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1. Základní údaje o škole 

 

Název školy:  

Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy 

 

Adresa školy: 

Základní umělecká škola 

Dolní Újezd čp. 480 

PSČ: 569 61 

Telefon: 461 631 458 

www.zus-du.cz 

 

Místa poskytovaného vzdělávání:  

Litomyšl  

Morašice 

Sebranice 

Trstěnice 

 

Zřizovatel školy:  

Obec Dolní Újezd 

 

Ředitel školy:  

Mgr. Jana Frišová   

e-mail: reditelka@zus-du.cz 

 

Zástupkyně ředitele:   

Marcela Kohoutová  

e-mail: zastupce@zus-du.cz 

 

Počet pedagogických zaměstnanců:   29 (z toho 4 pracovnice na mateřské 

dovolené) 

Počet provozních zaměstnanců:   3 

 

 

http://www.zus-du.cz/
mailto:reditelka@zus-du.cz
mailto:zastupce@zus-du.cz
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2. Charakteristika školy 

 

a) Obecná charakteristika školy 

 

ZUŠ Dolní Újezd poskytovala pro školní rok 2017/2018 základní vzdělávání v plné čtyř 

oborové nabídce uměleckých oborů, jmenovitě v oboru hudebním, výtvarném, tanečním 

a literárně dramatickém.  

ZUŠ je několik let stálým členem Asociace ZUŠ ČR, s touto asociací spolupracuje, 

ředitelka školy se pravidelně účastní jednání Valných hromad členů AZUŠ. 

ZUŠ Dolní Újezd pracuje v samostatných prostorách Základní školy v Dolním Újezdě 

a ve čtyřech odloučených pracovištích. Místa poskytovaného vzdělávání jsou umístěna 

v budovách Základních škol v Morašicích, Sebranicích a v Trstěnici. Jak je uvedeno ve 

zřizovací listině, škola má jedno pracoviště v Litomyšli, Stříteského ulici. Tato možnost je 

využívána velmi sporadicky, pouze ve výjimečných případech, po domluvě s vedením ZUŠ 

Litomyšl.  

Ve všech uvedených místech je poskytováno vzdělávání dětem ze Sebranic, Lubné, 

Pomezí, Pohodlí, Morašic, Makova, Lažan, Chotovic, Chotěnova, Jarošova, Nové Vsi u 

Jarošova, Vidlaté Seče, Říkovic, Sedlíštěk, Nových Sídel, Trstěnice, Čisté, Karle, Chmelíku. 

V ZUŠ Dolní Újezd se vzdělávají děti z obce Osík, Horní Újezd, Jiříkov, Poříčí, Mladočov, 

Desná, Budislav. 

Stálý zájem žáků z nespádových lokalit přetrvává a škola si tohoto zájmu cení. Tito žáci a 

především jejich rodiče si studium na naší škole vyhledávají, protože je oslovuje nabídka a 

způsob práce na naší škole. Takže k nám našli cestu žáci přímo z Litomyšle nebo Poličky, 

z Lezníku, Němčic, z Javorníku, Cerekvice nad Loučnou, Hrádku, Bučiny i Širokého Dolu. 

Neustále zvětšující se dosah zájmu o studium v naší škole je velmi motivující, ovšem kapacita 

školy neumožňuje všechny zájemce uspokojit. Vzestupná tendence počtu žáků se již podruhé 

stejně jako v roce loňském, zastavila na svém historickém maximu, které již nelze překročit.  
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b) Charakteristika školního roku 2017/2018 

 

Školní rok 2017/2018 měl dva významné mezníky. Zkusme si je lehce shrnout. 

 

1) Vzdělávání dle starých osnov finišuje, letošní absolventi všech oborů zakončí studium 

podle těchto osnov. Školní vzdělávací program Duhový klíč bude platným vzdělávacím 

dokumentem celoplošně pro všechny žáky školy. Moc se radujeme. 

2) Výuka v nevyhovujících podmínkách finišuje, letošní školní rok se rozloučí se starou 

dispozicí školy. Příští školní rok bude již v novém. Moc a moc se radujeme. 

