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Charakteristika školy 
 
Název školy:    Základní umělecká škola Česká Třebová 
Sídlo:     Kozlovská 775, 560 02 Česká Třebová 
Odloučené pracoviště:  Tyršovo náměstí 81, 560 02 Česká Třebová 
IČO:     72085355 
IZO:     691002533 
Datová schránka:   tepzef7 
Zřizovatel:    Město Česká Třebová 
Adresa zřizovatele:   Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová,  
     okres Ústí nad Orlicí 
Celková kapacita školy:  790 žáků 
 
Kontakt na zařízení:   telefon: 465 531 056 
     e-mail: zus@zusct.cz  
Web:     www.zusct.cz 
Objekt školy:    škola sídlí ve dvou budovách starších 50 let 
 
 
Ředitelka školy:   Jarmila Holcová, DiS.  
Zástupce ředitelky:   Jitka Nováková, dipl. um.  
 
 
 
Základní umělecká škola Česká Třebová je vedena v rejstříku škol a dle školského zákona, 
vyhlášky o ZUŠ a dalších platných dokumentů vydaných MŠMT a zřizovatelem vykonává 
funkci školy. 
Na rozdíl od ,,kroužků“ jsou na ZUŠ žáci vyučováni a odborně vedeni kvalifikovanými učiteli  
a výkonnými umělci. 
 
Žáci jsou vyučováni dle Školního vzdělávacího programu Základní umělecké školy Česká 
Třebová. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:zus@zusct.cz
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Základní údaje za školní rok 2020/2021  
(dle zahajovacího výkazu ke 30.9.2020) 
 
Žáků celkem 612 

Studium dospělých 5 

  - z toho žáci SŠ,VOŠ 5 

 
 

Výše úplaty za vzdělání za měsíc (vyhl. č. 70/2019 Sb.) 
ve školním roce 2020/2021: 
 Školné v jednotlivých oborech 

Kč/měsíc 

Hudební - individuální 380,- 

Hudební - skupinová 280,- 

PHV 240,- 

Taneční obor 260,- 

Výtvarný obor 260,- 

Přípravný VO, TO, LDO 240,- 

Literárně dramatický obor 260,- 

Pěvecký sbor přípravný  80,- 

Pěvecký sbor Kajetánek 100,- 

Výtvarný obor - keramika 280,- 

 
 
V případě, že dítě navštěvuje jakýkoli obor ZUŠ, poskytuje se výuka  
ve sborové přípravce, pěveckém sboru Kajetánek a literárně dramatickém  
oboru zdarma. 
 
 
 
Rada školy:     není zřízena 
 
Občanská sdružení při škole:   nejsou zřízena 
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Zhodnocení současného stavu školy: 
 
Škola vyučuje čtyři obory - hudební, výtvarný, taneční a literárně dramatický. Učitelé byli dle 
odbornosti rozděleni do jednotlivých studijních zaměření, jejichž vedoucí odpovídají 
ředitelce školy za odbornou stránku výuky. Školu dle zahajovacího výkazu navštěvovalo 
celkem 612 žáků a 5 dospělých. Výuku zajišťovalo 18,2 interních a 1,51 externích učitelů. 
 
Výuka probíhá ve dvou budovách, pronajaté Malé scéně KC pro výuku LDO a dále v Malém 
sále KC pro výuku tanečního orchestru. Toto řešení je velmi nepraktické. Škole chybí 
odpovídající vlastní sál pro pořádání školních koncertů, výuky LDO, zkoušky sborů a 
orchestrů. Oba sály jsou zapůjčovány Kulturním centrem Česká Třebová. 
 

Hudební obor: 

- je rozdělen na oddělení klávesových nástrojů, elektronických klávesových nástrojů, 
akordeonové, dechových a strunných nástrojů, smyčcových nástrojů, bicích nástrojů, 
hlasové výchovy, hudební teorie.  

- všichni žáci mají během školního roku příležitost vystupovat na interních besídkách, 
které se konají dle celoročního plánu. Výborní žáci pak reprezentují školu na 
veřejných koncertech a akcích pořádaných nejen školou. Absolventi I. a II. stupně 
výuky účinkují na absolventském koncertu. Při této příležitosti jim vedení školy 
poděkuje za reprezentaci školy.  

 
Výtvarný obor: 

- pracuje v celé šíři výtvarného umění. Škola vlastní keramickou pec a 3 hrnčířské 
kruhy. Podobně jako v hudebním oboru jsou žáci vedeni i k profesionálnímu studiu na 
uměleckých školách. Práce jsou průběžně vystavovány v prostorách školy. 
Každoročně probíhá výstava prací žáků ve výstavní síni Kulturního centra Česká 
Třebová. O studium tohoto oboru je u dětí i rodičů velký zájem, přestože jsou 
výtvarné kroužky na základních školách a v Domě dětí a mládeže. 

 
Taneční obor: 

- je zaměřen na základy klasického, lidového i novodobého tance a další techniky. 
Tento obor je atraktivní zejména pro dívky. Chlapci jej navštěvují jen výjimečně. Žáci 
se zde učí správnému držení a ovládání těla. Každoročně obor připravuje ke konci 
školního roku celovečerní představení, ve kterém se představí všichni žáci oboru. 
Tento program se dále realizuje jako výchovné představení pro školy. Účinkuje při 
některých veřejných akcích školy i mimo školu (vánoční a pololetní koncert, Týden 
sportu, atd.). 

 
Literárně dramatický obor: 

- žáci tohoto oboru každoročně připravují několik vlastních představení a zapojují se do 
aktivit školy při koncertech a veřejných vystoupeních organizovaných školou. Výuka 
literárně dramatického oboru probíhá v učebně ZUŠ na Tyršově nám. 81 a v Malé 
scéně, která je pronajímána Kulturním centrem.  

