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1

Charakteristika školy
Název školy:
Sídlo:
Odloučené pracoviště:
IČO:
IZO:
Datová schránka:
Zřizovatel:
Adresa zřizovatele:
Celková kapacita školy:
Kontakt na zařízení:

Základní umělecká škola Česká Třebová
Kozlovská 775, 560 02 Česká Třebová
Tyršovo náměstí 81, 560 02 Česká Třebová
72085355
691002533
tepzef7
Město Česká Třebová
Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová,
okres Ústí nad Orlicí
790 žáků

Web:
Objekt školy:

telefon: 465 531 056
e-mail: zus@zusct.cz
www.zusct.cz
škola sídlí ve dvou budovách starších 50 let

Ředitelka školy:
Zástupce ředitelky:

Jarmila Holcová, DiS.
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.

2

Základní údaje za školní rok 2019/2020
(dle zahajovacího výkazu ke 30.9.2019)
Žáků celkem
Studium dospělých
- z toho žáci SŠ,VOŠ

659
3
3

Výše úplaty za vzdělání za měsíc (vyhl. č.71/2005 Sb.)
ve školním roce 2019/2020:
Školné v jednotlivých oborech
Kč/měsíc
Hudební - individuální
Hudební - skupinová
PHV
Taneční obor
Výtvarný obor
Přípravný VO, TO, LDO
Literárně dramatický obor
Pěvecký sbor přípravný
Pěvecký sbor Kajetánek
Výtvarný obor - keramika

380,280,240,260,260,240,260,80,100,280,-

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 oddělení, jejichž vedoucí odpovídají ředitelce školy
za odbornou stránku výuky.
Školu dle zahajovacího výkazu navštěvovalo celkem 659 žáků a 3 dospělí. Výuku zajišťovalo
18,2 interních a 1,5 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. Byla rozšířena nabídka vyučovaných studijních
zaměření o Hru na kontrabas, Hru na el. basovou kytaru a Hru na varhany. V rámci
zkvalitnění výuky byla zrekonstruována učebna bicích nástrojů.

-

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.).
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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.

Škola kapacitně i nabídkou výuky vyhovuje současnému zájmu veřejnosti, vyhovuje regionu
i 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, vymyšlené, připravené a nastudované učiteli školy, měly být děti
seznámeny s hudebními nástroji. Z důvodu COVID-19 se neuskutečnilo.
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 2019/2020 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 přípravy mimořádného
Koncertu ke třem jubileím proběhla úzká spolupráce s Jindřiškou Vaníčkovou, Janou
Pasekovou a Josefem Petrákem.
 se Silvií Pálkovou – sbormistryní DPS Severáček (Liberec) - koncert k 25. výročí
českotřebovského DPS Kajetánek.
 s učiteli ZUŠ z partnerského města Svit (Slovensko). Ve dnech 29. - 30.9.2019
navštívilo vedení obou ZUŠ ze Svitu (státní a soukromá) naší ZUŠ v České Třebové.
Kolegové si prohlédli budovu na Tyršově náměstí, její učebny hudebních oborů,
taneční sál a výtvarný a keramický ateliér. V rámci třídenního pobytu v České Třebové
se seznámili i s historii rotundy sv. Kateřiny, vyzkoušeli varhany v rotundě a navštívili
zahajovací koncert XV. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO VARHANNÍHO FESTIVALU ZDEŇKA
POLOLÁNÍKA. Byl připraven program na spolupráci v rámci oslav 75. výročí
od založení českotřebovské ZUŠ - účast na slavnostním koncertu.
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Vzdělávací programy školy
Obory vyučované ve škole ve školním roce 2019/2020
(dle zahajovacího výkazu):
Obor:
Počet žáků
Počet dospělých
Počet tříd-učeben
Počet hodin
Počet žáků s rozšíř. vyuč.

Hudební
386
3
21
1 pronajatá
362
2

Literárně
dramatický
44
1
1 pronajatá
16
-

Taneční

Výtvarný

122
2

107
2

24
-

42
-

Další údaje:
Vyučované nástroje v hudebním oboru:
klavír, varhany, elektronické klávesové nástroje, akordeon, housle, violoncello, kytara,
el. basová kytara, kontrabas, zobcová flétna, příčná flétna, klarinet, saxofon, trubka,
hoboj, fagot, trombon, lesní roh, bicí nástroje, hudební dílny 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 2019/2020:

Interní pracovníci
Externí pracovníci

k datu 30.06.2020
počet fyzických
přepočtené
osob
úvazky
23
17,61
6
1,58
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Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2019/2020:

41.
29.
9.
14.
15.
16.
46.
53.
56.
58.
59.
81.
84.
92.
94.

