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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
http://www.zusct.cz/
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Základní údaje za školní rok 2021/2022  
(dle zahajovacího výkazu ke 30.9.2021) 
 
Žáků celkem 604 

Studium dospělých 1 

  - z toho žáci SŠ,VOŠ 1 

 
 

Výše úplaty za vzdělání za měsíc (vyhl. č. 70/2019 Sb.) 
ve školním roce 2021/2022: 
 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 
rozděleni dle odbornosti do jednotlivých studijních zaměření, jejichž vedoucí odpovídají 
ředitelce školy za odbornou stránku výuky. Školu dle zahajovacího výkazu navštěvovalo 
celkem 604 žáků a 1 dospělý. Výuku zajišťovalo 19,66 interních a 0,5 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.  

- 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.  
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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, Pěvecký sbor Bendl, 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, MAP Orlicko, spolek Pro Semanín, 
Římskokatolická farnost - děkanství Česká Třebová a další.          
 
Škola připravila, jako každoročně, výchovné koncerty pro děti MŠ a žáky ZŠ. Formou hudební 
pohádky, kterou nastudovali učitelé školy se svými žáky, byly děti seznámeny s hudebními 
nástroji. Taneční obor pořádal výchovná představení v sále Kulturního centra v České 
Třebové a byli na ně opět pozváni žáci MŠ a ZŠ.  
 
Další spolupráce:   
 

Během školního roku 2021/2022 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.  

 s fotografem Lukášem Ruferem a kameramanem Andrejem Mlinarčikem,  kteří 
profesionálně zaznamenávali významné akce školy. 

 

 
 
 
Vzdělávací programy školy 
 
Obory vyučované ve škole ve školním roce 2021/2022  
(dle zahajovacího výkazu):  
 

Obor: Hudební Literárně 
dramatický 

Taneční Výtvarný 

Počet žáků 386 44 90 84 

Počet dospělých 1 - - - 

Počet tříd-učeben 21 
1 pronajatá 

1  
1 pronajatá 

2 2 

Počet hodin 377 19 21 37 

Počet žáků s rozšíř. vyuč. 2 - - - 
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Další údaje: 
Vyučované nástroje v hudebním oboru: 
 
klavír, varhany, elektronické klávesové nástroje, akordeon, housle, viola, violoncello, 
kontrabas, kytara, el. basová kytara, el. kytara, zobcová flétna, příčná flétna, klarinet, 
saxofon, trubka, hoboj, fagot, trombon, lesní roh, bicí nástroje a pěvecká hlasová výchova. 
 
Soubory a orchestry: 
 
zobcových fléten, dechový soubor, 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 2021/2022: 
  

 k datu 30.06.2022 

počet fyzických 
osob 

přepočtené 
úvazky 

Interní pracovníci 27 19,66 

Externí pracovníci 2 0,5 
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Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2021/2022: 
 

 
Poř.č. 

 
Jméno, příjmení 

 

Pracovní 
zařazení, 
funkce 

 
Úvazek 

Kvalifikace 
(vzdělání) 

 
Poznámka 

41. Jarmila Holcová, DiS. ředitelka 1 Konzervatoř, SŠ  

29. Jitka Nováková, dipl. um. zástupce 
řed. 

1 Konzervatoř, SŠ  

9. Mgr. Milada Hamplová učitelka 1 Konzervatoř, VŠ  

14. MgA. Bohuslav Mimra učitel 0,54 Konzervatoř, VŠ   

15. BcA. Miluše Mimrová učitelka 1 Konzervatoř, VŠ  

16. Libuše Neradová učitelka 0,29 SŠ, VOŠ  

46. Blanka Poukarová učitelka 0,26 Konzervatoř DPČ 

53. Petra Kotyzová, dipl. um. učitelka 1 Konzervatoř  

56. BcA. Helena Němečková učitelka 1 Konzervatoř, VŠ  

58. Lenka Slavíková učitelka 1 SŠ výkonný umělec 

59. Mgr. Milan Špičák učitel 0,87 VŠ   

81. Mgr. Andrea Marková učitelka 0 Konzervatoř, VŠ  MD 

84. Mgr. Kateřina Bednářová učitelka 0,52 Konzervatoř, VŠ RP 

89. Mgr. art. Jana Ženková učitelka 0,17 Konzervatoř, VŠ  

96. Bc. Tereza Haiflerová učitelka 0 Konzervatoř, VŠ MD 

97. Mgr. Pavel Novák učitel 1 VŠ   

106. Zuzana Kulhánek Habrmanová učitelka 0,91 SŠ, student VŠ  

107. Mgr. Irena Nováková učitelka 0,43 Konzervatoř, VŠ RP 

109. MgA. Kateřina Šafránková učitelka 0,54 Konzervatoř, VŠ  

112. Lenka Jakeschová, DiS. učitelka 1 Konzervatoř  

113. Zdeňka Hájková, dipl.um. učitelka 1 Konzervatoř  

115. Veronika Leksová, DiS. učitelka 0,30 Konzervatoř  

116. Otakar Štěpánek., DiS. učitel 0,96 Konzervatoř  

118. Mgr. Pavla Strouhalová.  učitelka 1 VŠ  

121.  Diana Bartáková, DiS. učitelka 0,30 Konzervatoř  

123. Mgr. Pavla Skopalová učitelka 0,19 VŠ  

124.  MgA. Filip Hájek učitel 0,22 Konzervatoř, VŠ  

130. Bc. Aneta Pirklová, DiS. učitelka 0,91 VŠ  

131. Tomáš Felger učitel 0,94 SŠ, student 
konzervatoře 

  