 



 5 

 
Škola kapacitně i nabídkou výuky vyhovuje současnému zájmu veřejnosti, vyhovuje regionu 
svou programovou nabídkou. Ve městě, kde nepůsobí žádné stálé profesionální umělecké 
těleso, obohacuje svou činností kulturní život města - koncerty, výstavy, taneční a divadelní 
vystoupení. Formou výchovných koncertů přináší alespoň základní seznámení s pravidly 
kulturního života mladší populaci. 
 
Spolupráce s jinými školami a organizacemi: 
 

MŠ, ZŠ, Gymnázium, DDM, ostatní ZUŠ, Kulturní centrum Česká Třebová, Domov důchodců 
Česká Třebová, spolek ,,Za jeden provaz,“ Pěvecký sbor Bendl, Orchestr bývalých žáků, Svaz 
diabetiků, Svaz kardiaků, Městské muzeum, Nadační fond Magdaleny Kožené, Asociace 
základních uměleckých škol ČR, spolek Umělecká rada základních uměleckých škol ČR, 
Pedagogicko - psychologická poradna Ústí nad Orlicí, partnerské město Svit (Slovensko), OIK, 
Kabelová televize, Českotřebovský zpravodaj, MAS Orlicko a další.          
 
Škola připravovala, jako každoročně, výchovné koncerty pro děti MŠ a žáky ZŠ. Formou 
hudební pohádky, kterou nastudovali učitelé školy, měly být děti seznámeny s hudebními 
nástroji. Z důvodu COVID-19 se neuskutečnilo. Jako náhradu učitelé připravili pro žáky 
přípravných ročníků hudebního oboru video, kde všechny nástroje představili a ukázali, jak 
se na ně hraje. Na základě tohoto videa si žáci vybírali hudební nástroj, jehož výuku zahájili 
v 2. pololetí školního roku 2020/2021. 
Taneční obor měl pořádat výchovná představení v sále Kulturního centra v České Třebové a 
byli na ně opět pozváni žáci MŠ a ZŠ. Tato vystoupení se z důvodu COVID-19 neuskutečnila. 
V letošním roce měl i LDO pořádat výchovná představení. Tato vystoupení se opět z důvodu 
COVID-19 neuskutečnila. 
 
Další spolupráce:   
 

Během školního roku 2020/2021 škola spolupracovala: 
 
 

 s bývalými učiteli školy, kteří se zasloužili o rozkvět uměleckého života na naší škole a 
stali se významnými osobnostmi kulturního života v České Třebové. Jejich vzpomínky, 
doporučení a zajímavá fakta o českotřebovské ZUŠ jsou cenné a je třeba je chránit a 
především předávat další generaci.  V rámci návštěv proběhla úzká spolupráce s 
Janou Pasekovou, Josefem Petrákem a Janou Farníkovou. 23.9.2020 se vedení školy 
rozloučilo s dlouholetou učitelkou paní Jindřiškou Vaníčkovou, která spolupracovala 
se školou do konce svého života.  
 

 

 se zpravodajským portálem regionální televize pro podhůří Orlických hor OIK TV, 
které sledovalo průběh distanční i prezenční výuky. Jejich reportáže informovaly 
diváky o aktuálních podmínkách, průběhu i výsledku vzdělávání na ZUŠ. 
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Vzdělávací programy školy 
 
Obory vyučované ve škole ve školním roce 2020/2021  
(dle zahajovacího výkazu):  
 

Obor: Hudební Literárně 
dramatický 

Taneční Výtvarný 

Počet žáků 379 37 97 99 

Počet dospělých 5 - - - 

Počet tříd-učeben 21 
1 pronajatá 

1  
1 pronajatá 

2 2 

Počet hodin 373,5 18 25 39 

Počet žáků s rozšíř. vyuč. 2 - - - 

 
Další údaje: 
 
Vyučované nástroje v hudebním oboru: 
 
klavír, varhany, elektronické klávesové nástroje, akordeon, housle, violoncello, kytara, el. 
basová kytara, zobcová flétna, příčná flétna, klarinet, saxofon, trubka, hoboj, fagot, trombon, 
lesní roh, bicí nástroje a pěvecká hlasová výchova. 
 
Soubory a orchestry: 
 
zobcových fléten, smyčcový soubor, kytarový soubor, pěvecký sbor přípravný, pěvecký sbor, 
školní  smyčcový orchestr, taneční orchestr a smyčcový orchestr bývalých žáků školy. 
 

 
Údaje o pracovnících školy: 
 

Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2020/2021: 
  

 k datu 30.06.2021 

počet fyzických 
osob 

přepočtené 
úvazky 

Interní pracovníci 26 18,75 

Externí pracovníci 3 0,7 
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Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2020/2021: 
 

 
Poř.č. 

