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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:

29 (z toho 5 pracovnic 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 2018/2019 základní vzdělávání v plné čtyř
oborové nabídce uměleckých oborů, jmenovitě v oboru hudebním, výtvarném, tanečním
a literárně dramatickém.
ZUŠ je stálým členem Asociace ZUŠ ČR, s touto asociací spolupracuje, ředitelka školy se
pravidelně účastní jednání Valných hromad členů AZUŠ.
ZUŠ Dolní Újezd pracuje 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 byla
využívána pouze ve výjimečných případech, po domluvě s vedením ZUŠ Litomyšl.
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,
Ostrého Kamene. V ZUŠ Dolní Újezd se vzdělávají děti z obce Osík, Horní Újezd, Jiříkov,
Poříčí, Mladočov, Desná, Budislav.
Stálý zájem žáků z nespádových lokalit přetrvává a škola si tohoto zájmu cení. 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, Hrádku, Bučiny i Širokého Dolu.
Neustále zvětšující se dosah zájmu o studium v naší škole je velmi motivující, ovšem kapacita
školy neumožňuje všechny zájemce uspokojit. Vzestupná tendence počtu žáků se potřetí
zastavila na svém historickém maximu, které již nelze překročit.
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b) Charakteristika školního roku 2018/2019
Školní rok 2018/2019 odstartoval naprosto velkolepě. Všichni žáci, rodiče a zaměstnanci
školy s velkou nedočkavostí a očekáváním vykročili vstříc novému školnímu roku a
především vstoupili do naprosto nové školy.
Co se stalo je velmi podrobně popsáno v loňské výroční zprávě, ale i v té letošní uvedeme
pro neinformovaného čtenáře základní podrobnosti.
Součástí budovy základní školy se staly od září 2018 prostory nové mateřské školy. Stará
budova mateřské školy nemohla dále sloužit svému účelu, a tak vznikl velký projekt nástavby
MŠ a s ní spojená rekonstrukce školní jídelny a především pro nás velmi důležitá přestavba
základní umělecké školy.
Na podzim 2017 započala příprava stavebních prací, úprava venkovního staveniště,
bourání, likvidace, která v jarních měsících přecházela do fáze výstavby nových prostor, aby
v prázdninových měsících vyvrcholila dokončením nové mateřské školy, modernizací školní
jídelny a přestavbou základní umělecké školy.
V srpnu 2018 se vyloupla do krásy naše nová ZUŠka!
Celý školní rok 2018/2019 jsme s potěšením využívali nová hygienická zařízení pro žáky a
učitele včetně bezbariérového WC.
Učitelé celý školní rok byli naprosto spokojeni se samostatným kuchyňským koutem a
novými učebnami.
Výtvarníci nadšeně využívali zvětšený prostor pro keramickou pec, vymezený prostor pro
keramický kruh, opravdu velkou výlevku pro úklid, kterou si oblepili vlastnoručně
vyrobenými zdobnými kachličkami.
Tanečnice či dramaťáci uvítali vlastní prostor se sprchovým koutem pro obory
s pohybovou náplní výuky.
Hudebníci před a po výuce již přestali fungovat jako přepravní služba mezi budovou ZŠ a
ZUŠ a scházeli se jen ve svých učebnách v prostoru ZUŠky.
Další věta pro někoho bude nezajímavá ba naprosto nedůležitá, ale my ji napsat chceme.
Po dohodě s vedením Obce i s vedením ZŠ mohli vyučující ZUŠky začít používat
vyklizené a upravené sklepní prostory pod školní jídelnou. A to je velká výhra, jelikož naše
škola po celou dobu svého působení neměla žádnou možnost skladování. A věřte, že
výtvarníci svůj výrobní materiál a výsledky své kreativity někde uschovat potřebují. A kam
složit různé kostýmy či kulisy malých dramaťáků a tanečníků? Jak je vidět ohromný sklad ve
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sklepě poslouží k naší radosti i užitku a zdá se, že i časem k objevování zapomenutých
pokladů.
Závěrem této kapitoly nutno zmínit spokojenost vedení školy, které ohromně potěšilo a
stále těší, že nebude muset každoročně ve výroční zprávě uvádět zápory ohledně prostoru a
zázemí pro žáky a učitele.
Děkujeme! Děkujeme zřizovateli Obci Dolní Újezd za takovéto komplexní provedení přestavby
školských zařízení v obci.

24. 9. 2018 proběhlo oficiální „otevření“ nové přístavby a míst přilehlých a opravených.
Tento den probíhal program Dne otevřených dveří ve všech školských zařízeních obce. Široká
veřejnost, rodiče, žáci, vedení Obce i vedení všech školských zařízení včetně ministryně pro
místní rozvoj Ing. Kláry Dostálové využili možnost jedinečné prohlídky.

*****
Po celý školní rok 2018/2019 již bez výjimek a problémů byla vedena povinná třídní i
školní dokumentace včetně školní matriky pomocí online informačního systému s podporou
elektronické komunikace. Učitelé, žáci, rodiče a ostatní veřejnost vzájemně komunikovali
takřka kdykoliv a kdekoliv přes online databázi izuš.
Zde je na místě pochválit všechny pedagogy a především ty dříve narozené za
samostudium v oblasti informačních technologií. Od vedení školy obdrželi všichni pochvalu
s hvězdičkou.
Pro další období je důležité zapracovat na větší informovanosti žáků a rodičů, kteří již tak
velkou pochvalu za používání izuš neobdrželi.
Pro bezchybné spojení online systému bylo zapotřebí posílit bezdrátové připojení
k internetu, proto byly potřebné učebny v ZUŠ Dolní Újezd napojeny na zvýšený počet wifi
routerů. V Sebranicích bylo za podpory starostky Obce Sebranice instalováno samostatné
internetové připojení. Po velkých potížích v komunikaci se správcem IT sítě v ZŠ Trstěnice p.
Pirklem bylo za podpory starosty Obce Trstěnice řešeno stejné samostatné připojení
k internetu. Vedení obou zmíněných obcí, konkrétně starostce Lence Karalové a starostovi
Bc. Romanu Kmoškovi, patří naše poděkování.

*****
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Aby byl každý školní rok opravdu zajímavý, stalo se již tradicí odcházení a přicházení
pedagogů do pedagogického sboru školy.
Žáci v nehudebních oborech tentokrát dokončili školní rok pod vedením svých pedagogů,
nemuseli jsme řešit žádnou změnu vyučujícího.
Tentokrát došlo na větší výměnu pouze v hudebním oboru. Naštěstí. Přivítali jsme novou
akordeonistku a klavíristku Veroniku Leksovou, DiS., klavíristu Bc. Václava Zemana a
flétnistu Bc. Petra Jeníčka.