136. BcA. Markéta Doležalová učitelka 0,57 VŠ  

137. Martina Mikulecká učitelka 0,24 studentka 
konzervatoře 

DPČ 

 
Ve školním roce 2021/2022 dosáhl pedagogický sbor věkového průměru 41,8, 5 učitelů bylo 
v důchodovém věku, externí byli 2 učitelé. Na rodičovské a mateřské dovolené jsou čtyři 
učitelky. 
 
 

Kvalifikovanost a stupeň vzdělání učitelů ve školním roce 2021/2022: 
 

Kvalifikace z hlediska potřeb školy je dostačující. 
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Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2021/2022: 
 
 
 k datu 30.06.2022 

počet fyzických osob přepočtené úvazky 

Interní pracovníci 4 3,0 

Externí pracovníci - - 

 
 
 

Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2021/2022: 
 
Poř.č. Jméno a příjmení Pracovní zařazení Úvazek Pozn. 

35. Romana Kuklová účetní, ekonom 1  

119. Vratislav Kubát školník 0,5  

125. Věra Kubátová uklizečka 0,75  

135. Marie Štanclová uklizečka 0,75  

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

PEDAGOGOVÉ 
 

 1.10.2021 - Varhanní seminář 
BcA. Helena Němečková 
 

 21.10. - 22.10.2021  Valná hromada AZUŠ ČR 
Jarmila Holcová, DiS. 

 
 Metodické centrum JAMU Brno - klavír 

BcA. Miluše Mimrová, průběžně celý rok 
BcA. Helena Němečková, průběžně celý rok 

 
 Metodika hry na žesťové nástroje pro učitele ZUŠ 

MgA. Kateřina Šafránková - průběžně celý rok 
 

 21.10.2021 - S hudbou? S hudbou! 
Mgr. Pavla Strouhalová 
 

 23.10. 2021 a 8.1.2022 - Olomoucká víkendová škola hry na zobcovou flétnu 
MgA. Kateřina Šafránková 

 
 6.11.2021 - Metodika hry na dřevěné dechové nástroje na ZUŠ 

Lenka Jakeschová, DiS. 
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 13.10.2021 a 9.3.2022 - Jak udělat z trémy svého pomocníka (webinář) 
Mgr. Milada Hamplová 
Jarmila Holcová, DiS. 
Petra Kotyzová, dipl.um. 
Mgr. Milan Špičák 
Mgr. Kateřina Bednářová 
Mgr. art. Jana Ženková 
Lenka Jakeschová, DiS. 
Tomáš Felger 
BcA. Miluše Mimrová 
BcA. Helena Němečková 
Mgr. Pavel Novák 
Jitka Nováková, dipl. um 

  Mgr. Irena Nováková 
Lenka Slavíková 
 

 7.5.2022 - Kurz dirigování 
Mgr. Pavla Skopalová 
 

 11.5. - 12.5.2022  Celostátní setkání vedoucích pedagogických pracovníků ZUŠ 
Jarmila Holcová, DiS. 
Jitka Nováková, dipl. um. 
 

 23.6.2022 - Operační program JAK - MAP Žamberk 
Jarmila Holcová, DiS. 
 

 
 

NEPEDAGOGOVÉ (R.Kuklová) 
 

 

 19.10.2021 - Spisová služba aneb efektivní správa dokumentů v praxi 
 19.11.2021 - Změny ve zdanění příjmů ze závislé činnosti 2021-2022 (webinář) 
 1.12.2021 - Příprava roční účetní uzávěrky 2021, inventarizace, aktuality v oblasti 

účetnictví a daní příspěvkových organizací (webinář) 
 14.12.2021 - Mzdová účtárna - legislativní změny pro rok 2022 (webinář) 
 16.12.2021 - VEMA mzdový program (webinář) 
 21.1.2022 - VEMA mzdový program (webinář) 
 23.6.2022 - Operační program JAK - MAP Žamberk 

 
 
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 2021/2022 proběhly talentové zkoušky v měsíci červnu 2021.  
Průzkumy jsou rozděleny pro žáky předškolního věku, žáky navštěvující v následujícím 
školním roce 1. třídu ZŠ a starší žáky. 
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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 

 
 
