání svých dětí byly učeny pravidelně zařazované třídní
přehrávky.
Stálým prostředkem reprezentace nápadů, tvořivosti a kvality prací žáků se staly
novoroční gratulace, plakáty či pozvánky tvořené žáky výtvarného oboru.
Ke stále prezentaci sloužily textové a obrazové příspěvky v Obecních novinách obce
Dolní Újezd a příspěvky v místních periodikách dle míst poskytovaného vzdělávání.
S velice zajímavou novinkou se představili žáci literárně dramatického oboru, kteří na jaře
2016 vydali první číslo školního časopisu. Na základě celoškolní ankety a po důkladném
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uvážení zvolili příznačný název ZUŠkopis. Časopis bylo a je možné prolistovat osobně či
virtuálně na webu školy nebo jeho sociálním profilu.
Z prací malých výtvarníků byly zhotoveny nástěnné kalendáře pro rok 2016, které
obdrželi zástupci obcí, farnosti, partnerských ZŠ a školského odboru města Litomyšle.
Výtvarná dílka tak prezentovala naši školu 365 dní v roce.
Práce žáků, fotografie z výuky a koncertů včetně pozvánek na různé akce byly
umísťovány pravidelně do vývěsky na Obecním úřadě Dolní Újezd, do vývěsky před
nákupním centrem v Dolním Újezdě a ve vstupním vestibulu ZUŠ Dolní Újezd. Obyvatelé
Morašic, Trstěnice i Sebranic zjistí informace z plakátovacích ploch, jsou též informováni
prostřednictvím článků v místním periodiku, z obecních vývěsek a z vývěsek umístěných
v prostorách tamních základních škol.
10. Údaje o spolupráci ZUŠ s veřejností a různými subjekty
Obecní úřady v místech poskytovaného vzdělávání, jež byly osloveny s nabídkou úzké
spolupráce v kulturní oblasti, převedly tyto nabídky do podoby skutečné součinnosti. Při
akcích, jakými jsou vítání občánků, setkání seniorů, den matek či jiné, vznikla tak účinná
skoro již konvenční forma kooperace.
Spolupráci jsme nejen sami nabízeli, ale byli jsme k ní i vyzváni. Příkladem jsou
pravidelná, a lze i možno říci, že tedy tradiční hudební, taneční, dramatická vystoupení,
doprovázená obrazy našich výtvarníků v rámci Dnů medu v Litomyšli, při adventních,
vánočních, jarních, velikonočních, podzimních setkáváních v jednotlivých obcích našeho
působení.
Stálá umělecká setkávání patří adventním akcím, maminkám k jejich svátku, seniorům
v Domě s pečovatelskou službou v Dolním Újezdě.
Škola zpestřuje svou nabídku netradičními akcemi, jakými letos byla na popud Lucie
Valtrové a jejich flétnistů Jazzová kavárna v naší škole. Diváci v neformálně uspořádaném
hledišti, s drobným kouskem pečiva a lahodným mokem mohli zažít, za zvuků jazzových
drobností našich hudebníků, opravdový pocit z jazzové kavárny.
Tento zážitek, včetně voňavé kytičky od mužské části z řad rodičovské veřejnosti a
přáníčka od výtvarníků, jsme věnovali taktéž maminkám k jejich svátku.
Ale nejen v Dolním Újezdě, ale i v dalších místech poskytovaného vzdělávání a v místech
jim přilehlých, velmi zdařile pokračuje spolupráce se školami všech stupňů a typů
i spolupráce s dalšími tamními subjekty.
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Přílohy
1. Příspěvek na školném pro rok 2015/2016 - ceník školného
Výše školného je ke spokojenosti rodičů ve stále stejné výši. Můžeme říci, že se jedná
několik let o setrvalý stav. Stále více rodičů využívá bezhotovostní platbu z účtu, ale naše
škola přesto nabízí možnost hotovostní platby přímo na pobočkách i v hlavní budově školy. O
možném způsobu úhrady, včetně nezbytných podrobností, jsou rodiče informováni písemně.
Cena za jeden měsíc

Cena za pololetí

Přípravná hudební výchova

120. – Kč

600. – Kč

Hudební obor

170. – Kč

850. – Kč

160. – Kč

800. – Kč

140. – Kč

700. – Kč

150. – Kč

750. – Kč

120. – Kč

600. – Kč

140. – Kč

700. – Kč

160. – Kč

800. – Kč

100. – Kč

500. – Kč

individuální výuka
Hudební obor
skupinová výuka
Výtvarný obor
1. ročník
Výtvarný obor
od 2. ročníku
Taneční obor
přípravný ročník
Taneční obor
základní studium
Individuální

hlasová

výchova
Literárně dramatický obor

2. Některé číselné informace o hospodaření školy v roce 2015/2016
Dotace obecních úřadů, v jejichž územní působnosti má ZUŠ své pobočky:
Obecní úřad

Částka

Sebranice

9 000. – Kč

Trstěnice

5 000. – Kč
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Finanční dotace byly určeny a následně čerpány k úhradě učebních pomůcek
potřebných k výuce na jednotlivých pracovištích. Díky těmto příspěvkům se podmínky
v našich odloučených pracovištích stále zlepšují.
Výroční zpráva byla projednána 9. 11. 2016 na pedagogické poradě ZUŠ Dolní Újezd.
Na závěr děkuji všem příznivcům za trvalou podporu a těšíme se na shledání při některé
z akcí naší školy.
Mgr. Jana Frišová
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