*****
Máme čtyři obory, téměř 450 žáků, v průměru 25 pedagogů, 4 pracoviště. Práce je
náročná, je třeba pracovat kvalitně individuálně ovšem v kolektivu!
Náš Duhový klíč, tedy Školní vzdělávací program Duhový klíč, je tak nastaven, je toho
důkazem, je naším vodítkem.
Náš kolektiv, naše oborová spolupráce, naše výsledky potvrzují tuto myšlenku. Zdařilým
důkazem výše zmíněné věty bylo zapojení do třetího ročníku celostátní akce ZUŠ OPEN
v květnu 2019.
Tento celostátní Happening Nadačního fondu Magdaleny Kožené OPEN ZUŠ není třeba
již podrobně představovat.
Akce ZUŠ OPEN je celonárodní, myšlenka je velká. Ale my si dovolíme říci, že naše
červnové Promenádní akce s celodenní nabídkou všech oborových aktivit naší školy v letech
minulých, by mohly být brané jako předchůdci ZUŠ OPEN.
Promenádní akce pozměnily na čas svůj název na ZUŠ OPEN, aby se v dalších letech
zřejmě vrátily ke svému osobitému pojetí Promenády. Co říkáte?
3. Přehled oborů vzdělávání
Hudební obor již tradičně nabízí 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 pozoun,
hru na kytaru klasickou a kytaru elektrickou, hru na housle, hru na akordeon, sólový zpěv,
sborový zpěv a hru na bicí nástroje. Tolik suchý výčet vyučovaných předmětů. Pro
dostatečnou informaci je třeba uvést další řádky.
V Dolním Újezdě působil letošní školní rok instrumentální soubor pod vedením
Marcely Kučerové DiS., ve formě dechového souboru. Instrumentální soubor pod stejným
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vedením, ale ve složení nástrojů dechových dřevěných a nástrojů strunných, pracoval
v Sebranicích.
Soubor zobcových fléten s vedením Mgr. Lucie Valtrové působil v Dolním Újezdě.
O náplň kytarového souboru, složeného z kytaristů ze všech našich pracovišť, se staral
opět Bc. Jáchym Janypka.
Nový vyučující Bc. Václav Zeman zajímavě vedl v Dolním Újezdě Klavírní seminář,
protože i klavíristé jako sóloví hráči, potřebují zažít kouzlo a pravidla souborové hry.
Vše doplňovaly pěvecké sbory Dolnoújezdské Hvězdičky a RedBlack, které pracovaly
pod taktovkou Bc. Petry Kubátové Šiškové s velmi dobrou korepeticí Bc. Lucie Novotné.
Předměty a jejich názvy pro další tři obory je možné naleznout v odstavci Organizace
základního studia.
Jejich studium je pro přihlášené žáky povinné a určitě zábavné. Oblíbenější jsou
ovšem vedlejší aktivity nabízené tvořivými učiteli. Žáci, ale jistě i jejich učitelé, se těší na
různá někdy i vícedenní soustředění, workshopy, tvořivá setkání, zájezdy, exkurze. Prostě
společné akce, kde se spojí nadšení, tvořivost, sounáležitost v jeden úžasný výsledek.
Jste-li zvědaví na kreativní nápady, musíte číst až do konce
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.
Konečně můžeme zvolat:
„Vyučování VŠECH žáků přípravných ročníků, dále žáků 1., 2., 3., 4., 5., 6. a 7. ročníků
základního studia I. stupně a žáků všech ročníků II. stupně probíhá od 1. 9. 2012 dle Školního
vzdělávacího programu Duhový klíč, který je vytvořen dle závazného dokumentu zvaného
Rámcový vzdělávací program, jež vydalo MŠMT ČR.“ Jednotliví žáci v hudebních oborech
mají vyučujícím vytvořen individuální plán výuky.
Výuka dle „dřívějších osnov“ je tedy minulostí.

*****
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Výuka dle Školního vzdělávacího programu „Duhový klíč“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
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
9

Studijní zaměření Objektová a akční tvorba
Studijní zaměření Prostorová tvorba
Studijní zaměření Keramická 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 2018/2019
Hudební

Výtvarný

Taneční

Literárně

obor

obor

obor

dramatický

Celkem

obor
Dolní Újezd

178

32

34

14

258

Sebranice

55

18

10

0

83

Morašice

35

0

15

0

50

Trstěnice

39

12

8

0

59

Litomyšl

0

0

0

0

0

Celkem

307

62

67

14

450

Přehled o počtech absolventů školního roku 2018/2019
Základní

Celkem

studium

Hudební

Taneční

Literárně

Výtvarný

obor

obor

dramatický

obor

obor
I. stupeň

22

19

1

0

2

II. stupeň

5

5

0

0

0

Celkem

27

24

1

0

2

Z počtu 24 absolventů hudebního oboru I. stupně bude 12 žáků pokračovat v základním
studiu II. stupně. Ve studiu II. stupně výtvarného oboru pokračují 2 žáci a v tanečním oboru
II. stupně nepokračuje žádný žák.
5. Rámcový přehled personálního zabezpečení
Vedení školy:
Ředitel školy:

Mgr. Jana Frišová

Zástupkyně ředitele:

Marcela Kohoutová

11

Pedagogičtí zaměstnanci:
Kateřina Blažková, DiS.

taneční obor

Ing. Jana Bulantová

klavír, klávesy

Zdeněk Černý

klarinet, saxofon, zobcová flétna

Alena Dalihodová

housle, zobcová flétna

Mgr. Barbora Fafílková

literárně dramatický obor

Kateřina Filková, DiS.

klavír, korepetice

Mgr. Jana Frišová

klavír, klávesy

Klára Halousková

taneční obor

Šárka Hnátová, DiS.

mateřská dovolená

Mgr. Edita Keprtová Hrdinová

hudební nauka, klavír,

Lenka Jakeschová, DiS.

mateřská dovolená

Bc. Jáchym Janypka

kytara, hudební praktikum/kytarový soubor

Bc. Petr Jeníček

příčná flétna

Marcela Kohoutová

zobcová flétna, Přípravka

Bc. Petra Kubátová Šišková

sólový a sborový zpěv, klavír

Marcela Kučerová, DiS.

trubka, baskřídlovka, zobcová flétna,
klávesy, hudební nauka, klavír, hudební
praktikum/instrumentální soubor

Dagmar Lapáčková, dipl. um.

klavír, korepetice

Veronika Leksová, DiS.

akordeon, klavír

Mgr. Romana Myšáková

kytara, hudební nauka, sólový zpěv

Němcová Jaroslava, DiS.