Jméno, příjmení 
(ve zkratce) 

 

Pracovní 
zařazení, 
funkce 

 
Úvazek 

Kvalifikace 
(vzdělání) 

 
Poznámka 

41. J.H., DiS. ředitelka 1 SŠ, Konzervatoř  

29. J.N., dipl. um. zástupce ředit. 1 Konzervatoř  

9. Mgr. M.H. učitelka 1 Konzervatoř, VŠ  

14. MgA. B.M učitel 0,5 Konzervatoř, VŠ   

15. BcA. M.M. učitelka 1 Konzervatoř,VŠ  

16. L.N. učitelka 0,43 SŠ,VOŠ  

46. B.P. učitelka 0,26 Konzervatoř DPČ 

53. P.K., dipl. um. učitelka 1 Konzervatoř  

56. BcA. H.N.  učitelka 1 Konzervatoř,VŠ  

58. L.S. učitelka 1 SŠ výkonný umělec 

59. Mgr. M.Š. učitel 1 VŠ   

81. Mgr. A.M. učitelka 0,17 Konzervatoř, VŠ  RP 

84. Mgr. K.B. učitelka 0,45 Konzervatoř, VŠ RP, od 1.1.2021 

92. Mgr. Z.S. učitelka 0,57 VŠ   

96. Bc. T.H. učitelka 0 Konzervatoř, VŠ MD 

97. Mgr. P.N. učitel 1 VŠ   

106. Z.K.H. učitelka 0,81 SŠ, student VŠ  

107. Mgr. I.N. učitelka 0,26 Konzervatoř,VŠ RP 

109. Mgr. K.Š.  učitelka 0,57 Konzervatoř, VŠ  

112. L.J., DiS. učitelka 0,61 Konzervatoř  

113. Z.H., dipl.um. učitelka 1 Konzervatoř  

115. V.L., DiS. učitelka 0,33 Konzervatoř  

116. O.Š., DiS. učitel 0,93 Konzervatoř  

118. Bc. P.S.  učitelka 1 VŠ  

121.  D.B., DiS. učitelka 0,24 Konzervatoř  

123. Mgr. P.S. korepetitorka 0,26 VŠ DPČ 

124.  MgA. F.H. učitel 0,20 Konzervatoř, VŠ  

129. Mgr. M.H. učitelka 0,17 VŠ DPČ 

130. Bc. A.P., DiS. učitelka 0,86 VŠ  

131. T.F. učitel 0,83 SŠ, student konzervatoře   

133. Mgr. L.K. učitelka 0,41 VŠ do 31.12.2020 DPČ 

 
Ve školním roce 2020/2021 dosáhl pedagogický sbor věkového průměru 41,9 let, 4 učitelé 
byli v důchodovém věku, externí byli 4 učitelé. Na rodičovské a mateřské dovolené jsou čtyři 
učitelky. 
 
 

Kvalifikovanost a stupeň vzdělání učitelů ve školním roce 2020/2021: 
 

Kvalifikace z hlediska potřeb školy je dostačující. 
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Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2020/2021: 
 
 
 k datu 30.06.2021 

počet fyzických osob přepočtené úvazky 

Interní pracovníci 4 3,0 

Externí pracovníci - - 

 
 
 

Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2020/2021: 
 
Poř.č. Jméno a příjmení 

(ve zkratce) 
Pracovní zařazení Úvazek Pozn. 

35. R.K. účetní, ekonom 1  

119. V.K. školník 0,5  

125. V.K. uklizečka 0,75  

135. M.Š. uklizečka 0,75  

 
 
 
 
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních 
pracovníků školy: 
 

PEDAGOGOVÉ 
 
 10/2020 - 6/2021 Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení 

Jarmila Holcová, DiS. 
 

 3/2021 - 5/2021 Profesní průprava zástupců ředitele (webinář) 
Jitka Nováková, dipl. um. 

 

 Metodické centrum JAMU Brno - klavír 
BcA. Miluše Mimrová, průběžně celý rok 
 

 1.10. - 2.10.2020  Celostátní vzdělávací setkání řídících pracovníků ZUŠ 
Jarmila Holcová, DiS. 
Jitka Nováková, dipl. um. 

 
 24.2.2021 - Využití nových metod a forem v počátcích výuky houslové hry na ZUŠ 

(webinář) 
Jitka Nováková, dipl.um. 
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V rámci projektu šablony II. – 2.VII/4d osobnostně sociální rozvoj 
 

 3.9.2020 -  Prevence syndromu vyhoření a stresu-jak neplýtvat energií a uspět v práci 
Diana Bartáková, DiS. 
Tomáš Felger 
Zdeňka Hájková, dipl.um. 
Mgr. Milada Hamplová 
Jarmila Holcová, DiS. 
Lenka Jakeschová, DiS. 
Petra Kotyzová 
Zuzana Kulhánek Habrmanová 
Veronika Leksová, DiS. 
Mgr. Andrea Marková 
MgA. Bohuslav Mimra 
BcA. Miluše Mimrová 
BcA. Helena Němečková 
Libuše Neradová 
Mgr. Pavel Novák 
Jitka Nováková, dipl. um 
Bc. Aneta Pirklová, DiS. 
Mgr. Pavla Skopalová 
Lenka Slavíková 
Mgr. Zuzana Soukupová 
Mgr. Pavla Strouhalová 
Mgr. Milan Špičák 
Otakar Štěpánek, DiS. 
MgA. Kateřina Štěrbová 
 

V rámci projektu šablony II. – 2.VII/4d osobnostně sociální rozvoj 
 

 16.6.2021 - Úskalí chvály 
Diana Bartáková, DiS. 
Mgr. Kateřina Bednářová 
Tomáš Felger 
Zdeňka Hájková, dipl.um. 
Mgr. Milada Hamplová 
Jarmila Holcová, DiS. 
Lenka Jakeschová, DiS. 
Zuzana Kulhánek Habrmanová 
Mgr. Andrea Marková 
BcA. Helena Němečková 
Mgr. Pavel Novák 
Jitka Nováková, dipl. um. 
Bc. Aneta Pirklová, DiS. 
Lenka Slavíková 
Mgr. Pavla Strouhalová 
Mgr. Milan Spičák 
Otakar Štěpánek, DiS. 
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V rámci projektu šablony II. - 2.VII/4j  kulturní povědomí a vyjádření 

 