Pandemie COVID-19 - mimořádná opatření 
Výuka probíhala po celý školní rok prezenčně. Z důvodu pandemie COVID-19 však byla od 
1.9.2021 v rámci mimořádných opatření MZ vyhlášeno nařízení, které se týkalo konání 
velkých akcí a koncertů. Protože by škola nebyla schopna tato nařízení splnit, byl zrušen 
Vánoční koncert. Vystoupení tanečního oboru se přesunulo na jarní termín. Konala se pouze 
menší vystoupení, která všechna nařízení MZ splňovala. Od 14.3.2022 byla všechna 
mimořádná opatření MZ zrušena. 
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Absolventi školy ve školním roce 2021/2022 v jednotlivých oborech: 

 
Obory: Hudební Literárně 

dramatický 
Taneční Výtvarný 

Počet absolventů 37 4 3 4 
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Hodnocení žáků na konci školního roku 2021/2022: 
 

Stupeň hodnocení 

s vyznamenáním prospěl neprospěl 

455 38 0 

 
Bylo vydáno 93 ks  Potvrzení pro přípravné ročníky v hudebním, tanečním a výtvarném 
oboru. 
 
Žáci během studia většinou prokazovali dobré studijní výsledky, zapojovali se úspěšně  
do koncertů, výstav a příkladně reprezentovali naši ZUŠ. 
 

 
Žáci přijatí ke studiu do středních a vysokých škol 
(přijímací řízení 2022) 
 

Škola Přihlášeno Přijato Jméno 

Střední škola umění a designu  
a Vyšší odborná škola Brno 
obor: Užitá malba 

1 
 

1 Sophia Salivarová 
(vyuč. L.Neradová) 

Střední umělecká škola grafická Jihlava 
obor: Grafický design 

1 1 Anna Dušková 
(vyuč. L.Neradová) 

Masarykova univerzita Brno 
obor: Dějiny umění 

1 1 Alžběta Bečičková 
(vyuč. L.Neradová) 

Konzervatoř Pardubice 
obor: Hra na housle 

1 1 Adam Janíček 
(vyuč. MgA. B.Mimra) 

Konzervatoř Pardubice 
Obor: Hra na klavír 

1 1 Marie Vomáčková 
(vyuč. BcA. M.Mimrová) 

 
Výsledky soutěží ve školním roce 2021/2022 vyhlášené MŠMT: 
 

Okresní kolo: 
 

1. místo 2. místo 3. místo Čestné uznání 

Sólový a komorní zpěv 
Tereza Dušková 

(vyuč. Mgr.art J.Ženková) 

Hra na příčnou flétnu 
Adéla Rulová 

(vyuč. Mgr. M.Hamplová) 

  

Sólový a komorní zpěv 
Dominika Lerchová 

(vyuč. P.Kotyzová, dipl.um.) 

Hra na příčnou flétnu 
Jana Liberová 

(vyuč. L.Jakeschová)) 

  

Hra na zobc. flétnu 
Klára Horáčková 

(vyuč. L.Jakeschová, DiS.) 

Hra na příčnou flétnu 
Šárka Vaňoučková 

(vyuč. Mgr. M.Hamplová) 

  

Hra na zobc. flétnu 
Filip Horáček 

(vyuč. L.Jakeschová, DiS.) 

Hra na příčnou flétnu 
Lenka Vaňoučková 

(vyuč. Mgr. M.Hamplová) 
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Hra na zobc. flétnu 
Helena Bečičková 

(vyuč. L.Jakeschová, DiS.) 

Hra na zobc. flétnu 
Anna Latová 

(vyuč. Mgr. I.Nováková) 

  

Hra na saxofon 
Ondřej Mikolecký 
(vyuč. Mgr. M.Špičák) 

Hra na zobc. flétnu 
Šárka Kalousová 

(vyuč. Mgr. I.Nováková) 

  

Hra na trubku 
Kateřina Procházková 
(vyuč. MgA. K.Šafránková) 

Hra na hoboj 
Tereza Jebousková 
(vyuč. Mgr. I.Nováková) 

  

Hra na trombon 
Richard Skopal 

(vyuč. MgA. F.Hájek) 

   

 
Dominika Lerchová získala zvláštní cenu za interpretaci. 
 

 
Krajská kola: 
 

1. místo 2. místo  3. místo Čestné uznání  

Hra smyčcových 
orchestrů 

Školní smyčcový 
orchestr 

(vyuč. MgA. B.Mimra) 

Sólový a komorní zpěv 
Tereza Dušková 

(vyuč. Mgr.art J.Ženková) 

Sólová hra na bicí 
soupravu 

Matěj Oharek 
(vyuč. O.Štěpánek, DiS.) 

 

Sólový a komorní zpěv 
Dominika Lerchová 

(vyuč. P.Kotyzová, 
dipl.um.) 