mateřská dovolená

Vlastislav Novák

klávesy, zobcová flétna, trubka

Bc. Lucie Novotná

klavír, korepetice

Mgr. Lukáš Petráň

kytara klasická a elektrická

Mgr. Monika Sychrová

mateřská dovolená

Bc. Barbora Tomášková

mateřská dovolená

MgA. Soňa Valentová

výtvarný obor

Mgr. Lucie Valtrová

příčná flétna, zobcová flétna, hudební
praktikum/flétnový soubor

Bc. Václav Zeman

klavír, korepetice, hudební
praktikum/klavírní seminář

Mgr. Jindra Žáková

mateřská dovolená
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Provozní zaměstnanci:
Helena Půlkrábková

ekonomická pracovnice

Božena Střasáková

školnice

Hana Stříteská

uklízečka
Odborná kvalifikace podle dosaženého vzdělání

Dosažené vzdělání

Počet pedagogů

Úplné střední odborné

5

Vyšší odborné

8

Vysokoškolské

16

Celkem

29

6. Údaje o přijímacím řízení
Přijímací řízení probíhalo v závěru třetího čtvrtletí školního roku 2018/2019 opět
takzvaným výchovným představením, které bylo výbornou ukázkou mezioborové spolupráce
a také důkazem, že naše škola je škola hravá se stále neutuchající dobrou náladou, pozitivním
myšlením a úsměvnou pohodou. Ale také škola plná šikovných žáků, kteří s nadšením celý
rok pracují a mají se tedy čím pochlubit.
Představení „Zvuky nejen z džungle aneb náročný program pro nenáročného diváka“
bylo koncipováno a účelově zaměřeno na propagaci konečných výsledků práce žáků a
pedagogů celé školy.
Opravdu kvalitní představení bylo pro žáky jistě přínosem. Úžasné výsledky v hudební,
taneční, dramatické i výtvarné oblasti dovedly naše žáky k umístění nejen v soutěžích, ale
zaujaly publikum složené z žáků i učitelů celé základní školy. Odměnou pro účinkující byl
hlasitý potlesk a pro školu uznání celého publika.
Přijímací řízení následovalo po zdařilém představení na všech pobočkách i v hlavní
budově počátkem měsíce června. Byly zjišťovány předpoklady a zájem u budoucích žáků naší
školy. Přijímací řízení a zápis nových žáků pro rok 2019/2020 byl ukončen 30. 9. 2019
s počtem 450 žáků přijatých a s počtem 20 čekatelských míst. Kapacita školy byla opět
naplněna beze zbytku.
Třetím rokem se tak objevují v podzimních měsících přihlášky pro nadcházející školní
rok. Veřejnosti je totiž známo, že kapacita naší školy je na hranici.
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7. Údaje o výsledcích vzdělávání
Přehled o prospěchu žáků v 2018/2019
1. pololetí

Počet

Počet žáků s

školního

žáků

vyznamenáním

roku

celkem

Prospěl

Neprospěl

Neklasifikován
+ přípravné
studium

450

361

17

0

72

2. pololetí

Počet

Počet žáků s

Prospěl

Neprospěl

Neklasifikován

školního

žáků

vyznamenáním

roku

celkem

Celkem

Celkem

450

+ přípravné
studium

345

28

2

75

Přehled o reprezentaci školy
Hudební obor vyslal žáky do soutěže v komorní hře s převahou dechových nástrojů.
Okresní kolo soutěže v komorní hře s převahou dechových nástrojů
Svitavy 27. 2. 2019
III. kategorie
1. místo s postupem do krajského kola
Soubor zobcových fléten v kombinaci s klavírem
Kateřina Černá, Vojtěch Juza, Veronika Kučerová, Johana Rovenská, Terezie
Kladivová, vyučující Mgr. Lucie Valtrová, Dagmar Lapáčková, dipl. um.
Krajské kolo soutěže v komorní hře s převahou dechových nástrojů
Vysoké Mýto 20. 3. 2019
III. kategorie
2. místo
Soubor zobcových fléten v kombinaci s klavírem
Kateřina Černá, Vojtěch Juza, Veronika Kučerová, Johana Rovenská, Terezie
Kladivová, vyučující Mgr. Lucie Valtrová, Dagmar Lapáčková, dipl. um.
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Hudební obor vyslal žáky do soutěže ve sborovém zpěvu.
Krajské kolo soutěže ve sborovém zpěvu
Chrudim 12. 3. 2019
kategorie A1.
Sbor Dolnoújezdské Hvězdičky získal ocenění ve stříbrném pásmu pod vedením Bc.
Petry Kubátové Šiškové s korepeticí Bc. Lucie Novotné.

kategorie A 2.
Sbor Red Black získal ocenění ve stříbrném pásmu pod vedením Bc. Petry Kubátové
Šiškové s korepeticí Bc. Lucie Novotné.
Další soutěžní klání


Soutěžní přehlídky v Litomyšli dne 6. 3. 2019 se účastnili žáci literárně dramatického
oboru Petr Boštík, Jindřich Čejka a Eduard Horák. Za organizaci, přípravu, účast a
výsledek v recitační soutěži Dětská scéna, organizovanou Střediskem volného času
v Litomyšli, patří poděkování Mgr. Barboře Fafílkové. Ve II. kategorii Eduard Horák
získal 2. místo a postoupil do krajského kola. Odborný doprovod během soutěže
provedla Mgr. Jindra Žáková.



Recitační soutěž Dětská scéna pokračovala Krajským kolem soutěže dětských
recitátorů dne 5. 4. 2019 na Krajském úřadě v Pardubicích. Zde naši školu zastupoval
Eduard Horák.



Svitavský dýchánek je soutěžní přehlídka kolektivů LDO, která se konala dne 13.
4. 2019 ve Svitavách. Zapojili se starší žáci LDO pod vedením Mgr. Barbory
Fafílkové.
V této soutěži získala vyučující Mgr. Barbora Fafílková Cenu ředitele Střediska
kulturních služeb města Svitavy za citlivou práci s dětmi v souboru ZUŠ Dolní
Újezd v inscenaci Alenka ještě není svoucná.



Teplické flautohry 2019 a jejich jubilejní 10. ročník soutěžní přehlídky ve hře na
zobcovou flétnu probíhal dne 12. - 14. 4. 2019 na Konzervatoři v Teplicích. Flétnisté
ze třídy Mgr. Lucie Valtrové nesměli chybět. Ve II. kategorii Typ B získal soubor
zobcových fléten ZUŠ Dolní Újezd 3. místo.

15

Výtvarníci zaslali a vystavili svá výtvarná díla v soutěžích, výstavních prostorách mimo školu
i přímo v ní. Alespoň pár příkladů:


Podzimní výstava Sebranice 2018. Společný organizátor Obec Sebranice a ZUŠ Dolní
Újezd.



Výtvarná soutěž Ovoce a zelenina do škol ze dne 28. 2. 2019, na kterou zaslali své
práce žáci z pobočky v Trstěnici. Zpracovali téma Malý Krokodýlek Fruktík.
Organizátorem soutěže je firma MK Fruit s.r.o. Olomouc.



Žáci z pobočky v Trstěnici v adventním čase své práce umístili na stálou expozici
v prostoru Obecního úřadu v Trstěnici.