 27.1.2021 -  Využití nových metod a forem ve výuce hudebně teoretických předmětů 
na ZUŠ 

Jarmila Holcová, DiS. 
Mgr. Pavla Strouhalová 

 
NEPEDAGOGOVÉ (R.Kuklová) 
 

 

 1.12.2020 - Příprava roční závěrky 2020, inventarizace, aktuality v oblasti daní a 
účetnictví příspěvkové organizace (webinář) 

 2.12.2020 - Změny v zaměstnávání pedagogů v roce 2020-2021, co nařizuje novela 
zákoníku práce a zákona o pedagogických pracovnících (webinář) 

 25.9.2019 - VEMA mzdový program (webinář) 
 17.12.2020 - Mzdová účtárna - legislativní změny pro rok 2021 (webinář) 
 22.1.2021 - Daň z příjmů ze závislé činnosti, roční zúčtování za rok 2020, aktuality ve 

zdaňování (webinář) 
 27.1.2021 - VEMA mzdový program (webinář) 
 23.2.2021 - Sestavení přiznání k dani z příjmu právnických osob (webinář) 
 22.3.2021 - Peněžní fondy příspěvkové organizace, FKSP po novele vyhlášky (webinář) 
 26.3.2021 - VEMA mzdový program (webinář) 
 7.5.2021 - Spisová služba ve školách a školských zařízeních (webinář) 

 
Údaje o přijímání žáků 
Žáci jsou přijímáni v souladu s vyhláškou č. 70/2019 Sb. 
 

Přijímací řízení na ZUŠ Česká Třebová probíhá na základě provedených průzkumů. Průzkumy 
jsou prováděny v každém oboru v termínech schválených na pedagogické radě. Pro školní 
rok 2020/2021 proběhly talentové zkoušky v měsíci červnu 2020.  
Průzkumy jsou rozděleny pro žáky předškolního věku, žáky navštěvující v následujícím 
školním roce 1. třídu ZŠ a starší žáky. 
 
Požadavky pro přijímání uchazečů: 
Hudební obor 
– ověření hudebního sluchu a rytmického cítění 
– zpěv písně, opakování tónů, vytleskání rytmu 
 
Výtvarný obor 
– posouzení domácí výtvarné práce, kterou si uchazeč přinese k přijímacímu řízení 
– výtvarné cítění, cit pro linii, tvar a barvu 
 
Taneční obor 
– ověření pohybových schopností, hudebního sluchu a rytmického cítění 
 
Literárně dramatický obor 
– uchazeč si připraví báseň nebo prózu, kterou přednese zpaměti 
– přednes, rytmus a improvizační cvičení 



 11 

 
Druhá vlna pandemie COVID-19 - mimořádná opatření 
Z důvodu pandemie COVID-19 byl od 5.10.2020 v rámci mimořádných opatření MZ nařízen 
zákaz vstupu žáků do budov škol. Po tuto dobu probíhala výuka distančním způsobem. 
Učitelé vyučovali na dálku několika způsoby a zajišťovali oboustrannou komunikaci 
(pedagog-žák, pedagog-zákonný zástupce). Osobní setkání se žáky bylo zcela vyloučeno. 
Pedagogové zasílali mailem všem svým žákům pravidelně studijní materiály, využívali 
moderní technologie, které umožňují výuku on-line, například prostřednictvím aplikace 
Skype, Zoom, komunikovali přes Google učebny. Během této mimořádné situace se vedení 
školy připravovalo na návrat žáků a zajišťovalo, aby byla splněna základní hygienická pravidla 
stanovená MZ. Od 25.11.2020 byla umožněna prezenční výuka (1+1).  
V prvním pololetí proběhla pouze jedná hudební besídka (30.9.2020) veřejně. Vzhledem 
k zákazu pořádání veřejných akcí, byly všechny další koncerty, vystoupení a výstavy  od 
5.10.2020 do odvolání zrušeny. Žáci a učitelé se mohli prezentovat virtuálně, zasílali videa, 
nahrávky a fotografie výtvarných prací. Vzniklo tak několik e-besídek, e-výstav, e-tanečních 
vystoupení a Absolventský e-koncert.  
Od 4.1.2021 pandemie COVID-19, která byla klasifikována nejvyšším stupněm 5., opět zcela 
zabránila vstupu žáků do škol a výuka probíhala distančně. Od 12.4.2021 byla povolena 
výuka (1+1) a od 24.5.2021 byla umožněna MZ výuka skupiny 10 žáků + učitel. Učitelé 
kolektivních předmětů upravili výuku tak, aby splnili dané pokyny a vyučovali prezenčně. 
Školní rok 2020/2021 byl ukončen prezenční výukou všech oborů. Na závěr druhého pololetí 
25.6.2021 proběhl jeden koncert veřejně ve venkovních prostorách hudebního pavilonu 
v Javorce.  Koncert proběhl v rámci celostátního happeningu ZUŠ OPEN 2021. 
 
 
Distanční výuka v době druhé vlny pandemie 
 
hudební obor – hra na nástroj  

-  výuka probíhala formou videohovorů  
 
hudební obor – hudební nauka  

- výuka probíhala formou zasílání studijních materiálů a pokynů přes Google učebny, 
v případě zájmu měli žáci možnost individuální konzultace formou videohovoru 

 
výtvarný obor včetně keramiky  

- výuka probíhala formou videokonferencí a komunikací přes Google učebny  
 
literárně dramatický obor  

- výuka probíhala formou videokonferencí  
 
taneční obor  

- výuka probíhala formou komunikace přes Google učebny a zasílání předtočených 
videí vyučujícího  
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Absolventi školy ve školním roce 2020/2021 v jednotlivých oborech: 

 
Obory: Hudební Literárně 

dramatický 
Taneční Výtvarný 

Počet absolventů 18 1 13 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hodnocení žáků na konci školního roku 2020/2021: 
 

Stupeň hodnocení 

s vyznamenáním prospěl neprospěl 

433 8 0 

 
Bylo vydáno 65 ks  Potvrzení pro přípravné ročníky v hudebním, tanečním a výtvarném 
oboru. 
Studium k 31.1.2021 předčasně (z důvodu COVID-19) ukončilo 61 žáků (HO 15 žáků, TO 22 
žákyň, LDO 3 žáci, VO 21 žáků). 
 