J.H., DiS.
J.N., dipl. um.
Mgr. M.H.
MgA. B.M
BcA. M.M.
L.N.
B.P.
P.K., dipl. um.
BcA. H.N.
L.S.
Mgr. M.Š.
Mgr. A.H.
Mgr. K.B.
Mgr. Z.S.
BcA. J.H.

Pracovní
zařazení,
funkce
ředitelka
zástupce ředit.
učitelka
učitel
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitel
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka

96.
97.
106.
107.
109.
112.
113.
115.
116.
118.
121.
123.
124.
129.
130.
131.
132.
133.

Bc. T.H.
Mgr. P.N.
Z.K.H.
Mgr. I.N.
Mgr. K.Š.
L.J., DiS.
Z.H., dipl.um.
V.L., DiS.
O.Š., DiS.
Bc. P.S.
D.B., DiS.
Mgr. P.S.
MgA. F.H.
Mgr. M.H.
Bc. A.P., DiS.
T.F.
BcA.Y.S.
Mgr. L.K.

učitelka
učitel
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitel
učitelka
učitelka
korepetitorka
učitel
učitelka
učitelka
učitel
učitelka
učitelka

Poř.č.

Jméno, příjmení
(ve zkratce)

Úvazek

Kvalifikace
(vzdělání)

1
1
1
0,52
1
0,57
0,26
1
1
1
1
0,2
0
0,52
0,19

SŠ, Konzervatoř
Konzervatoř
Konzervatoř, VŠ
Konzervatoř, VŠ
Konzervatoř,VŠ
SŠ,VOŠ
Konzervatoř
Konzervatoř
Konzervatoř,VŠ
SŠ
VŠ
Konzervatoř, VŠ
Konzervatoř, VŠ
VŠ
Konzervatoř, VŠ

0
1
0,76
0
0,5
0,52
1
0,24
0,7
1
0,24
0,32
0,13
0,28
0,86
0,98
0,26
0,33

Konzervatoř, VŠ
VŠ
SŠ
Konzervatoř,VŠ
Konzervatoř, VŠ
Konzervatoř
Konzervatoř
Konzervatoř
Konzervatoř
VŠ
SŠ, student konzervatoře
VŠ
Konzervatoř, VŠ
VŠ
VŠ
SŠ, student konzervatoře
VŠ
VŠ

Poznámka

DPČ

výkonný umělec

RP
RP

neplacené volno,
do 31.1.2020
RP

RP

DPČ
DPČ
DPČ

zástup za MD
DPČ
DPČ

Ve školním roce 2019/2020 dosáhl pedagogický sbor věkového průměru 41,16 let, 3 učitelé
byli v důchodovém věku, externích bylo 6 učitelů. Na rodičovské a mateřské dovolené jsou
čtyři učitelky.
Kvalifikovanost a stupeň vzdělání učitelů ve školním roce 2019/2020:
Kvalifikace z hlediska potřeb školy je dostačující.
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Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2019/2020:

k datu 30.06.2020
počet fyzických osob
přepočtené úvazky
Interní pracovníci
Externí pracovníci

4
-

3,0
-

Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2019/2020:
Poř.č.
35.
119.
125.
135.
134.

Jméno a příjmení
(ve zkratce)
R.K.
V.K.
V.K.
M.Š.
L.P.

Pracovní zařazení
účetní, ekonom
školník
uklizečka
uklizečka
uklizečka
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Úvazek

Pozn.

1
0,5
0,75
0,75
0,5

od 11/2019
DPP-zástup 9,10/2019

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









pedagogové
Metodické centrum JAMU Brno - klavír
BcA. Miluše Mimrová, průběžně celý rok
Metodika hry na dechové nástroje - Konzervatoř Brno
Mgr. Milada Hamplová, MgA. Kateřina Štěrbová průběžně celý rok
Motivace a inspirace při hře na smyčcové nástroje - Konzervatoř Brno,
Jitka Nováková, dipl. um, průběžně celý rok
Aspekty výuky kytary v současné době, metodika a výběr vhodných skladeb Konzervatoř Brno, Mgr. Pavel Novák, průběžně celý rok
12.10.2019 - Klavírní inspiromat Chotěboř 2019 - Základní umělecká škola Chotěboř,
Zdeňka Hájková, dipl.um.
17.10. - 18.10.2020 - Valná hromada AZUŠ
Jarmila Holcová, DiS.
31.8.2020 - program pro ZUŠ Klasifikace
Mgr. Milada Hamplová
MgA. Bohuslav Mimra
BcA. Miluše Mimrová
Libuše Neradová
Jitka Nováková, dipl.um.
Jarmila Holcová, DiS.
Petra Kotyzová, dipl.um.
BcA. Helena Němečková
Lenka Slavíková
Mgr. Milan Špičák
Mgr. Andrea Marková
Mgr. Zuzana Soukupová
Mgr. Pavel Novák
Zuzana Kulhánek Habrmanová
BcA. Kateřina Štěrbová
Lenka Jakeschová, DiS.
Zdeňka Hájková, dipl.um.
Bc. Pavla Strouhalová
Diana Bartáková, DiS.
Bc. Aneta Pirklová, DiS.
Tomáš Felger
V rámci projektu šablony II. - 2.VII/4j kulturní povědomí a vyjádření