Hra na trombon 
Richard Skopal 

(vyuč. MgA. F.Hájek) 

Hra na trubku 
Kateřina Procházková 
(vyuč. MgA. K.Šafránková) 

 

Sólová hra na bicí 
soupravu 

David Vágner 
(vyuč. O.Štěpánek, DiS.) 

Hra na saxofon 
Ondřej Mikolecký 
(vyuč. Mgr. M.Špičák) 

  

Sólová hra na bicí 
soupravu 

Jáchym Frangos 
(vyuč. O.Štěpánek, DiS.) 

Hra na zobc. flétnu 
Filip Horáček 

(vyuč. L.Jakeschová, DiS.) 

  

Hra na zobc. flétnu 
Klára Horáčková 

(vyuč. L.Jakeschová, DiS.) 

   

Hra na zobc. flétnu 
Helena Bečičková 

(vyuč. L.Jakeschová, DiS.) 

   

 
David Vágner získal zvláštní cenu za interpretaci sóla na bicí soupravu. 
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Ústřední kola:  
 

1. místo  2. místo  3. místo  Čestné uznání  

 Hra smyčcových 
orchestrů 

Školní smyčcový 
orchestr 

(vyuč. MgA. B.Mimra) 

  

 
 
 
Ostatní soutěže: 
 
Celostátní soutěžní přehlídka komorních souborů Svitavské komoření 2022 

 Fantastic Piano duo (Jolana Svobodová, Marie Vomáčková) zlaté pásmo 
 June duo (Adam Janíček, Marie Vomáčková)   zlaté pásmo 

 
Mezinárodní houslová soutěž PhDr. Josefa Micky 2021, Praha 
 Adam Janíček        3. místo 
 
Celostátní soutěž smyčcových nástrojů ,, O cenu společnosti AKORD KVINT“  
Františkovy Lázně 2021 
 Adam Janíček        1. místo 
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Údaje o dalších významných aktivitách školy  
 

 2.9.2022  - Vernisáž Vědomí řádu - výstavní síň KC 
  Mgr. Milada Hamplová, Jitka Nováková, dipl. um. 

 16.9.2021 - Vernisáž 50+1 Českotřebovská zákoutí na fotografiích a obrazech        
ze sbírek Martina Šebely a Muzea 
Mgr. Milada Hamplová, Jitka Nováková, dipl. um.  

 29.9.2021 - 1. hudební besídka 
 1.10.2021 - Koncert ke dni seniorů 
 12.10.2021 - 2. hudební besídka 
 26.10.2021 - 3. hudební besídka 
 9.11.2021 - Vernisáž krajiny Orlických hor 

MgA. Bohuslav Mimra, BcA. Miluše Mimrová 
 10.11.2021 - 4. hudební besídka 
 16.11.2021 - První varhanní večer na ZUŠ 
 24.11.2021 - 5. hudební besídka 
 25.11.2021 - rozsvěcení vánočního stromu u ZŠ Ústecká Česká Třebová 

Pěvecký sbor Kajetánek 
 28.11.2021 - vernisáž Vůně vánoc 

Jitka Nováková, dipl. um. 
 29.11.2021 - Koncert žáků ze třídy Mgr. Milady Hamplové 
 30.11.2021 - workshop loutny - Mgr. Pavel Novák 
 1.12.2021 - 6. hudební besídka 
 2.12.2021 - Ukradený betlém - vánoční vystoupení LDO žáků Z. K. Habrmanové 
 7.12.2021 - vernisáž Vánoční výstava výrobků 

Mgr. Kateřina Bednářová 
 8.12.2021 - vernisáž Může jít Ježíšek s námi ven?  

Jitka Nováková, dipl. um. 
 15.12.2021 - Koncert žáků ze třídy Jarmily Holcové, DiS., Tomáše Felgera  

a Mgr. Kateřiny Bednářové 

 17.12.2021 - Vánoční koledohraní žáků Mgr. Ireny Novákové 
 21.12.2021 -  Vánoční koledohraní žáků Mgr. Pavla Nováka 
 22.12.2021 - Vánoce na čtyřech strunách žáků Jitky Novákové, dipl. um. 
 10.1.2022 - Koncert pro PHV 
 11.1.2022 - vernisáž EVY! 