 

Ovšem v podobě zdůraznění mezníků nezůstaneme. Je třeba je náležitě rozvinout, popsat a 

vysvětlit. 

 

Školní vzdělávací program Duhový klíč má záměrně zvolené čtyři barvy k označení čtyř 

oborů a účelně vybraný klíč k otevření poznání v těchto oborech a zároveň k zahájení velké či 

malé mezioborové spolupráce, koordinace mezi pedagogy, mezi žáky, mezi rodiči, mezi 

veřejností. Je důležité, že písemně zpracované osnovy nejsou jen pouhým tištěným 

dokumentem. Celý školní rok a též i ty roky předchozí dokazují jak je myšlenka Duhového 

klíče prováděna v praxi, jak se jí daří, jak je kvalitně naplňována. A to je důvod k naší radosti 

a spokojenosti. 

 

Všechny dosavadní výroční zprávy, ano opravdu všechny, obsahují kratší či delší a někdy i 

velmi dlouhé články o malém počtu učeben, o nevyhovujícím hygienickém zařízení, o absenci 

zázemí pro pedagogy a podobné stesky. 

Kolikrát už nás netěšilo psát stále dokola to samé a naříkat, když další výroční zpráva a 

hlavně skutečnost předvedla situaci beze změn. 

Ale školní rok 2017/2018 změnu přinesl a velikou!!!! 

Součástí budovy základní školy se staly prostory nové mateřské školy. Jednoduše napsané, 

ale složitě budované. Stará budova mateřské školy nemohla dále sloužit svému účelu, a tak 

vznikl velký projekt nástavby MŠ a s ní spojená rekonstrukce školní jídelny a především pro 

nás velmi důležitá přestavba základní umělecké školy. 

Na podzim 2017 započala příprava stavebních prací, úprava venkovního staveniště, 

bourání, likvidace, která v jarních měsících přecházela do fáze výstavby nových prostor, aby 
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v prázdninových měsících vrcholila dokončením nové mateřské školy, modernizací školní 

jídelny a přestavbou základní umělecké školy. 

Rok výuky ve velmi těžkých podmínkách, za stálého hluku a prachu ze stavby, 

s přemísťováním učeben a učebních prostor ze dne na den, za ztížených hygienických 

podmínek, s náročnou koordinací rozvrhu školy se stavebním režimem, tak to byl právě rok 

2017/2018. Vše jmenované bylo velmi nepříjemné a stresující pro všechny zúčastněné. 

Odměnou za trpělivost nejen v celém stavebním roce, ale zároveň za trpělivé čekání v letech 

předchozích, je naše nová ZUŠka!  

Škola, která má konečně nová hygienická zařízení pro žáky a učitele včetně 

bezbariérového WC. 

Učitelé, kteří mohou být spokojeni se samostatným kuchyňským koutem a novými 

učebnami.  

Výtvarníci, kteří nadšeně využijí zvětšený prostor pro keramickou pec, vymezený prostor 

pro keramický kruh a další výtvarné činnosti a opravdu velkou výlevku pro úklid v závěru 

hodiny. 

Tanečnice či dramaťáci, kteří uvítají vlastní prostor se sprchovým koutem pro obory 

s pohybovou náplní výuky. 

Hudebníci, kteří před a po výuce již nebudou fungovat jako přepravní služba mezi 

budovou ZŠ a ZUŠ, ale naopak se budou scházet jen ve své učebně v prostoru ZUŠky. 

A též vedení školy nebude muset každoročně ve výroční zprávě uvádět zápory ohledně 

prostoru a zázemí pro žáky a učitele. 

Děkujeme! Děkujeme zřizovateli Obci Dolní Újezd za takovéto komplexní provedení 

stavby školských zařízení v obci. 

***** 

 

Rok 2017/2018 byl rokem přechodu k online informačnímu systému s podporou 

elektronické komunikace. Učitelé, žáci, rodiče, prostě všichni mohou vzájemně komunikovat 

takřka kdykoliv a kdekoliv přes online databázi izuš. 