9.10. - 11.10.2020 Celostátní setkání učitelů hudební nauky na ZUŠ
Bc. Pavla Strouhalová
28.11.2019 - Využití nových metod a forem v počátcích výuky houslové hry na ZUŠ
Jitka Nováková, dipl.um.
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V rámci projektu šablony II. – 2.VII/4d osobnostně sociální rozvoj





7.10. - 9.10.2020 Celostátní setkání učitelů tanečních oborů ZUŠ
Lenka Slavíková
8.1.2020 - Emoce a emoční inteligence pro pedagogy
Jarmila Holcová, DiS.
30.1.2020 - Emoce a emoční inteligence pro pedagogy
Diana Bartáková, DiS.
Tomáš Felger
Mgr. Milada Hamplová
Mgr. Magdalena Hubená
Lenka Jakeschová, DiS.
Petra Kotyzová, dipl.um.
Mgr. Lucie Kovářová
Zuzana Kulhánek Habrmanová
Veronika Leksová, DiS.
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
Blanka Poukarová
Mgr. Zuzana Soukupová
Bc. Pavla Strouhalová
Mgr. Milan Špičák
Otakar Štěpánek, DiS.
MgA. Kateřina Štěrbová

-

nepedagogové (R.Kuklová)










24.9.2019 - Aktuálně ze mzdové účtárny
25.9.2019 - VEMA (mzdový program)
11.11.2019 - Spisová služba, vztah spisové služby a GDPR
21.11.2019 - Aplikace zákona o registru smluv v praxi
3.12.2019 - Příprava roční účetní závěrky příspěvkových organizací a inventarizace
13.12.2019 - Zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2019 a roční zúčtovaní
18.12.2019 - VEMA (mzdový program)
28.1.2020 - VEMA (mzdový program)
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Údaje o přijímání žáků
Žáci jsou přijímáni v souladu s vyhláškou č. 71/2005 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 2019/2020 proběhly talentové zkoušky v měsíci červnu 2019.
Průzkumy jsou rozděleny pro žáky předškolního věku, žáky navštěvující v následujícím
školním roce 1. třídu ZŠ a starší žáky.
V hudebním oboru probíhá přijímací řízení před komisí, kde se zjišťuje intonace, hudební
paměť a rytmus.
V tanečním oboru se zjišťuje základní držení těla při chůzi, klusu a běhu, rytmus, pohybová
reakce na hudbu.
Ve výtvarném oboru jsou žáci vybíráni podle výtvarného projevu v MŠ a ZŠ.

Výsledky výchovy a vzdělávání
Pandemie COVID-19 - mimořádná opatření
Z důvodu pandemie COVID-19 byl od 11.3.2020 do 10.5.2020 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 11.5.2020, kdy žáci opět mohli vstupovat do budov
škol, byla zahájena prezenční výuku hudebního, výtvarného a literárně dramatického oboru.
Taneční obor obnovil prezenční výuku od 1.6.2020.
Vzhledem k zákazu pořádání veřejných akcí, byly všechny koncerty, vystoupení a výstavy
od 11.3.2020 do konce školního roku 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.

Absolventi školy ve školním roce 2019/2020 v jednotlivých oborech:
Obory:
Počet absolventů

Hudební
20

Literárně
dramatický
11

11

Taneční

Výtvarný

14

6

Žáci přijatí ke studiu do středních a vysokých škol
(přij. řízení 2019/2020):
Škola
Střední škola zahradnická a technická
Litomyšl (stud. obor Floristika)
Střední škola umělecko průmyslová
Ústí nad Orlicí
(stud. obor Grafický design)

Přihlášeno
1

Přijato
1

1

1

Pavel Vážek
Kateřina Kulhavá

Hodnocení žáků na konci školního roku 2019/2020:

s vyznamenáním
473

Stupeň hodnocení
prospěl
18

neprospěl
0

Bylo vydáno 110 ks Potvrzení pro přípravné ročníky v hudebním, tanečním
a výtvarném oboru.
Studium během roku předčasně ukončilo nebo bylo neklasifikováno 9 žáků.
Žáci během studia většinou prokazovali dobré studijní výsledky, zapojovali se úspěšně
do školních i mimoškolních aktivit a úspěšně se zúčastňovali soutěží, vernisáží výstav
a příkladně reprezentovali naši ZUŠ.
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Výsledky soutěží ve školním roce 2019/2020:
Okresní kolo:
1. místo