Jarmila Holcová, DiS. 
 12.1.2022 - 7. hudební besídka 
 19.1.2022 - Koncert učitelů 
 25.1.2022 - Koncert žáků ze třídy Zdeňky Hájkové , dipl.um. 
 26.1.2022 - 8. hudební besídka 
 8.2.2022 - vernisáž Křivky, linie, tvary 

Jitka Nováková, dipl. um. 
 9.2.2022 - 9. hudební besídka 
 23.2.2022 - 10. hudební besídka 
 3.3.2022 - vernisáž Paulína Skavová 

Mgr. Milada Hamplová, Mgr. Pavla Strouhalová 
 15.3.2022 - Jarní vánoce - vystoupení tanečního oboru 
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 16.3.2022 - 11. hudební besídka 
 23.3.2022 - Hrajeme doma 
 29.3.2022 - vernisáž Velikonoční výstava 

BcA. Miluše Mimrová 
 29.3.2022 - I. Absolventský koncert 
 30.3.2022 - 12. hudební besídka 
 31.3.2022 - ÁMOS 2022 

Mgr. Pavla Skopalová, BcA. Miluše Mimrová, MgA. Bohuslav Mimra 
 5.4.2022 - Jarní koncert žáků Lenky Jakeschové 
 6.4.2022 - II. Absolventský koncert 
 12.4.2022 - Pěvecký podvečer žáků Petry Kotyzové, dipl. um. 
 13.4.2022 - Ceny Gustava Habrmana 

Jarmila Holcová, DiS. 
 13.4.2022 - 13. hudební besídka 
 20.4.2022 - III. Absolventský koncert 
 23.4.2022 - Benefiční koncert pro Ukrajinu - Jarní koncert v Kostele sv. Jakuba   

(vystoupil Orchestr bývalých žáků ZUŠ pod vedením Jitky Novákové) 
 25.4.2022 - výchovný koncert pro MŠ a ZŠ 
 27.4.2022 - 14. hudební besídka 
 4.5.2022 - 15. hudební besídka 
 5.5.2022 - exkurze do firmy FURCH, studijní zaměření kytara - Mgr. Pavel Novák 
 10.5.2022 - odpolední a večerní vystoupení tanečního oboru Vysílá rádio dobrých zpráv 
 11.5.2022 - 2x dopolední vystoupení tanečního oboru pro školy Vysílá rádio dobrých    

zpráv 
 12.5.2022 - 2x dopolední vystoupení tanečního oboru pro školy Vysílá rádio dobrých 

zpráv 
 12.5.2022 - vystoupení v Domově pro seniory 
 13.5.2022 - Ceny Města 2021 

Mgr. Milan Špičák 
 18.5.2022 - 16. hudební besídka 
 25.5.2022 - IV. Absolventský koncert 
 26.5.2022 - Flétnový seminář s Janem Ostrým 
 28.5.2022 - ZUŠKA v Javorce - ZUŠ OPEN 2022 
 1.6.2022 - vernisáž Univerzity třetího věku 

Lenka Jakeschová, DiS. 
 1.6.2022 - I. závěrečný koncert 
 2.6.2022 - předávání maturitních vysvědčení VDA 

Mgr. Milada Hamplová 
 7.6.2022 - II. Závěrečný koncert 
 8.6.2022 - Koncert elektronických kláves 

Jarmila Holcová, DiS., Mgr. Kateřina Bednářová,  
Lenka Jakeschová, DiS., Tomáš Felger 

 9.6.2022 - vernisáž Maxmilián 
Jarmila Holcová, DiS., Jitka Nováková, dipl. um. 

 14.6.2022 - koncert žáků ze třídy Zdeňky Hájkové, dipl. um. 
 14.6.2022 - koncert žáků ze třídy Mgr. Milady Hamplové 
 15.6.2022 - vystoupení LDO žáků Z. K. Habrmanové 
 16.6.2022 - vystoupení LDO žáků Z. K. Habrmanové 
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 13. - 16.6.2022 - Týden sportu - Lenka Slavíková 
 21.6.2022 - Vítání léta Králíky   

MgA. Bohuslav Mimra, BcA. Miluše Mimrová 
 22.6.2022 - Vítání léta - kytarová třída Mgr. Pavla Nováka 
 22.6.2022 - Na čtyřech strunách - koncert žáků houslové třídy Jitky Novákové, dipl. um. 
 25.6.2022 - Recitál žáků ZUŠ 

Adam Janíček, Marie Vomáčková, Václav Vitouch 
 27.6.2022 - Dřevěné tónohrátky žáků Mgr. Ireny Novákové 
 28.6.2022 - Koncert - Evropský dům Králíky 

MgA. Bohuslav Mimra, BcA. Miluše Mimrová 
 29.6.2022 - Závěrečný koncert žáků ze třídy MgA. Kateřiny Šafránkové a Veroniky 

Leksové, DiS. 
 
 
 
 

Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI 
 

Inspekce ve školním roce 2021/2022 - proběhla ve dnech 9. - 11.11.2021. 
Předmětem inspekční činnosti bylo zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledku 
vzdělávání, včetně zjišťování a hodnocení naplnění školního vzdělávacího programu. 
Inspekce proběhla bez závad.  
 
Velmi kladně bylo hodnoceno: 

- kvalitní posun v oblasti materiálně - technického zázemí školy, který zlepšil podmínky 
pro umělecké vzdělávání včetně estetična prostředí 

- zvýšení celkového počtu žáků a pestrost vzdělávací nabídky hudebního oboru 

- inovace v oblasti prezentace školy 

- systematická práce s mimořádně nadanými žáky, kteří dosahují vynikající výsledky 

- prezentační aktivity školy, které podporují rozvoj kulturně - sociálních kompetencí 
žáků, obohacují společenský život města a příznivě ovlivňují zájem dětí a mládeže o 
získání základů uměleckého vzdělání. 
 