Výstava v rámci ZUŠ OPEN „S Alenkou v říši divů“. Organizátor akce byla ZUŠ
Dolní Újezd.



47. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy „Lidice 2019“ a práce našich
výtvarníků Nely Brátové, Moniky Čihákové, Pavlíny Kocurové, Terezy Kysilkové,
Terezy Patrné a Sáry Vomočilové na téma „České vynálezy“. Výtvarně vyjádřili
představu kontaktní čočky, nanovlákna, bleskosvodu, lodního šroubu a buněčnou
strukturu. Hlavním pořadatelem soutěže je Památník Lidice.

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:
JAMU Brno

Kateřina Filková, DiS.

Kvalifikační studium bakalářské
Lidová konzervatoř Ostrava

Bc. Jáchym Janypka

Kvalifikační studium
Univerzita Pardubice

Veronika Leksová, DiS.

Bakalářské studium
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FF MU Brno

Bc. Lukáš Petráň

Kvalifikační studium magisterské
Sdružená uměnovědná studia
JAMU Brno

BcA. Václav Zeman

Kvalifikační studium magisterské
Semináře a kurzy:
Klavihrátky - spojení teorie s praxí

Mgr. Jana Frišová

Lektor: BcA. Zuzana Hančilová

Mgr. Edita Hrdinová Keprtová

Místo konání: ZUŠ Choceň

Dagmar Lapáčková, dipl. um.

19. 3. 2019

Bc. Lucie Novotná

Využití nových metod a forem ve výuce

Mgr. Romana Myšáková

hudebně teoretických předmětů na ZUŠ

Mgr. Edita Hrdinová Keprtová

Lektor: Mgr. Cyril Kubiš, Ph.D.
Místo konání: ZUŠ Pardubice - Polabiny
21. 3. 2019
Seminář pro učitele kláves

Mgr. Jana Frišová

Místo konání: ZUŠ Přelouč

Marcela Kučerová, DiS.

21. 3. 2019

Vlastislav Novák
Ing. Jana Bulantová

Jarní seminář Klubu sbormistrů

Bc. Petra Kubátová Šišková

Lektor: Mgr. et Mgr. Milan Motl, Ph.D.

Mgr. Romana Myšáková

Mgr. Jiří Skopal, Ph.D.
Místo konání: DM při VOŠP Litomyšl
Pořadatel NIPOS Artama
29. - 31. 3. 2019
Práce s žáky a zobcovou flétnou na ZUŠ

Zdeněk Černý

Lektor: Mgr. Jakub Kydlíček

Alena Dalihodová

Místo konání: ZUŠ Dolní Újezd

Bc. Petr Jeníček

29. 3. 2019

Marcela Kohoutová
Marcela Kučerová,DiS.
Vlastislav Novák
Mgr. Lucie Valtrová
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Klavírní seminář pro učitele a jejich žáky

Ing. Jana Bulantová

Lektor: MgA. Daniel Jun

Mgr. Edita Hrdinová Keprtová

Místo konání: ZUŠ Dolní Újezd

Mgr. Jana Frišová

15. 5. 2019

Marcela Kohoutová
Marcela Kučerová
Dagmar Lapáčková, dipl. um.
Bc. Lucie Novotná
Mgr. Lucie Valtrová

Školení:
Školení: Účetní závěrka v příspěvkových Helena Půlkrábková
organizacích včetně aktualit v účetnictví
2018/2019
Litomyšl

*****
9. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
a) Přehled koncertů, veřejných vystoupení a dalších aktivit
Září
 24. 9. 2018

Den otevřených dveří

Říjen:


20. 10. 2018

Slavnost ke 100. výročí založení republiky – Makov.
Zpěv národní hymny v podání Bc. Petry Kubátové Šiškové



23. 10. 2018

Třídní přehrávka saxofonistů v Dolním Újezdě. Vystoupení
žáků ze třídy Zdeňka Černého.



26. 10. 2018

Oslava 100. výročí založení republiky – Dolní Újezd.
Prvorepubliková kavárna, program ZUŠ Dolní Újezd.



27. – 28. 10. 2018

Podzimní výstava v Sebranicích. Koordinátor výstavy prací
žáků VO – MgA. Soňa Valentová.
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27. – 28. 10. 2018

Sázení stromů republiky ve Vidlaté Seč, v Jiříkově, v Horním
Újezdě a v dalších obcích s hudebním programem ZUŠ Dolní
Újezd.

Listopad:


6. 11. 2018

Podzimní setkání s hudbou a slovem v DPS Dolní Újezd.
Vystoupení žáků hudebního a dramatického oboru.



13. 11. 2018

Koncert našich nejmenších ZUŠ Dolní Újezd.
Vystoupení žáků hudebního oboru.



15. 11. 2018

Třídní přehrávka žáků ze třídy Ing. Jany Bulantové a Veroniky
Leksové, DiS. v Morašicích.



18. 11. 2018

Den medu – Zámecký pivovar Litomyšl.
Vystoupení žáků hudebního a tanečního oboru.



20. 11. 2018

Třídní přehrávka žáků Zdeňka Černého v Dolním Újezdě.



22. 11. 2018

Adventní hudební podvečer v Sebranicích.
Vystoupení žáků hudebního oboru.



26. 11. 2018

Adventní hudební a taneční podvečer v Trstěnici.
Vystoupení žáků hudebního oboru.



28. 11. 2018

Adventní hudební podvečer v Morašicích.
Vystoupení žáků hudebního oboru.

Prosinec


2. 12. 2018

Rozsvícení vánočního stromu Dolní Újezd – hudební program
žáci Bc. P. Kubátové šiškové.



6. 12. 2018

Třídní přehrávka žáků Dagmar Lapáčkové v Dolním Újezdě.



11. 12. 2018

Třídní přehrávka žáků Ing. Jany Bulantové v Dolním Újezdě.



12. 12. 2018

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



16. 12. 2018

IX. Adventní koncert v kostele Nalezení sv. Kříže Trstěnice.
Vystoupení žáků hudebního oboru.
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16. 12. 2018

Vánoční koncert pro Sebranice v kostele sv. Mikuláše.
Vystoupení žáků všech oborů školy.



17. 12. 2018

Vánoční koncert pro Dolní Újezd v kostele sv. Martina.
Vystoupení žáků všech oborů školy.



18. 12. 2018

Třídní přehrávka žáků Mgr. Jany Frišové, Marcely Kučerové,
DiS., Ing. Jany Bulantové v Dolním Újezdě.



23. 12. 2018

Andělské zpívání na Zámeckém návrší v Litomyšli.
Program Bc. Petry Kubátové Šiškové.

Leden


11. 1. 2019

Třídní přehrávka žáků Mgr. Lucie Valtrové v Dolním Újezdě.



21. 1. 2019

Třídní přehrávka žáků Bc. Jáchyma Janypky a Mgr. Lucie
Valtrové v Sebranicích.