2. místo

3. místo

Čestné uznání

Hra na smyčcové
nástroje – 0. kat.
Alžběta Hurtová
Hra na smyčcové
nástroje – I. kat.
Aleš Kobulej
Hra na smyčcové
nástroje – II. kat.
Filip Němeček
Hra na smyčcové
nástroje – IV. kat.
Tereza Čížová
Hra na smyčcové
nástroje – IV. kat.
Nela Houdová
Hra na smyčcové
nástroje – IV. kat.
Jan Kocanda
Hra na smyčcové
nástroje – IV. kat.
Adam Janíček
Hra na smyčcové
nástroje – VIII. kat.
Jitka Lacmanová
Koncertantní obsazení
II. kat.
Tereza Čížová
Nela Houdová
Všichni soutěžící obdrželi 1. místo s postupem do krajského kola, které se bohužel z důvodu
COVID-19 neuskutečnilo.
Adam Janíček navíc obdržel Cenu starosty města Letohrad pro absolutního vítěze a Cenu za zcela
mimořádný hudební projev.
Na okresní kolo ZUŠ ve hře na klavír, které mělo proběhnout 12. března 2020, se připravovaly žákyně:
Meda Špačková, Jolana Svobodová, Marie Vomáčková, Eliška Svobodová, Teodora Faitová, Alena
Štěpánová a Eva Štěpánová. Z důvodu COVID-19 byla soutěž zrušena.

Krajská kola:
1. místo

2. místo

3. místo

Čestné uznání

2. místo

3. místo

Čestné uznání

Ústřední kola:
1. místo
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Ostatní:
Olympiáda dětí a mládeže - Karlovy Vary
Dominik Bulva (hráč na el. klávesové nástroje) ze třídy Jarmily Holcové se zúčastnil ve dnech
19. - 24. 1. 2020 IX. Olympiády dětí a mládeže v Karlových Varech v umělecké disciplíně Hra
na elektronické klávesové nástroje. Za každý kraj byl nominován jeden soutěžící. Dominik,
který například v roce 2016 získal titul Absolutního vítěze v Krajském kole soutěže ZUŠ
Pardubického kraje ve hře na elektronické klávesové nástroje nebo se v roce 2019 umístil
na 1. místě v Celostátním kole soutěže ZUŠ ve své kategorii, získal nominaci za Pardubický
kraj. Olympijské klání 14 soutěžících z každého kraje probíhalo v centru Karlových Varů
v Hotelu Thermal, kde měl sídlo i Olympijský dům. Porota hodnotila hru dětí širokého
věkového rozmezí. Po každém vystoupení nejprve slovně a poté bodově. Ze 14 krajánků
obsadil 8. místo a v celkovém součtu mu bylo připsáno 7 bodů.