 

Údaje o výsledcích kontrol 
 

Ve školním roce nebyla provedena. 
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Mimořádné události 
 

 Elektronická žákovská knížka - od školního roku 2021/2022 začala naše ZUŠ využívat 
elektronickou žákovskou knížku, která umožňuje rodičům i žákům 24 hodin denně, 
sedm dní v týdnu, získávat veškeré informace o studiu. Pro tento program byl použit 
software Klasifikace. Zákonní zástupci žáků byli  informováni  o zavedení elektronické 
žákovské knížky a seznámeni s jejím fungováním. Zároveň vzali na vědomí, že klasické 
papírové žákovské knížky byly od 1.9.2021 zrušeny.  
 

 Aby se výuka pedagogů neustále zkvalitňovala a modernizovala, zapojili jsme se  
do projektu ŠABLONY II, který probíhal dva roky a který se týkal dalšího rozvoje 
pedagogických dovedností a kompetencí, odborných znalostí učitelů ZUŠ. 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. 14. 9. 2021 byla schválena závěrečná zpráva o realizaci projektu, proběhlo 
finanční vypořádání a projekt byl řádně ukončen. 
 

 Město Česká Třebová vyhlásilo čtvrtý ročník ankety o nejoblíbenějšího učitele 
ČESKOTŘEBOVSKÝ ÁMOS. Za naši školu byl nejvyšším počtem hlasů učitelů ZUŠ 
nominován MgA. Bohuslav Mimra, který nastoupil do českotřebovské ZUŠ v roce 
1991 jako ředitel a od roku 2014 zde působí jako učitel dodnes. Vyučuje hru na 
housle, violu a vede smyčcový orchestr. 
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 Naši školu navštěvovali dva mimořádně nadaní žáci (na základě doporučení 
školského poradenského zařízení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími 
potřebami), kteří byli vyučováni podle individuálního vzdělávacího plánu. V rámci 
podpůrných opatření byla těmto žákům navýšena hodinová dotace a upraven obsah 
vzdělávání. Oba žáci se připravovali na talentové zkoušky, které úspěšně zvládli a byli 
přijati na Konzervatoř do Pardubic. Své působení na českotřebovské ZUŠ zakončili 
recitálem v Kostele sv. Jakuba v České Třebové 25.6.2022. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 V Malé scéně proběhlo 5.10.2021 veřejné jednání, týkající se řešení problematiky 
parkování v ul.  Kozlovská a na sídlišti Trávník. Ředitelka školy informovala všechny 
zúčastněné, včetně vedení Města Česká Třebová, o nutnosti řešit parkovací prostor 
před budovou ZUŠ na ul. Kozlovské. Protože zde není vyhrazen prostor pro dočasné 
parkování, vznikají zde v době výuky velmi nebezpečné dopravní situace, které 
ohrožují žáky ZUŠ. 
 

 13.10.2021 a 9.3.2022 se učitelé zúčastnili webináře Jak udělat z trémy svého 
pomocníka, který připravil klavírní virtuos a docent Hudební akademie múzických 
umění Ivo Kahánek. Webinář nabídl unikátní a strukturovaný pohled na to, jak 
překonat trému a proměnit ji na pódiu ve svůj prospěch. 
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 První varhanní večer proběhl 16.11.2021 v koncertním sálku ZUŠ na Tyršově nám., 
kde jsou umístěny třímanuálové varhany Johannus s ozvučovací technikou, a které 
byly poprvé představeny veřejnosti.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Koncert učitelů ZUŠ proběhl 19.1.2022 v Malé scéně a byl veřejností velmi kladně 

hodnocen pro žánrovou pestrost a profesionální provedení.  
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 Výstava na ulici - dočasně nevyužitý prostor výloh na ulici Tyršova náměstí (po 
domluvě s paní majitelkou domu) zaplnily práce žáků výtvarného oboru. Od února 
2022 do června 2022 si  tak mohli kolemjdoucí lidé prohlédnout vystavená díla, která 
ozdobila prázdné výlohy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Vánoční vystoupení tanečního oboru se z důvodu epidemie Covidu přesunulo 
z termínu 15.12.2021 na 15.3.2022. Pod názvem "JARNÍ VÁNOCE" proběhlo s velkým 
úspěchem ve Velkém sále KC. 
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 Oblíbený koncert žáků ZUŠ společně s jejich rodinnými příslušníky Hrajeme doma 
proběhl 23.3.2022 v Malé scéně s rekordně vysokým počtem vystupujících. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Vzhledem k vysokému počtu absolventů (48) proběhly celkem 4 absolventské 
koncerty. Poprvé v historii školy absolvovala žákyně ve hře na klasické varhany. Tento 
absolventský koncert se uskutečnil v renovovaném koncertním sálku ZUŠ na Tyršově 
nám., kde jsou umístěny varhany Johannus s ozvučovací technikou. 
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 Škola se zapojila do VI. ročníku celostátního festivalu základních uměleckých škol ve 
veřejném prostoru ZUŠ OPEN. Pod názvem ZUŠKA V JAVORCE se uskutečnila 
28.5.2022 akce, které se zúčastnilo přes 400 žáků ZUŠ.  Proběhl promenádní koncert, 
tanec na dlažbě, kresba a malba v plenéru a pouliční přednes. Svým rozsahem patřila 
tato akce k největším akcím tohoto druhu v České Třebové. 
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 Zápis dětí na školní rok 2022/2023 