22. 1. 2019

Třídní přehrávka žáků Bc. Lukáše Petráně v Morašicích.



22. 1. 2019

Třídní přehrávka žáků Aleny Dalihodové, Vlastislava Nováka
a Bc. Lucie Novotné v Dolním Újezdě.



23. 1. 2019

Třídní přehrávka žáků Bc. Lukáše Petráně v Trstěnici.



24. 1. 2019

Třídní přehrávka žáků Mgr. Romany Myšákové, Bc. Lukáše
Petráně a Bc. Jáchyma Janypky v Dolním Újezdě.



24. 1. 2019

Třídní přehrávka žáků Kateřiny Filkové, DiS. v Sebranicích.



24. 1. 2019

Konzultace na klavírním oddělení KEA v Olomouci – žáci
klavírního oddělení ze třídy Dagmar Lapáčkové, dipl. um.



25. 1. 2019

Soustředění souboru zobcových fléten a žáků Mgr. Lucie
Valtrové v Dolním Újezdě.



25. 1. 2019

Třídní přehrávka žáků Kateřiny Filkové, DiS. v Dolním
Újezdě.



28. 1. 2019

Školní kolo soutěže žáků v recitaci pod vedením Mgr.
Barbory Fafílkové v sále školy.



29. 1. 2019

Třídní přehrávka žáků Bc. Petra Jeníčka v Dolním Újezdě.

Únor
 1. 2. 2019

Soustředění pěveckého sboru Dolnoújezdské Hvězdičky
v sále školy.
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 1. – 2. 2. 2019

Soustředění pěveckého sboru Red Black v sále školy.

 15. 2. 1019

Třídní přehrávka žáků Zdeňka Černého v Dolním Újezdě.

 15. 2. 2019

Soustředění souboru zobcových fléten a žáků Mgr. Lucie
Valtrové v Dolním Újezdě.

 18. 2. 2019

Školní kolo soutěže ve sborovém zpěvu a v komorní hře na
dechové nástroje.

 26. 2. 2019

Domácí muzicírování aneb hrajeme spolu v sále školy.

 27. 2. 2019

Okresní kolo soutěže v komorní hře s převahou dechových
nástrojů. ZUŠ Svitavy.

Březen


1. 3. 2019

Třídní přehrávka žáků Mgr. Lucie Valtrové v Dolním Újezdě.



6. 3. 2019

Okresní kolo soutěže v recitaci. Soutěžili žáci Mgr. Barbory
Fafílkové. Středisko volného času v Litomyšli.



11. 3. 2019

Třídní přehrávka žáků Mgr. Lucie Valtrové v Sebranicích.



12. 3. 2019

Krajská přehlídka dětských pěveckých sborů, soutěžily sbory
pod vedením Bc. Petry Kubátové Šiškové s korepeticí Bc. Lucie
Novotné. ZUŠ Chrudim.



19. 3. 2019

Vzdělávací seminář Klavihrátky pro vyučující klavírního
oddělení. ZUŠ Choceň.



19. 3. 2019

Třídní přehrávka žáků Zdeňka Černého v Dolním Újezdě.



20. 3. 2019

Krajské kolo soutěže v komorní hře s převahou dechových
nástrojů. Soutěžil Soubor zobcových fléten Mgr. Lucie Valtrové.
ZUŠ Vysoké Mýto.



21. 3. 2019

Vzdělávací seminář pro vyučující hry na klávesy.
ZUŠ Přelouč.



21. 3. 2019

Vzdělávací seminář pro učitele hudební nauky.
ZUŠ Pardubice.



22. 3. 2019

Třídní přehrávka žáků Zdeňka Černého v Dolním Újezdě.



23. 3. 2019

Soustředění žáků instrumentálního souboru Marcely
Kučerové, DiS. v sále školy.



29. 3. 2019

Projektový den pro žáky a učitele dechového oddělení pod
vedením Mgr. Jakuba Kydlíčka v sále školy.

21



29. 3. 2019

Vzdělávací seminář pro učitele pěveckého oddělení.
Domov mládeže VOŠP a SPgŠ v Litomyšli.

Duben:


1. 4. 2019

Jarní koncert žáků hudebního oboru v Trstěnici.



2. 4. 2019

Jarní koncert žáků hudebního oboru v Dolním Újezdě.



4. 4. 2019

Třídní přehrávka žáků Kateřiny Filkové, DiS. v Sebranicích.



5. 4. 2019

Třídní přehrávka žáků Kateřiny Filkové, DiS., Dolní Újezd.



5. 4. 2019

Koncert swingového orchestru Black band Ústí nad Orlicí se
společným vystoupením saxofonistů ze ZUŠ Dolní Újezd pod
vedením Zdeňka Černého. Roškotovo divadlo Ústí nad Orlicí.



6. 4. 2019

Soustředění souboru zobcových fléten Mgr. Lucie Valtrové
v Dolním Újezdě.

 9. 4. 2019

Soustředění souboru zobcových fléten Mgr. Lucie Valtrové
před Teplickými flautohrami.



10. 4. 2019

Jarní koncert žáků hudebního oboru v Morašicích.



11. 4. 2019

Jarní koncert žáků hudebního oboru v Sebranicích.



12. 4. 2019

Soustředění absolventů klavírního oddělení v sále školy.



13. 4. 2019

Setkání seniorů v Trstěnici.
Vystoupení žáků hudebního oboru.



14. 4. 2019

Velikonoční výstava v Muzeu vesnice a v DPS Dolní Újezd.
Vystoupení žáků hudebního oboru.



16. 4. 2019

Třídní přehrávka žáků Mgr. Jany Frišové a Marcela Kučerové,
DiS. v Dolním Újezdě.



18. 4. 2019

Soustředění žáků instrumentálních souborů Marcely
Kučerové, DiS. v sále školy.



24. 4. 2019

Absolventský koncert žáků hudebního oboru I.
Sál ZUŠ Dolní Újezd.



25. 4. 2019

Třídní přehrávka žáků Ing. Jany Bulantové v Dolním Újezdě.



27. 4. 2019

Stavění máje Dolní Újezd.
Vystoupení žáků školy.



30. 4. 2019

Absolventský koncert žáků hudebního oboru II.
sál ZUŠ Dolní Újezd.
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Květen:


4. 5. 2019

Taneční soustředění na pobočce v Morašicích.



4. 5. 2019

Soustředění bubeníků na pobočce v Sebranicích.



5. 5. 2019

Den matek Kulturní dům Sebranice – vystoupení žáků



6. 5. 2019

Koncert žáků a učitelů v kostele sv. Martina, Dolní Újezd.



8. 5. 2019

Taneční soustředění na pobočce v Sebranicích.



11. 5. 2019

Taneční soustředění z pobočky v Trstěnici.



12. 5. 2019

Den matek, Kulturní dům Lubná – vystoupení žáků
hudebního oboru.



14. 5. 2019

Klavírní recitál Daniela Juna v sále ZUŠ Dolní Újezd.