Svitavský slavík
Pěvecká soutěž Svitavský slavík 2020 - výběrového kola, které proběhlo 6.2.2020 v ZUŠ
Svitavy se ve své kategorii zúčastnily žákyně Tereza Blažková, Denisa Škodová, Zuzana
Vítková, Romana Hylenová, Andrea Kumpoštová, Kristýna Špánková, Liliana Hrabčuková,
Iva Vostřáková, Kateřina Vejdová a Šárka Vrátná (všechny ze třídy Petry Kotyzové).
Do finálového kola postoupily: Tereza Blažková s písní "Pro mámu", Iva Vostřáková s písní
"Lásko, voníš deštěm" a Kateřina Vejdová s písní "Valence".
Finále pěvecké soutěže Svitavský slavík 2020 proběhlo 25.2.2020 v Multifunkčním centru
Fabrika ve Svitavách. Zvláštní cenu poroty získala Kateřina Vejdová za výběr písně a Iva
Vostřáková za celkový dojem.
Další soutěže byly od 11.3.2020 z důvodu COVID-19 zrušeny.
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Údaje o dalších významných aktivitách školy
 1.10.2019 - Koncert k Mezinárodnímu dni seniorů (žáci Mgr. Milady Hamplová a žáci
LDO Zuzany Kulhánek Habrmanové, Taneční orchestr pod vedením Mgr. Milana
Špičáka)
 2.10.2019 - 1. hudební besídka
 6.10.2019 - Koncert v DPS Česká Třebová (Jarmila Holcová, Bc. Pavla Strouhalová)
 17.10.2019 - 2. hudební besídka
 25.10.2019 - Koncert ke třem jubileím, koncert věnovaný bývalým učitelům
českotřebovské ZUŠ: Jindřišce Vaníčkové, Josefu Petrákovi a Janě Pasekové
 9.11.2019 - Koncert 25. let dětského pěveckého sboru Kajetánek
 13.11.2019 - 3. hudební besídka
 17.11.2019 - Slavnostní koncert k výročí 17. listopadu (DPS Kajetánek, žáci LDO
Zuzany Kulhánek Habrmanové, Taneční orchestr pod vedením Mgr. Milana Špičáka)
 19.11.2019 - Koncert v DPS Česká Třebová (MgA. Kateřina Štěrbová, Lenka
Jakeschová, DiS.)
 27.11.2019 - 4. hudební besídka
 28.11.2019 - Předvánoční vystoupení LDO
 29.11.2019 - Rozsvěcení vánočního stromu v Řetové (DPS Kajetánek pod vedením
Petry Kotyzové, dipl.um. a Zdeňky Hájkové, dipl.um.)
 30.11.2019 - Adventní koncert v kostele Rozeslání Apoštolů v Rybníku (žáci Mgr.
Milady Hamplové, MgA. Bohuslava Mimry, BcA. Miluše Mimrové)
 30.11.2019 - Rozsvěcení vánočního stromu v Semaníně (Orchestr bývalých žáků
pod vedením Jitky Novákové, dipl.um.)
 1.12.2019 - Rozsvěcení vánočního stromu v České Třebové (DPS Kajetánek pod
vedením Petry Kotyzové, dipl.um. a Zdeňky Hájkové, dipl.um.)
 1.12.2019 - vernisáž vánoční výstavy Třpytivé svátky (Mgr. Milada Hamplová s žákyní
Barborou Svítilovou)
 2.12.2019 - třídní vystoupení žáků ze třídy Mgr. Milady Hamplové
 3.12.2019 - vystoupení žáků Mgr. Milady Hamplové na schůzi kardiaků
 4.12.2019 - 5. hudební besídka
 9.12.2019 - Vánoční koncert
 12.12.2019 - vánoční vystoupení tanečního oboru a pěveckého oddělení ,, A proto
tančím, zpívám …“
 13.12.2019 - Adventní koncert ve společenském sále v Rybníku (Orchestr bývalých
žáků pod vedením Jitky Novákové, dipl.um.)
 15.12.2019 - Adventní koncert v kostele v Dlouhé Třebové (Orchestr bývalých žáků
pod vedením Jitky Novákové, dipl.um.)
 16.12.2019 - Klávesový koncert (žáci Jarmily Holcové, Mgr. Lucie Kovářové a Tomáše
Felgera)
 17.12.2019 - třídní vánoční besídka žáků Zdeňky Hájkové, dipl.um.
 19.12.2019 - Koncert v DPS Česká Třebová (žáci Petry Kotyzové, dipl.um. a Zdeňky
Hájkové, dipl.um.)
 19.12.2019 - vánoční kytarové koledování, žáci ze třídy Mgr. Pavla Nováka
 20.12.2019 - vánoční vystoupení žáků Lenky Jakeschové, dipl.um.
 20.12.2019 - Adventní koncert v kostele ve Džbánově (Orchestr bývalých žáků
pod vedením Jitky Novákové, dipl.um.)
 11.1.2020 - Interpretační seminář v rámci Smyčcové soboty (žáci Jitky Novákové,
dipl.um.)
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13.1.2020 - Koncert pro PHV
15.1.2020 - 6. hudební besídka
16.1.2020 - Koncert v DPS Česká Třebová (žáci pod vedením Mgr. Pavla Nováka)
22.1.2020 - Koncert učitelů
29.1.2020 - 7. hudební besídka
5.2.2020 - 8. hudební besídka
30.2.2020 - masopustní koncert v Domě pro seniory (Lenka Jakeschová, DiS.,
Veronika Leksová, DiS.)
26.2.2020 - 9. hudební besídka
4.3.2020 - Hrajeme doma
5.3.2020 - ,,Houslová soutěž nanečisto" (Jitka Nováková, dipl. um., Mgr.Andrea
Marková)
29.3.2020 - 1. E besídka
12.4.2020 - Tančíme s láskou (virtuální vystoupení tanečního oboru)
19.4.2020 - 2. E besídka
19.4.2020 - 1. E výstava prací žáků výtvarného oboru
10.5.2020 - 3. E besídka
14.6.2020 - 4. E besídka
21.6.2020 - 2. E výstava výtvarného oboru - tvoříme doma