Žáci během studia většinou prokazovali dobré studijní výsledky, zapojovali se úspěšně  
do e-koncertů, výstav a příkladně reprezentovali naši ZUŠ. 
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Výsledky soutěží ve školním roce 2020/2021 vyhlášené MŠMT: 
 

Okresní kolo: 
 

1. místo 2. místo 3. místo Čestné uznání 

 
 

Krajská kola: 
 

1. místo 2. místo  3. místo Čestné uznání  

 
 

 
Ústřední kola:  
 

1. místo  2. místo  3. místo  Čestné uznání  

 
Soutěže vyhlášené MŠMT byly z důvodu covidové pandemie zrušeny.  

 
 
Ostatní soutěže: 
 Adam Janíček - Mezinárodní houslová soutěž PhDr. Josefa Micky v Praze -  2. místo 
 Adam Janíček - 63. ročník Kocianovy houslové soutěže - Čestné uznání druhého stupně 
 Adam Janíček - krajské kolo Celostátní soutěže smyčcových nástrojů o cenu společnosti 

Akord Kvint - 1. místo + absolutní vítěz 
 Adam Janíček - soutěž Hraj online! - 1. místo 

 
            

Údaje o dalších významných aktivitách školy  
 

 30.9.2020 - 1. hudební besídka 
 8.11.2020 - 1. a 2. e-besídka 
 29.11.2020 - 3. e-besídka 
 13.12.2020 - Vánoční e-koncert 
 18.1.2021 - e-koncert pro PHV 
 7.2.2021 - 4. a 5. e-besídka 
 14.3.2021 - 6., 7. a 8. e-besídka 
 4.4.2021 - 9. velikonoční e-besídka 
 18.4.2021 - 10. e-besídka 
 2.5.2021 - 11. e-besídka 
 16.5.2021 - 12. e-besídka 
 30.5.2021 - 13. e-besídka 

 17.5. - 27.6.2021 Výstava výtvarných a keramických prací žáků ZUŠ (v rámci ZUŠ 

OPEN) 
 28.5.2021 - Noc kostelů Dlouhá Třebová 
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 13.6.2021 - Absolventský e-koncert 
 20.6.2021 - e-závěrečný koncert 
 20.6.2021 - e-vystoupení tanečního oboru ,,Pojďme tančit“ 
 24.6.2021 - třídní e-koncert žáků Mgr. Pavla Nováka 
 25.6.2021 - e-koncert elektronických klávesových nástrojů 
 25.6.2021 - Promenádní koncert v parku Javorka (v rámci ZUŠ OPEN 2021) 
 29.6.2021 - e-vystoupení LDO 

 
 
 

Z důvodu pandemie COVID - 19 musely být zrušené tyto naplánované akce: 
 

 14.10.2020 - 2. hudební besídka 
 20.10.2020 - 3. hudební besídka 
 6.11.2020 - Koncert k 75. výročí založení školy 
 11.11.2020 - 4. hudební besídka 
 23.11.2020 - třídní vystoupení žáků Mgr. Milady Hamplové 
 25.11.2020 - 5. hudební besídka 
 2.12.2020 - 6. hudební besídka 
 3.12.2020 - vystoupení LDO  
 7.12.2020 - Vánoční koncert 
 16.12.2020 - Vánoční vystoupení tanečního oboru a sólového zpěvu 
 17.12.2020 - Klávesový koncert (žáci Jarmily Holcové, DiS., Mgr. Kateřiny Bednářové a 

Tomáše Felgera) 
 21.12.2020 - třídní koncert žáků Mgr. Pavla Nováka 
 11.1.2021 - Koncert pro PHV 
 13.1.2021 - 7. hudební besídka 
 20.1.2021 - Koncert učitelů 
 27.1.2021 - 8.hudební besídka 
 3.2.2021 - Koncert varhany a flétny žáků Mgr. Milady Hamplové a BcA. Heleny 

Němečkové 
 10.2.2021 - 9. hudební besídka 
 3.3.2021 - 10. hudební besídka 
 10.3.2021 - Hrajeme doma 
 17.3.2021 - 11. hudební besídka 
 31.3.2021 - 12. hudební besídka 
 14.4.2021 - 13. hudební besídka 
 19.4.2021 - výchovný koncert pro MŠ a ZŠ 
 27.4.2021 - 14. hudební besídka 
 5.5.2021 - 15.hudební besídka 
 11.5.2021 - odpolední a večerní vystoupení tanečního oboru 
 12.5.2021 - dopolední vystoupení tanečního oboru 
 13.5.2021 - dopolední vystoupení tanečního oboru 
 19.5.2021 - 16. hudební besídka 
 21.5.2021 - ZUŠ OPEN 
 26.5.2021 - I. Absolventský koncert 
 27.5.2021 - II. Absolventský koncert 
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 2.6.2021 - I. Závěrečný koncert 
 8.6.2021 - II. Závěrečný koncert 
 9.6.2021 - koncert elektronických kláves 
 15.6.2021 - třídní koncert Mgr. Milady Hamplové 
 16.6.2021 - vystoupení LDO 
 17.6.2021 - vystoupení LDO 
 18.6.2021 - dopolední vystoupení LDO pro školy 

 
 
Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI 
 

Inspekce ve školním roce 2020/2021 - nebyla provedena žádná kontrola. 
 