15. 5. 2019

Vzdělávací seminář pro žáky a učitele klavírního oddělení pod
vedením MgA. Daniela Juna v sále školy.



16. 5. 2019

Absolventský koncert žáků hudebního oboru III.
sál ZUŠ Dolní Újezd.



17. 5. 2019

Den matek Dolní Újezd „Moje milovaná maminka“
společné vystoupení žáků hudebního, výtvarného a tanečního
oboru ZUŠ Dolní Újezd.



18. 5. 2019

Soustředění tanečního oboru Dolní Újezd v sále školy.



18. 5. 2019

Soustředění souboru zobcových fléten v sále školy.



22. 5. 2019

Barvy a zvuky nejen z džungle aneb náročný program pro
nenáročného diváka - společné vystoupení žáků všech oborů
ZUŠ Dolní Újezd v dopoledních představeních pro žáky všech
školských zařízení obce Dolní Újezd.

 22. 5. 2019

Barvy a zvuky nejen z džungle - společné vystoupení žáků
všech oborů ZUŠ Dolní Újezd v odpoledním představení pro
veřejnost.



23. 5. 2019

Vernisáž výstavy výtvarného oboru Barvy džungle a Alenka
v kraji za zrcadlem.



27. - 28. 5. 2019

Přijímací řízení do všech oborů školy.



29. 5. 2019

Divadlo Pardubice a hudební představení Kvítek z hororu.
Zájezd pracovníků ZUŠ Dolní Újezd.



30. 5. 2019

Přijímací řízení do všech oborů školy.



30. 5. 2019

Třídní přehrávka žáků ze třídy Ing. Jany Bulantové a Veroniky
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Leksové, DiS.v Morašicích.


31. 5. 2019

Celostátní happening ZUŠ Open pro Dolní Újezd aneb náš
roztančený, rozezpívaný, rozehraný a vybarvený kaleidoskop.

Červen:


1. 6. 2019

ZUŠ OPEN v Sebranicích – Setkání rodáků a přátel obce
Vystoupení instrumentálního souboru Marcely Kučerové, DiS.



3. – 7. 6. 2019

Postupové zkoušky žáků hudebního oboru.



6. 6. 2019

Exkurze žáků tanečního oboru na představení Legorytmus
v rámci Skorofestivalu Tanec, ZUŠ Choceň.



10. 6. 2019

Závěrečný koncert žáků hudebního oboru v Trstěnici.



13. 6. 2019

Závěrečný koncert žáků hudebního oboru v Sebranicích.



18. 6. 2019

Závěrečný koncert žáků hudebního oboru v Dolním Újezdě.



18. 6. 2019

Třídní přehrávka žáků ze třídy Bc. P. Kubátové Šiškové
v Sebranicích.



19. 6. 2019

Třídní přehrávka žáků ze třídy Bc. P. Kubátové Šiškové
v Dolním Újezdě.



20. 6. 2019

Závěrečný koncert žáků hudebního oboru v Morašicích.



20. 6. 2019

Hudební matiné – hudební setkání klavíristů ze třídy D.
Lapáčkové, dipl. um.



20. 6. 2019

Kytarové matiné – hudební setkání všech kytaristů ze třídy
Mgr. R. Myšákové, Bc. J. Janypky a Mgr. L. Petráně.

*****
Exkurze a semináře
Teoretické znalosti s praktickými dovednostmi získanými přímo ve školním vyučovacím
procesu je určitě vhodné ne-li nutné doplňovat dalšími znalostmi a zkušenostmi. Takový
názor má zajisté každý pedagog, rodič, vychovatel, člověk, ale tak zní i klíčové kompetence
školního vzdělávacího programu.
Vedení školy v aktivní spolupráci s učiteli jednotlivých oborů organizuje a podporuje
výjezdy žáků ze školy do okolí blízkého i vzdáleného. Nově a s vítaným zájmem též
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organizujeme výjezdy fundovaných lektorů za námi, do naší nové ZUŠky. Shrneme tyto
aktivity třeba pod pojem a rubriku výroční zprávy: Exkurze a semináře.
Ve školním roce 2018/2019 se podařilo zorganizovat větší počet vzdělávacích exkurzí,
jejichž výčet již proběhl výše, zde k nahlédnutí popis alespoň několika z nich.

*****

24. 1. 2019

Vzdělávací a poznávací exkurze na konzervatoř
KONZULTAČNÍ HODINY PROFESORKY MARKÉTY
ŠIKULOVÉ
Konzervatoř evangelické akademie v Olomouci

Nejen flétnisté navštívili v předchozím roce konzervatoř. Letos si návštěvu naplánovaly
žákyně klavírního oddělení.
Terezie Kladivová a Karolína Vašková s paní učitelkou Dagmar Lapáčkovou se zúčastnily
konzultační hodiny na Konzervatoři evangelické akademie v Olomouci, kterou vedla paní
prof. MgA. Markéta Šikulová.
Žačky zahrály program, který právě v hodinách studovaly a poté pracovaly pod vedením
paní profesorky.
Po ukončení konzultace byla žákyním a jejich třídní učitelce nabídnuta další spolupráce,
která bude zajisté velmi podnětná a zajímavá. Všechny zúčastněné si též se zájmem prohlédly
celou školu, včetně cvičných prostor, sálu i učeben. Cestou domů pak společně porovnávaly
nové dojmy a zkušenosti.

*****

29. 3. 2018

Vzdělávací seminář s tvořivou dílnou a závěrečným
koncertem
PROJEKTOVÝ DEN S JAKUBEM KYDLÍČKEM
ZUŠ Dolní Újezd

Dechové oddělení, žáci a učitelé měli letos jedinečnou příležitost. Vzdělávat se, hudebně
se vyžít a přitom nevytáhnout paty ze školy. Na počátku jara přijel na základě pozvání Mgr.
Lucie Valtrové profesor Jakub Kydlíček z Prahy až do Dolního Újezdu.
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Kdo je to Jakub Kydlíček? Jakub Kydlíček je hráčem na zobcové flétny a dirigentem, který
se specializuje se na hudbu starších stylových epoch.
Spolupracuje s předními soubory staré hudby, jako jsou např. Collegium 1704, Capella
Regia, Collegium Marianum, Czech Ensemble Baroque.
Svá studia v oboru zobcová flétna a dirigování absolvoval na konzervatoři a následně
pokračoval ve studiu na Schola cantorum basiliensis ve třídě Coriny Marti.
Na Pražské konzervatoři vede třídu zobcové flétny a je též dirigentem Barokního orchestru
této konzervatoře. Zobcovou flétnu vyučuje na Masarykově univerzitě v Brně.
Taková kapacita vedla odborný seminář pro učitele a žáky dechového oddělení ZUŠ Dolní
Újezd a pro zvané vyučující z dalších ZUŠek Pardubického kraje. V sále školy nejdříve
proběhla odborná přednáška pro dospělé posluchače, kterou vystřídala praktická dílna pro
žáky i učitele. Vše završil závěrečný recitál profesora Jakuba Kydlíčka se zajímavě
sestaveným repertoárem a s neobvyklými druhy zobcových fléten.