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
























11.3.2020 - 10. hudební besídka
17.3.2020 - vernisáž k výstavě výtvarných a keramických prací
18.3.2020 - 30.3.2020 - Výstava výtvarných a keramických prací
24.3.2020 - Koncert v DPS
25.3.2020 - 11. hudební besídka
27.3.2020 - Českotřebovský Ámos
30.3.2020 - Krajské kolo soutěže ZUŠ ve Hře na smyčcové nástroje
1.4.2020 - Koncert varhany a flétny
8.4.2020 - 12. hudební besídka
20.4.2020 - výchovný koncert pro mateřské školy a základní školy
21.4.2020 - 13. hudební besídka
29.4.2020 - I. absolventský koncert (studijní zaměření elektronických klávesových
nástrojů a bicích nástrojů)
6.5.2020 - 14. hudební besídka
12.5.2020 - odpolední a večerní vystoupení tanečního oboru
13.5.2020 - 2x dopolední představení tanečního oboru
14.5.2020 - 2x dopolední představení tanečního oboru
15.5.2020 - ZUŠ OPEN - Zuška na českotřebovském dopravním terminálu, vystoupení
všech čtyř oborů
15.5.2020 - vystoupení žáků třídy Mgr. Magdaleny Hubené
16.5.2020 - Ceny města (Taneční orchestr pod vedením Mgr. Milana Špičáka)
20.5.2020 - 15. hudební besídka
27.5.2020 - II. Absolventský koncert
28.5.2020 - III. Absolventský koncert
3.6.2020 - I. závěrečný koncert
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9.6.2020 - II. závěrečný koncert
10.6.2020 - Klávesové letnohrávky (žáci pod vedením Jarmily Holcové)
16.6.2020 - třídní vystoupení žáků Mgr. Milady Hamplové
17.6.2020 - vystoupení LDO pro školy a veřejnost
18.6.2020 - vystoupení LDO pro veřejnost
24.6.2020 - třídní přehrávka Bc. Kateřiny Štěrbové a Veroniky Leksové, DiS.

 15.8.2020 - Piknik v Javorce (výtvarný obor – zrušen z důvodu špatného počasí)

Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI
Inspekce ve školním roce 2019/2020 - nebyla provedena žádná kontrola.

Údaje o výsledcích kontrol
Ve školním roce nebyla provedena žádná kontrola.

Nejdůležitější a mimořádné události
 Pro snadnější identifikaci školy se používá vizuální styl plakátů a programů, používá
se logo školy. Byl vytvořen návrh vizuálního stylu plakátu, loga a letáku k 75. výročí
školy. Nový vzhled má i tablo absolventů.
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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.
 25 let DPS Kajetánek (sbormistr Petra Kotyzová) - slavnostní koncert k 25. výročí
od vzniku našeho dětského sboru se konal ve Velkém sále KC dne 9.11.2019.
Účinkovali současní a bývalí členové sboru, smíšený pěvecký sbor Bendl (sbormistr
Josef Menšík a David Lukáš), Silvie Pálková (bývalá sbormistryně Kajetánku), Milada
Hamplová a Zdeňka Hájková (klavírní korepetice).

 Koncert ke třem jubileím - mimořádný koncert věnovaný bývalým učitelům
českotřebovské ZUŠ Jindřišce Vaníčkové (85), Janě Pasekové (90) a Josefu Petrákovi
(85) proběhl 25.10.2019 v Malé scéně. Ve zcela zaplněném sále vystoupili bývalí žáci
těchto emeritních učitelů a další hosté. Koncert zakončil svým vystoupením Orchestr
bývalých žáků pod vedením Jitky Novákové. Moderátorem večera byla ředitelka školy
Jarmila Holcová.
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 Vzpomínkový večer k třicátému výročí 17. listopadu 1989 - proběhl 17. 11. 2019
ve Velkém sále KC. V průběhu večera vystoupil Taneční orchestr pod vedením Milana
Špičáka, žáci literárně dramatického oboru pod vedením Zuzany Kulhánek
Habrmanové a DPS Kajetánek pod vedením Petry Kotyzové.
 Město Česká Třebová vyhlásilo druhý ročník ankety o nejoblíbenějšího učitele
ČESKOTŘEBOVSKÝ ÁMOS. Za naši školu byl nejvyšším počtem hlasů učitelů ZUŠ
nominován p. uč. Mgr. Milan Špičák. Na českotřebovské Základní umělecké škole
působí od roku 1999, tedy 21 let, vyučuje hru na zobcovou flétnu, klarinet, saxofon a
vede taneční orchestr. Díky jeho působení stoupl mezi žáky zájem o hru na tyto
nástroje a mnozí z nich, především saxofonisté, získávají na soutěžích přední
umístění. Přispívá k pohodové atmosféře na škole, je vstřícný ke kolegům a děti
ho respektují. Rodiče oceňují jeho lidský a empatický přístup k dětem, učební metody
a motivaci k pracovním návykům. I kvůli jeho pozitivnímu ladění a přátelské povaze
byl navrhnut na toto ocenění.