Údaje o výsledcích kontrol 
 

Ve školním roce byla provedena kontrola VZP. 

 
Mimořádné události 
 

 Oslavy 75. výročí školy - všechny přesunuté akce a koncerty z minulého školního roku 
byly i na podzim z důvodu nařízení MZ zrušeny 
 
Připomenutí výročí proběhlo formou: 

- vytvořen vizuální styl a logo 

- vytvořen výroční leták, zaslaný institucím, se kterými ZUŠ spolupracuje 

- video pro Českotřebovský deník 

- článek pro Českotřebovský zpravodaj 

- video pro OIK 
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 Aby se výuka pedagogů neustále zkvalitňovala a modernizovala, zapojili jsme se  
do projektu ŠABLONY II, který probíhá dva roky a který se týká dalšího rozvoje 
pedagogických dovedností a kompetencí, odborných znalostí učitelů ZUŠ a v souladu 
s tempem rozvoje společnosti nových trendů ve výuce. V tomto roce učitelé 
absolvovali celou řadu vzdělávacích kurzů, odborných seminářů, workshopů a dalších 
vzdělávacích akcí zaměřených na rozvoj dovedností a kompetencí v daných tématech 
a na využívání efektivních vyučovacích metod. Byly hrazeny z operačního programu 
Výzkum, vývoj, vzdělání Šablony II - Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů 
ZUŠ. 
 

 V rámci elektronického zjišťování ČŠI, zaměřeného na oblast základního uměleckého 
vzdělávání a na fungování základních uměleckých škol ve složitých podmínkách 
pandemie nemoci Covid-19, byly předány informace formou vyplnění formuláře 
v systému InspIS DATA. Toto elektronické zjišťování nahradilo v dané záležitosti 
inspekční činnost na místě.  
 

 Město Česká Třebová vyhlásilo třetí ročník ankety o nejoblíbenějšího učitele 
ČESKOTŘEBOVSKÝ ÁMOS. Za naši školu byl nejvyšším počtem hlasů učitelů ZUŠ 
nominován p. uč. František Kajetán Zedínek – in memoriam. 
František Kajetán Zedínek byl vzácný spravedlivý člověk, vyučoval nejen hudebnímu 
umění, ale také lásce k hudbě. Na českotřebovské Základní umělecké škole působil 
v letech 1953 - 2017, tedy 64 let. Vyučoval hru na klavír a hudební nauku, vedl 
pěvecký sbor a řídil školní orchestr. Napsal a knižně vydal svou vlastní metodiku 
výuky hudební teorie, vytvářel nejrůznější učební pomůcky, aby žáci lépe pochopili 
hudební teorii a vytvořili si k ní kladný vztah. Významná byla jeho skladatelská 
činnost, je autorem více než dvou set skladeb. Řadu děl do dnešních dnů uvádějí 
nejen žáci ZUŠ Česká Třebová, ale i amatérské i profesionální sbory a orchestry. 
Vychoval několik generací muzikantů, kteří mu jsou za jeho péči dodnes vděčni. 
Každé setkání s tímto Panem učitelem bylo výjimečné, přispíval k pohodové 
atmosféře na škole, byl vstřícný ke kolegům a děti ho respektovali.  
Jeho spolupráce s českotřebovskou zuškou pokračovala i po roce 2017. Až do konce 
svého života vedl orchestr bývalých žáků a navštěvoval školní hudební archiv, aby 
revidoval a zkompletoval svá hudební díla. Na toto ocenění ho nominovali 
pedagogové ZUŠ Česká Třebová jednohlasně. Ocenění převzal a s nominací souhlasil 
jeho syn Petr Zedínek. 
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 Naši školu navštěvují dva mimořádně nadaní žáci (na základě doporučení školského 
poradenského zařízení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami), 
kteří jsou vyučování podle individuálního vzdělávacího plánu. V rámci podpůrných 
opatření byla těmto žákům navýšena hodinová dotace a upraven obsah vzdělávání. 
Spolupráce s rodiči a Pedagogicko - psychologickou poradnou je na velmi dobré 
úrovni.  
 