*****

5. 4. 2019

Posluchačská i aktivní účast koncertu
TRADIČNÍ JARNÍ KONCERT BLACK BANDU
Roškotovo divadlo Ústí nad Orlicí

Přiznáváme se, opsali jsme z oficiálního webu Města Ústí nad Orlicí:
„Základní umělecká škola Jaroslava Kociana v Ústí nad Orlicí připravila na první
květnový pátek koncert swingového orchestru BLACK BAND. Součástí koncertu byla
vystoupení saxofonového tria a saxofonistů ze ZUŠ Dolní Újezd. Pro diváky bylo letos
připraveno 19 skladeb pro orchestr většinou zahraničních autorů.
Swingový orchestr BLACK BAND byl v roce 2000 založen saxofonistou Zdeňkem
Černým. V průběhu dalších deseti let získal orchestr ocenění na soutěžích jazzových
orchestrů jak v krajských, tak celostátních kolech. Vystupoval na nejrůznějších akcích nejen
v orlicko-ústeckém regionu, ale i v kraji a v celé České republice. Účastnil se různých
jazzových a swingových festivalů, jako je např. Týništský festival Jardy Marčíka, Jazz
Lanškroun, Jazz Litvínov apod. Vycestoval do Německa, Švédska a dokonce do daleké
Austrálie“.
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A ještě dodáváme. Zdeněk Černý již několik let vyučuje hru na klarinet a na saxofon právě
v naší škole. Své nováčky ze saxofonové třídy úspěšně hráčsky zapojil do programu výše
zmíněného koncertu. A jeho kolegové tento koncert posluchačsky navštívili a panu učiteli a
jeho žákům upřímně zatleskali. Děkujeme!

*****
14. – 15. 5. 2019

Vzdělávací seminář s tvořivou dílnou a závěrečným
koncertem
PROJEKTOVÝ DEN S DANIELEM JUNEM
ZUŠ Dolní Újezd

„Domácí vzdělávání“ se v naší škole ujalo. Dechaři své nadšení předali klavíristům,
kteří díky Dagmar Lapáčkové, dipl. um. se mohli vzdělávat též doma, na peci.
Mladý klavírista Daniel Jun, mající vztah k našemu regionu, přivítal mezi žáky a učitele
klavírního oddělení. Program se konal v obráceném sledu. Veřejnost měla nejprve možnost
shlédnout a vyslechnout bravurní klavírní recitál Daniela Juna. Po zpracování úžasných
dojmů následoval druhý den rozborový seminář provedených skladeb s bohatou diskuzí.
A kdo je MgA. Daniel Jun?
Studoval klavír na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži ve třídě MgA. Vandy
Jandové. V březnu 2010 se stal finalistou 29. ročníku Mezinárodní klavírní soutěže Bedřicha
Smetany v Plzni. Na jaře roku 2012 provedl v Lipsku Lisztovu Sonátu h moll a další vrcholná
díla klavírní literatury na koncertě věnovaném zemřelým osobnostem Opery Lipsko. V dubnu
2012 ukončil absolutoriem studium na konzervatoři.
Na HF JAMU v Brně v klavírní třídě prof. Aleny Vlasákové studoval v magisterském
programu. Od roku 2005 se věnuje koncertní činnosti v České republice i v zahraničí. Působí
také jako soukromý lektor klavírní hry.
Na JAMU v Brně působil již od roku 2007 jako studijní model klavírního oddělení a
účastní se při svém studiu také masterclassů s dalšími významnými českými i zahraničními
pianisty. V dubnu 2014 získal 2. cenu na 2. ročníku mezinárodní klavírní soutěže "Notes In
Harmony" v italské Bettoně. V květnu 2014 získal 2. cenu na 16. ročníku mezinárodní
hudební soutěže "EUTERPE". V červnu 2015 získal 3. cenu na 5. ročníku mezinárodní
soutěže „Youth Academy Award“ v Římě.
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A my se již těšíme na další seminář ve známém sále naší školy tentokrát s Danielem
Junem a violoncellistou Petrem Mašlaněm. Přijďte se podívat!

*****

6. 6. 2019

Vzdělávací exkurze žáků tanečního oboru
TANEČNÍ PŘEDSTAVENÍ LEGOrytmus
v rámci Festivalu TANEC PRAHA 2019
ZUŠ Choceň

Charakteristickým znakem tanečního festivalu je přístup k dítěti jako ke spolutvůrci a
zdroji inspirace.
Festival TANEC PRAHA 2019 nabízel anotaci k programu:
Forma, formace, povinnost, řád, konvence, poddajnost, konformita, rytmus, výkon…
pravá, levá, pravá, levá, raz, dva, tři, čtyři: Mír a tanec!
LEGOrytmus skrze téma sportu nabízí cesty, jak přemýšlet o naší společnosti.
Představení se inspiruje olympiádou, spartakiádou i aerobikem, aby přes pohybový slovník,
který všichni známe, zobrazil zvláštní partu sportovců, kteří se snaží dosahovat svých
sportovních cílů opravdu nečekaným způsobem. Tvůrci se chtějí představením dotknout
absurdna, pokusit se veselým způsobem uvolnit od přísných řádů, aby se přiblížili k pohybu
bez cíle – je to ale vůbec povolené?
Ve více a více křehké Evropě, kde totalitarismus není tak daleko, jak se zdálo, chce
česko-francouzský soubor za pomoci humoru vyvolávat otázky, které jsou pro nás
momentálně opět důležité.
Hrají: Lukáš Karásek, Florent olfier/ Tomáš Janypka, Štěpána Mancová/ Jarek
Lambor, Sabina Bočková.
Součástí exkurze byl workshop určený pro tanečnice ze ZUŠ Dolní Újezd.