 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, upraven obsah vzdělávání
a v případě houslisty zakoupeny kvalitní hudební nástroje, které odpovídají jeho věku
a schopnostem. Spolupráce s rodiči a Pedagogicko - psychologickou poradnou je
na velmi dobré úrovni.
 Houslista Adam Janíček (mimořádně nadaný žák) ze třídy Bohuslava Mimry, který
v květnu 2019 vyhrál ve své kategorii 1. cenu Mezinárodní houslové soutěže Oskara
Riedinga a zvláštní cenu za nejlepší provedení Riedingova koncertu ve slovinském
Celje, obdržel pověření vystoupit na Koncertě finalistů této soutěže a na koncertě
s Komorním smyčcovým orchestrem Slovinské filharmonie. Koncert finalistů proběhl
17. října 2019 v chorvatském Varaždinu, kde Adam vystoupil se skladbou od Fritze
Kreislera Preludium a Allegro ve stylu Pugnaniho. Druhý den ráno následoval přejezd
do Slovinska. V Ljubljani, kde 19. října 2019 proběhl další koncert, Adam předvedl
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společně s Komorním smyčcovým orchestrem Slovinské filharmonie houslový koncert
Antonia Vivaldiho Čtvero ročních dob - část Podzim. Byla to pro něj první zkušenost
s profesionálním orchestrem, který hrál bez dirigenta.

 V rámci pestrosti výuky a širší nabídky hudebních oborů byl zakoupen špičkový
třímanuálový nástroj - varhany Johannus, které splňují všechny parametry ke kvalitní
výuce na ZUŠ. Studium zajišťuje aprobovaná učitelka. Tento královský nástroj se tak
poprvé v historii školy zařadil mezi vyučované nástroje.
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Nejdůležitější akce budovy - Tyršovo náměstí 81, Česká Třebová
 Výměna oken v tanečním sálku a výtvarném atelieru - hradil zřizovatel Město Česká
Třebová.
 Oprava klavíru PETROF z koncertního sálku (100 000 Kč) - hrazeno z příspěvku
zřizovatele Města Česká Třebová.
 Vymalování výtvarného atelieru.
 Vymalování keramické dílny a přilehlé místnosti s keramickou pecí.
 Vymalování učebny č. 20 a položení nového koberce.
 Vymalování chodby v suterénu a schodiště do suterénu, chodby v přízemí a WC
v 1. patře - hrazeno z příspěvku zřizovatele Města Česká Třebová.
 Pořízení nového koberce do chodby ve II. patře.
 Sborovna byla vybavena novou chladničkou.
 Pořízení nové počítačové sestavy do učebny č. 21, č. 26, keramiky, výtvarného
atelieru.
 Pořízení varhan do koncertního sálku (hrazeno z FRM) a ozvučovací techniky.
 Pořízení nového koberce do učebny č.14 - bicích nástrojů a její odhlučnění.

Nově zrekonstruovaná učebna bicích nástrojů

Nejdůležitější akce budovy Kozlovská 775, Česká Třebová
 Pořízení nové počítačové sestavy do ředitelny a uč. č. 2.

Nové nástroje:
Varhany s příslušenstvím do koncertního sálku (hrazeno z FRM), baskytarový set,
basová kytara, fagot, kontrabas, 2 ks zahnutý sopránsaxofon.
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Ekonomické údaje - stav k 31.12.2019
Náklady:
Účet
Účet
Účet
Účet
Účet
Účet

501
502
511
512
518
521

Účet
Účet
Účet

524
525
527

Účet

558

celkem

spotřeba materiálu
290 538,50 Kč
spotřeba energie
317 120,38,-- Kč
opravy a udržování
345 764,45 Kč
cestovné
79 243,20 Kč
ostatní služby
454 666,72 Kč
mzdové náklady - platy ped.
7 987 129,-Kč
mzdové náklady - platy neped.
769 365,-Kč
náhrady za DPN
34 473,-Kč
mzdové náklady - OPPP ped.
473 035,-Kč
mzdové náklady - OPPP bez SP
12 400,-Kč
mzdové náklady - OOPP neped
.
64 400,-Kč
zákonné soc. a zdrav. poj.
3 131 616,-Kč
pojistné Kooperativa
38 809,-Kč
zákonné sociální náklady
175 819,34 Kč
zák. soc. nákl. - pracovnělék. služby
9 580,-- Kč
semináře pedagogičtí
25 320,-Kč
semináře nepedagogičtí
16 682,-Kč
semináře šablony ped. 2.VII/4d
4 500,-Kč
semináře šablony ped. 2.VII/4j
5 130,-Kč
náklady z drobného majetku
346 787,93,-- Kč
-------------------------------14 582 379,52 Kč

Výnosy:
Účet
Účet
Účet
Účet

602
603
662
672

školné, tržby
výnos z pronájmu
úroky
dotace Město
dotace přímé UZ 33353
dotace Šablony II

celkem
Výnosy celkem
Náklady celkem

1 694 400,-Kč
27 125,-Kč
1 995,06 Kč
205 000,-Kč
12 642 895,-Kč
10 988,-Kč
-------------------------------14 582 403,06 Kč
14 582 403,06 Kč
14 582 379,52 Kč
-------------------------------23,54
Kč

Výsledek hospodaření
Rozdělení výsledku hospodaření za rok 2019
Příděl do fondu odměn
Příděl do fondu rezervního

2,-21,54

Hospodaření organizace v pořádku.
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Kč
Kč