 Houslista Adam Janíček (mimořádně nadaný žák) se účastnil několika soutěží, které 
díky pandemii COVID-19 probíhaly on-line, tedy formou zasílání videonahrávek.  
Náš žák byl úspěšný na Mezinárodní houslové soutěži PhDr. Josefa Micky v Praze  
(17. – 18. října 2020, kde získal ve 4. kategorii 2. cenu a zvláštní cenu Spolku Sv. 
Bartoloměje - účast na koncertě v rámci cyklu „Hudba ve Smolnici.  
Zúčastnil se 63. ročníku Kocianovy houslové soutěže (7.5.2021), kde získal ve  
3. kategorii Čestné uznání druhého stupně.  
Dále získal 1. místo a stal se absolutním vítězem v krajském kole Celostátní soutěže 
smyčcových nástrojů o cenu společnosti Akord Kvint v Holicích (7.6.2021). Celostátní 
kolo proběhne na podzim ve Františkových Lázních.  
16.6.2021 absolvoval soutěž finalistů soutěže Hraj online!, vypsanou Pardubickou 
filharmonií.  V kategorii 1b získal 1. místo a možnost nahrávat s Komorní filharmonií 
Pardubice a možnost hrát na koncertě laureátů této soutěže v roce 2022. 
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 Město Česká Třebová udělilo v oblasti kultury Cenu města Kohout Tanečnímu 
orchestru ZUŠ pod vedením Milana Špičáka a houslistovi Adamu Janíčkovi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Výstava výtvarných a keramických prací žáků ZUŠ byla z důvodu pandemie 
několikrát odložena. Ve výstavní síni Kulturního centra byla v lednu 2021 
nainstalována a čekala na mírnější opatření ze strany MZ, aby mohla být zpřístupněna 
veřejnosti. Stalo se tak 17.5.2021. Zájemci měli možnost tuto krásnou výstavu 
navštívit do 27.6.2021. Výstava proběhla v rámci celostátního happeningu ZUŠ OPEN 
2021. 
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 Zápis dětí na školní rok 2021/2022 
Z důvodu vysokého počtu odhlášených žáků na konci 1. pololetí (pandemie 
coronaviru) jsme připravili novou formu náborové kampaně, která byla zahájena již 
1.4.2021. Obsahovala jednotný vizuální styl se sloganem „Nejvyšší čas probudit svůj 
talent,“ který se objevoval na plakátech, ve videích, v textech pro FB, na webu školy, 
v Českotřebovském zpravodaji apod. Vytvořili jsme krátké náborové video, které 
zhlédlo přes 1400 diváků. Ve spolupráci s p. uč. výtvarného oboru jsme vytvořili 
hudební omalovánky a pastelky s logem ZUŠ, které děti obdržely při návštěvách 
našich pedagogů v MŠ a ZŠ. Průběžně, jak rodiče zasílali přihlášky, jsme děti zvali na 
talentové zkoušky. Vyhlásili jsme i oficiální termíny pro zápis do ZUŠ. Náborová 
kampaň tohoto rozsahu na naší ZUŠ ještě nikdy neproběhla a vzhledem k vysokému 
počtu přijatých přihlášek lze konstatovat, že veřejnost zaujala. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nejdůležitější akce budovy - Tyršovo náměstí 81, Česká Třebová 
 

 Pořízení počítačové sestavy do sborovny, učebny č. 20 a LDO, notebooku do 
koncertního sálku 

 Pořízení videokamery do koncertního sálku na nahrávání e-vystoupení 
 Nová podlaha v koncertním sálku a v chodbě před koncertním sálkem 
 Vymalování a vybavení koncertního sálku záclonami na okna, závěsy na okna a na 

podium, zakoupení nových židlí 
 Chodba před koncertním sálkem byla vybavena šatní stěnou 
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Nejdůležitější akce budovy Kozlovská 775, Česká Třebová 
 

 Pořízení nové počítačové sestavy do učebny č. 12 
 Pořízení koberce do učebny č. 2 a předsíňky 
 Pořízení koberce do sborovny 
 Statické zajištění toalet 
 Příprava  na bourání sousedících budov s možností vybudování parkoviště, které by 

mohla využívat ZUŠ v době výuky 
 

 
 
Nové nástroje a vybavení: 
 

Do hudebního oboru: 
 

4 x trombon THOMANN, činely, housle ½ A.Šibal,  housle ¾ A.Šibal, lesní roh 
YAMAHA, 2x klávesy YAMAHA, xylofon, sopránsaxofon zahnutý,  
2x ½ violoncello Pablo Vitaso, 1x ¾ violoncello Pablo Vitaso, 1x 4/4 violoncello 
A.Šibal, 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Do výtvarného oboru (keramika):  

 

válcovací stolice 



 21 

Ekonomické údaje - stav k   31.12.2020 
 

Náklady: 
 

Účet 501  spotřeba materiálu       393 329,48 Kč 
Účet 502  spotřeba energie          343 285,62, Kč 
Účet 511  opravy a udržování          157 230,51 Kč 
Účet 512  cestovné                12 880,-- Kč 
Účet 518  ostatní služby            328 970,59 Kč 
Účet 521  mzdové náklady - platy ped.           10 289 424,-- Kč 
   mzdové náklady - platy neped.                1 137 867,--  Kč 
   mzdové náklady - OPPP ped.       440 000,-- Kč 
   mzdové náklady - OPPP mimorozp.     9 357,-- Kč 
Účet 524  zákonné  soc. a zdrav. poj.             4 014 316,-- Kč 
Účet 525  pojistné Kooperativa                                          49 882,-- Kč 
Účet 527  zákonné sociální náklady FKSP                         228 546,-- Kč 
   zák. soc. nákl. - pracovnělék. služby                     4 650,-- Kč 
   semináře pedagogičtí                                           32 110,-- Kč 
   semináře nepedagogičtí                                        8 546,-- Kč 
   semináře šablony ped. 2.VII/4d                         17 800,--  Kč 
   ochranné pomůcky                   31 341,55 Kč    
Účet  551  odpisy                                   4 200,-- Kč                         
Účet 558  náklady z drobného majetku                            281 718,08 Kč 
        -------------------------------- 
celkem                                        17 785 453,83 Kč 
Výnosy: 
 

Účet 602  školné, tržby                          1 585 600,-- Kč 
Účet 603  výnos z pronájmu                     8 525,-- Kč 
Účet 648  zúčt. fondů - sponz. dary        4 000,-- Kč 
Účet 649  ostatní výnosy       15 111,60 Kč 
Účet 662  úroky                            2 450,71 Kč 
Účet 672  dotace Město                                 90 000,-- Kč 
   dotace přímé  UZ 33353                      16 151 747,-- Kč 
   dotace soutěž UZ 33166                                        3 000,-- Kč 
   dotace Šablony II       18 716,--  Kč 
        -------------------------------- 
celkem                                        17 879 150,31 Kč 
 