V prvním pololetí školního roku pracovali učitelé v navyklém způsobu vedení třídní 

dokumentace, tedy v písemné podobě na předepsaných tiskopisech. Od 1. ledna 2018 učitelé 

uzavřeli vedení třídní dokumentace v písemné podobě a všichni bez rozdílu věku i schopností 

pracovali s online systémem. Počáteční nervozita a obavy jsou dnes již zažehnány a izuš je 

stálým spojníkem plynulého fungování všech oborů na všech pracovištích mezi všemi 

zúčastněnými. 
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Pro bezchybné spojení online systému bylo zapotřebí posílit bezdrátové připojení 

k internetu, proto byly potřebné učebny napojeny na zvýšený počet wifi routerů. 

 

***** 

 

Žáci v nehudebních oborech tentokrát dokončili školní rok pod vedením svých pedagogů, 

nemuseli jsme řešit žádnou změnu vyučujícího.  

Taneční obor zdárně pokračoval již druhým rokem s Kateřinou Blažkovou, DiS. v Dolním 

Újezdu, v Sebranicích s Klárou Halouskovou, která své taneční působení rozšířila na další dvě 

pobočky. Taneční obor zahájil po delší odmlce výuku v Morašicích a v Trstěnici. Na 

závěrečné Taneční akademii v Sokolovně Dolní Újezd se poprvé sešli tanečníci a tanečnice ze 

všech čtyř pracovišť. 

Literárně dramatický obor přivítal v září Mgr. Barboru Fafílkovou, přivítal nové žáky, 

s některými se rozloučil, přesto celkově pracoval velmi dobře. Dramaťáci se předvedli jako 

dobří průvodci hudebními programy i vlastní úpravou divadelního představení. Mgr. Jindru 

Žákovou, maminku na mateřské dovolené, přizvali ke konzultacím, k podpoře či jen tak na 

návštěvu. 

Výtvarníci naprosto jednotně zahájili i dokončili školní rok s výtvarnicí Soňou Valentovou. 

Letošní rok tvořilo ve výtvarném oboru 74 výtvarníků, což je opravdu velmi vysoký počet. 

Právě naši výtvarní umělci zcela naplňují myšlenku ŠVP, myšlenku Duhového klíče, jež 

spočívá v mezioborové spolupráci. Bez jejich výtvarných nápadů a následného zpracování by 

nebylo možné provést hudební, dramatické, taneční a vlastně všechny společné projekty.  

 

***** 

 

Máme čtyři obory, téměř 450 žáků, v průměru 25 pedagogů, 4 pracoviště. Práce je 

náročná, je třeba pracovat kvalitně individuálně ovšem v kolektivu! 

Náš kolektiv, naše oborová spolupráce, naše výsledky potvrzují tuto myšlenku. Zdařilým 

důkazem výše zmíněné věty bylo zapojení do druhého ročníku celostátní akce ZUŠ OPEN 

v květnu 2018.  

A co ZUŠ OPEN znamená? Jde o Happening Nadačního fondu Magdaleny Kožené OPEN 

ZUŠ 2018. 
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Akce ZUŠ OPEN je celonárodní, myšlenka je velká. Ale my si dovolíme říci, že naše 

červnové Promenádní akce s celodenní nabídkou všech oborových aktivit naší školy v letech 

minulých, by mohly být brané jako předchůdci ZUŠ OPEN. Jen tak pro zmínku Co říkáte? 

V prvním ročníku jsme naši ZUŠku společně předvedli vlastním ZUŠkobraním. Druhý 

ročník se připojil k oslavám 100. let naší republiky. Co vše bylo možné v naší „otevřené“ 

ZUŠ shlédnout v letošním roce si čtenář najde na straně 34. v oddíle další formy prezentace. 

 

3. Přehled oborů vzdělávání 

 

Hudební obor nabízí hru na klavír, hru na klávesy, hru na zobcovou flétnu a příčnou 

flétnu, hru na klarinet, hru na saxofon, hru na trubku a baskřídlovku, hru na kytaru klasickou a 

kytaru elektrickou, hru na housle, hru na akordeon, sólový zpěv, sborový zpěv a hru na bicí 

nástroje. Tolik suchý výčet vyučovaných předmětů. Pro dostatečnou informaci je třeba uvést 

další řádky. 