Závěr hodnotící zprávy
Školní rok 2019/2020 se zapíše do historie školy jako zcela výjimečný. Od jeho zahájení
do 10. března 2020 škola plnila úkoly, které si stanovila na začátku školního roku v běžném
režimu.
Byla rozšířena vzdělávací nabídka školy o studijní zaměření, která mají nezastupitelné místo
v klasické hudbě a to o Hru na kontrabas a Hru na varhany. Dále jsme zahájili výuku Hry
na el. basovou kytaru. Pro všechna tato nová studijní zaměření byly zakoupeny špičkové
nástroje.
Pokračoval projekt ZUŠ - odpolední matiné v Domě s pečovatelskou službou. 1x do měsíce
vystupovali žáci hudebního a literárně dramatického oboru spolu s učiteli v DPS a zpříjemnili
tím život jejich obyvatelům. Ohlasy byly velmi pozitivní.
Pro školní rok 2019-2020 jsme obdrželi rekordní počet přihlášek, celkem 179. Díky tomu
měla škola v tomto roce historicky nejvyšší počet žáků. Uskutečnilo se velké množství
veřejných vystoupení všech oborů, které byly u veřejnosti kladně hodnoceny a hojně
navštěvovány.
Učitelé připravovali své žáky na řadu soutěží, organizovali třídní vystoupení, ve své práci
dosahovali prokazatelně výborných výsledků. Aktivně jsme spolupracovali s učiteli ZUŠ
z partnerského města Svit (Slovensko) a připravovali program k 75. výročí vzniku
českotřebovské ZUŠ.
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. V případě dotazů zákonných zástupců
ohledně školného se vedení školy opíralo o vyjádření MŠMT.
Z důvodu zákazu pořádání veřejných akcí byly od 11.3.2020 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, e-výstav, atd. formou videí.
Českotřebovská ZUŠ byla jedna z prvních škol v ČR, která se tímto způsobem prezentovala
na You Tube, našich web stránkách, FB a dalších internetových platformách. Tyto projekty
daly možnost našim 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. Dokladem je jeden
z mnoha děkovných e-mailů, které ředitelka školy obdržela:
„Milí umělečtí přátelé,
právě jsme dokoukali vaši e- besídku. A jsme bez dechu úžasem. Náš tříletý syn – neposeda
sledoval se zaujetím každé číslo. Hluboce se před každým vystupujícím i organizujícím
skláníme. Jsou to sice amatérská videa, ale s profesionálním nasazením a často také
s výkonem zkušeného umělce. Kolik pokusů je asi za každým videem, kolikrát bylo třeba
uklidit pokojík, obývák, umlčet vřeštící sourozence, vzít si vhodné oblečení. Bylo to celé
pro nás radostné koukání.
Říkáme si, že to je proto, že prostě v ZUŠce každý ze zúčastněných nasál anebo se utvrdil
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v tom, že umění je fajn a potřebné a že je skvělé ho sdílet. A pak taky to, že umění se dělá se
zapálením a patřičnou kvalitou, ze které se neslevuje. A to ani v době, kdy jediná setkání
učitele a žáka jsou možná pouze on-line. Je to důkaz skvělé práce celé "svaté trojice
vzdělávacího procesu". Učitele žáka a rodiče.“
Od 11.5.2020 byla umožněna prezenční výuka. Účast na výuce byla povolena za dodržení
přísných hygienických podmínek.
Vstup do obou budov byl umožněn pouze žákům, byly zablokovány vstupní čipy a vyučující si
své žáky vyzvedávali u hlavních vchodů před vyučovací hodinou. Rodiče všechna opatření
respektovali a dodržovali.
Byly zakoupeny hygienické potřeby, bezkontaktní teploměry, zřizovatel předal škole
desinfekci na ruce a roušky na ústa. Hlavní vchod i každá učebna byly opatřeny koutkem
s desinfekcí a papírovými ubrousky.
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. Z důvodu zrušení výchovných koncertů pro MŠ a ZŠ a zákazu vstupu
do MŠ, kdy učitelé seznamovali děti a rodiče se studiem na ZUŠ, se oproti minulému roku,
počet přihlášených žáků snížil.
Oslavy 75. výročí vzniku ZUŠ Česká Třebová byly přesunuty na podzim roku 2020.
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.
Dále se budeme snažit modernizovat učebny pro žáky, zázemí pro učitele a společné
prostory v obou budovách školy.
Máme v úmyslu dovybavit všechny učebny IT technikou, která umožní on-line výuku
a seznámit pedagogický sbor s dalšími moderními trendy vzdělávání ve školství.
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
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:

26.8.2020

Datum projednání na poradě pracovníků školy:

27.8.2020

Podpis ředitelky školy a razítko školy:
Jarmila Holcová, DiS.
ředitelka ZUŠ
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