Výnosy celkem              17 879 150,31 Kč 
Náklady celkem                          17 785 453,83 Kč 
        -------------------------------- 
Výsledek hospodaření                               93 696,48 Kč 
 

Rozdělení výsledku hospodaření za rok 2020 
 

Příděl do fondu odměn                                                   500,-- Kč 
Příděl do fondu rezervního                                                        93 196,48 Kč 
          
Hospodaření organizace v pořádku.  
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Závěr hodnotící zprávy 

 
Školní rok 2020/2021 se zapíše do historie školy jako zcela výjimečný. Od jeho zahájení do 
5.10.2020 škola plnila úkoly, které si stanovila na začátku školního roku v běžném režimu. 
Další vlna pandemie COVID-19 přinesla nejen starost o zdraví všech, kteří se účastnili 
učebního procesu, ale i opatření a nařízení MZ s tím související, které škola plnila, tak jak byly 
postupně vyhlašovány, beze zbytku. V době, kdy byla zakázána přítomnost žáků ve škole, 
probíhala výuka distanční formou. Učitelé vykonávali pedagogickou práci s maximálním 
nasazením podle svých možností, denně se na práci připravovali, vzdělávali se, využívali 
poznatků z odborné literatury, internetu, navzájem spolupracovali, pomáhali si. 
Rodiče a žáci byli informováni o aktuálních opatřeních včas a to jak třídními učiteli, tak na 
webových stránkách školy nebo facebooku školy.  
S pokračující pandemií, zákazu vstupu žáků do budov školy, nouzového stavu a s přechodem 
na distanční výuku, se zvýšila komunikace mezi ředitelkou a zákonnými zástupci žáků. Ti se 
dotazovali na informace týkající se průběhu vzdělání, úplaty za vzdělání a jeho možného 
vrácení, možnosti odhlášení atd. V lednu 2021 zaslala ředitelka dopis rodičům, ve kterém 
uvedla důvody, proč nemůže udělat vstřícný krok ohledně úpravy či vrácení školného za 
období distanční výuky. Ve Vyhlášce č. 423/2020 Sb., která novelizuje Vyhlášku č. 71/2005 
Sb. o základních uměleckých školách a je pro ni závazná, je uvedeno, že ředitel školy stanoví 
výši úplaty na období školního roku a tudíž ji v průběhu běžícího školního roku nemůže 
měnit, a to ani v době, kdy běžela výuka na dálku. Vyhláška dále stanovuje, že za dobu, kdy 
škola umožňuje vzdělávání distančním způsobem, se úplata nevrací. Většina rodičů toto 
vysvětlení přijala a své dítě i nadále podporovala ve studiu na ZUŠ. Někteří však z důvodu 
nesouhlasu s nařízenou distanční výukou žáků své dítě odhlásili. Všechny odhlášky ředitelka 
respektovala. 
 
Z důvodu zákazu pořádání veřejných akcí byly zrušeny všechny plánované koncerty, výstavy, 
soutěže a přehlídky. Vedení školy na toto opatření okamžitě reagovalo a s učiteli, žáky a 
rodiči připravilo mnoho e-besídek formou videí. Českotřebovská ZUŠ se tímto způsobem 
prezentovala na You Tube, web stránkách, FB a dalších internetových platformách. Tyto 
projekty daly možnost mladým umělcům ukázat svoji píli a pracovitost veřejně a přispěly k 
lepší náladě nejen všech zúčastněných v tuto náročnou dobu, ale i ostatním příznivcům 
českotřebovské zušky, babičkám i dědečkům, kteří mohli sledovat svá vnoučata z bezpečné 
vzdálenosti svého domova. Zájem byl obrovský a ohlasy skrze pozitivní.  
 
Postupné rozvolňování umožnilo prezenční výuku žáků. Účast na výuce byla povolena za 
dodržení přísných hygienických podmínek. Prezenční výuka navázala na výuku distanční, byly 
zrušeny závěrečné zkoušky hudebního oboru, proběhl Absolventský e-koncert. V červnu 
škola organizovala ve třech termínech za přísných hygienických podmínek zápis na nový 
školní rok. Na konci školního roku byli všichni žáci klasifikováni a období spojené s pandemií 
COVID-19 českotřebovská ZUŠ zvládla bez zásadních problémů. 
 

V následujícím školním roce bude hlavním úkolem individuálním přístupem rozvíjet a 
kultivovat osobnost žáků po umělecké a lidské stránce, respektovat jejich vlastní možnosti a 
rozvíjet jejich zodpovědnost, samostatnost a sebedůvěru.  
Budeme připravovat žáky i pro studium na školách uměleckého a pedagogického zaměření. 
Budeme pokračovat v zavádění nového vizuálního stylu do dalších propagačních oblastí ZUŠ, 
opírat se o dlouholetou vzdělávací tradici, kvalitu a klima školy a udržovat silnou a pozitivní  
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image školy. I nadále budeme vytvářet a udržovat na škole vstřícný a respektující 
komunikační systém zahrnující pedagogy, děti i rodiče a veřejnost.  
Chceme každoročně určit priority ve vybavování školy v souladu s hospodárným, účelným 
čerpáním rozpočtu školy a zkvalitňovat vybavení tříd a obou budov.  
Chceme nadále udržovat dosavadní korektní spolupráci se zřizovatelem a zastupiteli města  
a prohlubovat spolupráci i se subjekty ve městě i mimo něj. 

 
 

Datum zpracování hodnotící zprávy:    26.8.2021 
 

Datum projednání na poradě pracovníků školy:  30.8.2021 
 
Podpis ředitelky školy a razítko školy:                            

 
Jarmila Holcová, DiS. 
ředitelka ZUŠ 