Připravili jsme novou formu náborové kampaně. 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. Vyhlásili jsme oficiální 
termíny pro zápis do ZUŠ a vzhledem k historicky nejvyššímu počtu přijatých přihlášek (184), 
lze konstatovat, že náborová kampaň veřejnost zaujala. V rámci přijímacího řízení byly přijaty 
i dvě žákyně z Ukrajiny, které nastoupí v následujícím školním roce do výtvarného, 
hudebního a literárně dramatického oboru. 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nejdůležitější úpravy v budově Tyršovo náměstí 81, Česká Třebová 
 

 Výměna zářivek a pořízení počítačové sestavy do učebny č. 26  
 Výměna zářivek, vymalování a nový koberec v učebně č. 19 
 Výměna zářivek, vymalování, nový koberec a vybavení novým nábytkem (skříně, stůl, 

židle, věšáková stěna, klavírní židlička) učebny č. 22 
 Výměna zářivek ve sborovně 
 Výměna zářivek v učebně č. 20 
 Kuchyňská linka u koncertního sálku 
 Výměna zářivek, vymalování a pořízení koberce do učebny č. 25 
 Telefonní ústředna YESTAR 
 Vrátník u hlavních dveří 
 Oprava keramické pece 
 Renovace oken v uč. 29 a č. 26 
 Částečná výměna střešní krytiny 
 Oprava podhledové římsy 



 25 

Nejdůležitější úpravy v budově Kozlovská 775, Česká Třebová 
 

 Pořízení nové počítačové sestavy do kanceláře školy 
 Vymalování, pořízení koberce do učebny č. 3a a nového nábytku (skříně, stůl, židle, 

věšáková stěna) 
 Vymalování a pořízení koberce do učebny č. 8 
 Vymalování a pořízení kancelářského křesla do ředitelny 
 Výměna části oken 
 

 
 
Nové nástroje a vybavení: 
 

Do hudebního oboru: 
 

klávesy YAMAHA PSR SX700  
kontrabas Schneider 1/8  
2 x kornet THOMANN CR-400S 
kombo FENDER CHAMPION 
houslová pouzdra 
houslové smyčce 
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Ekonomické údaje - stav k   31.12.2021 
 

Náklady: 
 

Účet 501  spotřeba materiálu       264 734,84 Kč 
Účet 502  spotřeba energie          297 544,12 Kč 
Účet 511  opravy a udržování          113 130,31 Kč 
Účet 512  cestovné                35 592,-- Kč 
Účet 518  ostatní služby            353 628,25 Kč 
Účet 521  mzdové náklady - platy ped.           11 282 315,-- Kč 
   mzdové náklady - platy neped.                1 113 876,--  Kč 
   mzdové náklady - OPPP ped.       200 000,-- Kč 
   mzdové náklady - OPPP mimorozp.    16 658,-- Kč 
   mzdové náklady - náhrady za DPN                    39 255,-  Kč 
Účet 524  zákonné  soc. a zdrav. poj.             4 263 162,-- Kč 
Účet 525  pojistné Kooperativa                                          52 974,-- Kč 
Účet 527  zákonné sociální náklady FKSP                         248 708,92 Kč 
   zák. soc. nákl. - pracovnělék. služby                   12 600,-- Kč 
   semináře pedagogičtí                                           28 130,-- Kč 
   semináře nepedagogičtí                                      18 459,-- Kč 
   semináře šablony ped. 2.VII/4d                           7 420,--  Kč 
   semináře šablony ped. 2.VII/4j                  1 540,- Kč 
   ochranné pomůcky                   37 917,- Kč    
Účet  551  odpisy                                   4 200,-- Kč                         
Účet 558  náklady z drobného majetku                            453 483,14 Kč 
        -------------------------------- 
celkem                                        18 845 327,58 Kč 
Výnosy: 
 