V Dolním Újezdě působil letošní školní rok instrumentální soubor pod vedením 

Marcely Kučerové DiS., ve formě dechového souboru. Instrumentální soubor pod stejným 

vedením, ale ve složení nástrojů dechových dřevěných a nástrojů strunných, pracoval 

v Sebranicích.  

Dva flétnové soubory – soubor zobcových fléten s vedením Mgr. Lucie Valtrové a 

soubor fléten příčných za odborného vedení Lenky Jakeschové, DiS., se sdružovaly v Dolním 

Újezdě. 

O náplň kytarového souboru, složeného z kytaristů ze všech našich pracovišť, se staral 

opět Bc. Jáchym Janypka.  

Vše doplňovaly pěvecké sbory Hvězdičky a RedBlack, které pracovaly pod taktovkou 

Bc. Petry Kubátové Šiškové s velmi dobrou korepeticí Bc. Lucie Novotné. Menší vokálně 

instrumentální soubor připravoval na vystoupení Vlastislav Novák.  

Pracovat v souboru měli možnost i žáci z pobočky v Morašicích, kde Bc. Barbora  

Tomášková vedla předmět Hudební praktikum a jeho formu tvořil pěvecký sbor zvaný 

BaToMor (Barbora Tomášková Morašice). V Trstěnici vznikl maličký Trs, hudební mini 

těleso pod vedením Mgr. Romany Myšákové. 

Klavíristy jsme nechtěli nechat jen jako sólisty či snad jen cvičit za účelem 

doprovodné korepetice. I klavírista chce být součástí kolektivní hry, a proto v předmětu 

Hudební praktikum zahájily činnost dva Klavírní semináře. Jeden pod vedením Marcely 

Kučerové, DiS. v Sebranicích a druhý pod vedením MgA. Adély Venclové v Dolním Újezdě. 



 9 

Předměty a jejich názvy pro další tři obory je možné naleznout v odstavci Organizace 

základního studia.  

Jejich studium je pro přihlášené žáky povinné a určitě zábavné. Oblíbenější jsou 

ovšem vedlejší aktivity nabízené tvořivými učiteli. Žáci, ale jistě i jejich učitelé, se těší na 

různá někdy i vícedenní soustředění, workshopy, tvořivá setkání, zájezdy, exkurze. Prostě 

společné akce, kde se spojí nadšení, tvořivost, sounáležitost v jeden úžasný výsledek.  

Patří sem Sochařská dílna, Tvoříme s EKS, Zpíváme a spíme ve škole……Chcete-li 

vědět podrobnosti, musíte číst až do konce 

 

Organizace základního studia:  

Organizace studia v základní umělecké škole se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., č. 562/2004 

Sb., č. 563/2004 Sb. ve znění pozdějších úprav a Vyhláškou č.71/2005 Sb.  

Jak již bylo zmíněno, vyučování žáků 7. ročníku základního studia I. stupně probíhalo 

podle stávajících učebních dokumentů pro základní umělecké vzdělávání vydaných 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.  

Vyučování žáků přípravných ročníků, 1., 2., 3., 4., 5. a 6. ročníků základního studia I. 

stupně a všech ročníků II. stupně probíhá od 1. 9. 2012 dle Školního vzdělávacího programu 

Duhový klíč, který je vytvořen dle závazného dokumentu zvaného Rámcový vzdělávací 

program, jenž vydalo MŠMT ČR. Jednotliví žáci v hudebních oborech mají vyučujícím 

vytvořen individuální plán výuky. 

 

***** 

 

Výuka dle „dřívějších osnov“ je, poslední školní rok platná jen pro žáky absolventy - žáky 7. 

ročníku I. stupně, organizována takto: 

 

Hudební obor: 

Základní studium I. stupně – v délce studia 7 let 

Vyučované předměty – hra na nástroj, hudební nauka, komorní hra, hra v souboru, apod.  

 

Taneční obor:  

Základní studium I. stupně – v délce studia 7 let 

Vyučované předměty – Taneční praxe, Lidový tanec, Současný tanec 

 



 10 

Výtvarný obor:  

Základní studium I. stupně – v délce studia 7 let 

Vyučované předměty – Plošná tvorba, Prostorová tvorba, Objektová a akční tvorba. 