*****
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b) Další formy prezentace
K prezentaci školy není potřeba vymýšlet něco nového. Tradiční formy veřejných
koncertů, přehlídek, tvořivých dílen, výchovných koncertů či účastí v soutěžích jsou
osvědčené a tedy úspěšné.
Stále uváděné formy z minulých zpráv se nemění, ovšem nutno znovu podotknout, že
nabývají na intenzitě, na kvalitě a ještě můžeme přidat i na rozsahu!
Obvyklou součástí prezentace a veřejností již automaticky vyhledávané jsou webové
stránky.
Profil školy na sociální síti Facebook tvoří další možnost získávání informací pro rodiče i
ostatní pozorovatele o dění ve škole. Webové stránka a facebookový profil pomáhá rodičům
v komunikaci se školou i v orientaci ve výchovně vzdělávacím procesu.
Chráněnou online formou komunikace z pohledu DPR je bezesporu elektronický systém
izuš.
Jde o pomocníka dnes již ověřeného a především pravidelně používaného jak zaměstnanci
školy, tak i žáky a rodiči. Správci systému stále aktualizují, vymýšlejí, zdokonalují co nejvíce
položek a starají se tak o stálé dovzdělávání se ze strany pedagogických pracovníků.
Ušetříme papír, inkoust i archivní prostory, snad nezapomeneme psát…

*****
Dá se říci, že k tradiční formě reprezentace školy, představením mezioborové spolupráce,
ukázkou nadšení a tvořivosti byl již třetí ročník celostátního happeningu ZUŠ OPEN, který
jsme poprvé vyzkoušeli v květnu 2017 s námětem ZUŠkobraní.
Druhý ročník se konal v květnu 2018. V roce oslav 100. výročí založení samostatné
Československé republiky. Posun v čase naší země inspiroval všechny obory školy k námětu
Dolnoújezdského orloje.
Třetí ročník byl již dvoudenní akcí na přelomu května a června, přesně řečeno v pátek 31.
května a v sobotu 1. června 2019.
Úspěšná a velmi aktivní účast v soutěžních kláních a především velmi vysoké číslo
absolventů školy pro tento školní rok nás inspiroval k nápadu předvést veřejnosti vše, co jsme
dokázali hned teď, tady a najednou.
A tak vzniknul „Roztančený, rozezpívaný, rozehraný a probarvený Kaleidoskop aneb
náročný program pro nenáročného diváka.“
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Zastoupení ve všech číslech náročného programu měli naši nadaní žáci z hudebního,
výtvarného, tanečního a literárně dramatického oboru a jejich učitelé. Celý program byl velmi
pestrý, zajímavě zkomponovaný a několikrát vyzkoušený. A vždy s úspěchem.
Shlédli jej nejen žáci školských zařízení v rámci tradičních výchovných programů. Těšili
se z něj maminky v rámci oslav Dne matek. Tleskali při něm diváci během celého dne v rámci
ZUŠ OPEN. A my jsme byli pyšní na naše společné tvoření.

*****
A naše vyzkoušené formy připomínání, představování práce školy a nezbytného vzájemného
kontaktu?
Třídní schůzky ve škole oblíbené moc nejsou, naše třídní schůzky zvané třídní přehrávky
jsou naopak plné hudby a smíchu. Pomohou odstranit případnou trému z velkého koncertu,
umožní bližší kontakt s učitelem a poskytnou společné setkání žáků, rodičů a učitele jedné
třídy.
Rodiče ostatních oborů osloví otevřená hodina tance, výtvarná dílna či pozvánka do
divadélka.
Naše pravidelně využívané prostředky reprezentace nápadů, tvořivosti a kvality prací žáků?


Novoroční gratulace, plakáty, či pozvánky tvořené žáky výtvarného oboru.



Textové a obrazové příspěvky v Obecních novinách obce Dolní Újezd a příspěvky
v místních periodikách dle míst poskytovaného vzdělávání.



Práce žáků, fotografie z výuky a koncertů včetně pozvánek na různé akce umísťované
pravidelně do vývěsky na Obecním úřadě Dolní Újezd, do vývěsky před nákupním
centrem v Dolním Újezdě a ve vstupním vestibulu ZUŠ Dolní Újezd.



Výzdoba zasedacích a veřejných prostorů Obecního úřadu Sebranice výtvarnými
pracemi našich žáků.



Nově též výzdoba zasedacích a veřejných prostorů Obecního úřadu Trstěnice
výtvarnými pracemi našich žáků.



Plakáty pro obyvatele Morašic, Trstěnice i Sebranic s informacemi o akcích.



Obecní vývěsky či informační panely na obecních úřadech, kde má naše škola místo
svého působení.
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Informační panely v základních školách, kde máme odloučená pracoviště.



Informační letáky pro představení školy v rámci přijímacího řízení.

*****
10. Údaje o spolupráci ZUŠ s veřejností a různými subjekty
Zde uváděné texty se opakují, ale právě tím potvrzují stálou a neutuchající součinnost.
Obecní úřady v místech poskytovaného vzdělávání využívají kulturní počiny naší školy
k doplnění svých programů.
Oslovují naši školu při akcích, jakými jsou vítání občánků, setkání seniorů, den matek,
adventní setkávání a další.
Spolupráci nemusíme nabízet, už se s námi počítá a dle potřeb jsme k ní vyzváni.
Naprosto tradiční jsou 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 představení patří adventním akcím, maminkám k jejich svátku, seniorům
v Domě s pečovatelskou službou v Dolním Újezdě, předškolákům při jejich loučení
s mateřinkou.
Jsme pyšní na naše příznivě hodnocené a někdy s napětím očekávané výchovné koncerty,
jejichž scénáře, dramaturgie a choreografie jsou náročné, ale pokaždé originální.
Škola zpestřuje svou nabídku netradičními akcemi, jakými se staly Promenády neboli letní
slavnosti, z nichž se pak plynule přešlo k ZUŠ OPEN a zřejmě se zase nenásilně navrátí
k letnímu oslavování Promenádou.

*****
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Přílohy
1. Příspěvek na školném pro rok 2018/2019 - ceník školného
Výše školného je ke spokojenosti rodičů ve stále stejné výši. Můžeme říci, že se jedná
několik let o setrvalý stav. Přiznáváme, že níže umístěnou tabulku pouze kopírujeme, údaje
jsou stále nezměněné. Došlo pouze k narovnání plateb ve výtvarném oboru v rámci
základního studia.
Stále více rodičů využívá bezhotovostní platbu z účtu. O možném způsobu úhrady, včetně
nezbytných podrobností, jsou rodiče informováni online prostřednictvím systému iZUŠ.
Cena za jeden měsíc

Cena za pololetí

Přípravná hudební výchova

120. – Kč

600. – Kč

Hudební obor

170. – Kč

850. – Kč

160. – Kč

800. – Kč

Výtvarný obor

150. – Kč

750. – Kč

Taneční obor

120. – Kč

600. – Kč

140. – Kč

700. – Kč

160. – Kč

800. – Kč

100. – Kč

500. – Kč

individuální výuka
Hudební obor
skupinová výuka

přípravný ročník
Taneční obor
základní studium
Individuální

hlasová

výchova
Literárně dramatický obor

2. Některé číselné informace o hospodaření školy v roce 2018/2019
Dotace obecních úřadů, v jejichž územní působnosti má ZUŠ své pobočky:
Obecní úřad

Částka

Sebranice

5 000. – 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 opravdu stále zlepšují.
Výroční zpráva byla projednána 6. 11. 2019 na pedagogické poradě ZUŠ Dolní Újezd.
Na závěr děkujeme všem příznivcům za trvalou podporu a těšíme se na shledání při některé
z akcí naší školy.
Mgr. Jana Frišová a Marcela Kohoutová
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