Účet 602  školné, tržby                          1 581 814,-- Kč 
Účet 603  výnos z pronájmu                     7 600,-- Kč 
Účet 648  zúčt. fondů - sponz. dary        4 500,-- Kč 
Účet 662  úroky                            2 539,86 Kč 
Účet 672  dotace Město                                 30 000,-- Kč 
   dotace přímé  UZ 33353                      17 164 548,-- Kč 
   dotace Šablony II      213 896,--  Kč 
        -------------------------------- 
celkem                                        19 004 897,86 Kč 
 
Výnosy celkem              19 004 897,86 Kč 
Náklady celkem                          18 845 327,58 Kč 
        -------------------------------- 
Výsledek hospodaření                            159 570,28 Kč 
 

Rozdělení výsledku hospodaření za rok 2021 
 

Příděl do fondu odměn                                                   500,-- Kč 
Příděl do fondu rezervního                                                      159 070,28 Kč 
          
Hospodaření organizace v pořádku.  
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Závěr hodnotící zprávy 

 
Školní rok 2021/2022 - informace v kostce: 
 

 na konci školního roku 621 žáků + 29 učitelů + 4 nepedagogičtí pracovníci 
 102 kulturních akcí (koncerty, výstavy, divadelní a taneční představení, vernisáže…) 
 48 absolventů hudebního, tanečního, výtvarného a literárně dramatického oboru 
 35 žáků, kteří se účastnili soutěží 
 5 žáků přijatých ke studiu na uměleckých školách a konzervatořích 
 184 přijatých přihlášek na nový školní rok 2022/2023  

 
 
Škola v uplynulém školním roce splnila úkoly, které si stanovila na začátku školního roku, a to 
i přesto, že v první polovině školního roku 2021/2022 plnila nařízená protiepidemická 
opatření, která chod školy částečně omezovala. Od 14.3.2022 byla všechna opatření zrušena.  
 
Výuka po celý rok probíhala prezenční formou. Po celou dobu učitelé vykonávali 
pedagogickou práci s maximálním nasazením podle svých možností, profesního zaměření, 
denně se na práci připravovali, vzdělávali se, využívali poznatků z odborné literatury, 
internetu, seminářů. Ve své práci dosahovali prokazatelně výborných výsledků.  
 
Ředitelka školy se pravidelně účastnila on - line setkání ředitelů ZUŠ Pardubického kraje, kde 
se mimo jiné řešily problémy týkající se organizace soutěží, možnosti při přijetí ukrajinských 
žáků, revize RVP nebo vyhlášení dotačních programů pro ZUŠ. Probíhala příprava na nový 
operační program Jan Ámos Komenský, do kterého se českotřebovská ZUŠ zapojí od 
1.9.2022.  
 
Díky zvyšujícímu se počtu žáků se během roku uskutečnilo velké množství veřejných 
vystoupení všech oborů, které byly u veřejnosti kladně hodnoceny a hojně navštěvovány. 
 
Webové stránky jsme pravidelně aktualizovali a seznamovali jsme veřejnost s koncerty, 
besídkami a dalšími akcemi. 
Široká veřejnost měla možnost navštívit i facebookové stránky školy. 
Zájemci o studium mohli využít elektronických přihlášek, zákonní zástupci mohli nahlížet do 
rozvrhů, elektronických žákovských knížek a prohlédnout si fotografie z již proběhlých akcí 
školy. 

 
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.  
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. 
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Základní umělecká škola Česká Třebová tvoří kořeny kulturnosti města Česká Třebová a jeho 
blízkého okolí. Kultivuje osobnost dítěte, tříbí jeho vkus, motivuje ho k celoživotnímu 
vzdělávání, ovlivňuje jeho chování i jednání, formuje jeho morální vlastnosti a hodnotovou 
orientaci.  
Větší část našich absolventů se věnuje umění amatérsky. To obohacuje jejich další život, mají 
vztah ke kulturním hodnotám a k jejich uchovávání pro další generace. Tvoří 
nezanedbatelnou část divadelního, koncertního a výstavního publika. Umí rozeznat kvalitu 
uměleckého díla. Výuka na ZUŠ je smysluplným protipólem světa virtuálního, ve kterém v 
dnešní přetechnizované době trávíme stále více času. Děti jsou ve společných hodinách 
seznamovány s tím, jak spolupracovat a vycházet s ostatními, třeba při zkouškách orchestru 
nebo společném dramatickém vystoupení. 
Jsme škola se vším všudy, náročností i kvalitou. Máme svůj Rámcový vzdělávací program a 
Školní vzdělávací program, kde popisujeme svoji závaznou vzdělávací nabídku. Žáci jsou 
pravidelně hodnoceni. Za poslední školní rok (po ukončené pandemii Covid 19) vzrostl zájem o 
studium na naší ZUŠ a to je znamením, že jdeme správnou cestou.  
 
 
 
 
 

Datum zpracování hodnotící zprávy:    26.8.2022 
 
Datum projednání na poradě pracovníků školy:   30.8.2022 
 
Podpis ředitelky školy a razítko školy:                            
 
Jarmila Holcová, DiS. 
ředitelka ZUŠ 