 

***** 

 

Výuka dle Školního vzdělávacího programu je organizována takto: 

 

Hudební obor:  

Přípravná hudební výchova je organizována v programové nabídce: 

1) Výchovně vzdělávací program napříč obory – Čtyřlístek pro děti předškolního věku  

2) Přípravné studium ve studijním zaměření Přípravka pro děti ve věku 6 – 7 let 

 

Vyučované předměty v základním studiu I. a II. stupně pro žáky od 7 a od 14 let: 

Studijní zaměření Hra na klavír 

Studijní zaměření Hra na housle 

Studijní zaměření Hra na zobcovou flétnu  

Studijní zaměření Hra na příčnou flétnu 

Studijní zaměření Hra na klarinet 

Studijní zaměření hra na saxofon 

Studijní zaměření Hra na trubku 

Studijní zaměření Hra na baskřídlovku  

Studijní zaměření Hra na pozoun 

Studijní zaměření Hra na kytaru 

Studijní zaměření Hra na elektrickou kytaru 

Studijní zaměření Sólový zpěv 

Studijní zaměření Sborový zpěv 

Studijní zaměření Hra na klávesy 

Studijní zaměření Hra na akordeon 

Studijní zaměření Hra na bicí nástroje 

Studijní zaměření Hudební praktikum 

Vyučovací předmět Hudební nauka 
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Výtvarný obor: 

Přípravné studium je realizováno v programové nabídce: 

1) Výchovně vzdělávací program napříč obory – Čtyřlístek pro děti předškolního věku  

2) Přípravné studium ve studijním zaměření Přípravka pro děti ve věku 6 – 7 let 

 

Vyučované předměty v základním studiu I. a II. stupně pro žáky od 7 a od 14 let: 

Studijní zaměření Plošná tvorba 

Studijní zaměření Objektová a akční tvorba 

Studijní zaměření Prostorová tvorba  

Studijní zaměření Keramická tvorba 

Studijní zaměření Výtvarná tvorba 

 

Taneční obor: 

Přípravné studium je realizováno v programové nabídce: 

1) Výchovně vzdělávací program napříč obory – Čtyřlístek pro žáky předškolního věku 

2) Přípravné studium ve studijním zaměření Přípravka pro děti od 6 do 7 let 

 

Vyučované předměty v základním studiu I. a II. stupně pro žáky od 7 a od 14 let:  

V 1. a 2. ročníku základního studia I. stupně se vyučuje předmět Taneční a rytmická 

průprava, který se od 3. ročníku začíná vyučovat jako předmět Současný tanec. Dalším 

předmětem tanečního oboru je předmět Taneční praxe.  

 

Literárně dramatický obor: 

Přípravné studium je realizováno v programové nabídce: 

1) Výchovně vzdělávací program napříč obory – Čtyřlístek pro žáky předškolního věku 

2) Přípravné studium ve studijním zaměření Přípravka pro děti od 6 do 7 let 

 

Vyučované předměty v základním studiu I. a II. stupně pro žáky od 7 a od 14 let: 

V 1. a 2. ročníku základního studia I. stupně se vyučuje předmět Dramatická průprava, 

na který od 3. ročníku navazují předměty Tvořivá dramatika a Umělecký přednes. 

V základním studiu II. stupně dojde k rozšíření učiva ve dvou předmětech s názvy 

Dramatická tvorba a Umělecký přednes.  

 

***** 
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4. Údaje o počtech žáků  

 

Přehled o počtech žáků dle oborů a dle míst poskytovaného vzdělávání v roce 2017/2018 

 Hudební 

obor 

Výtvarný 

obor 

Taneční  

obor 

Literárně 

dramatický 

obor 

Celkem 

Dolní Újezd 165 41 31 17 254 

Sebranice 54 26 14 0 94 

Morašice 40 0 16 0 56 

Trstěnice 32 7 7 0 46 

Litomyšl 0 0 0 0 0 

Celkem 291 74 68 17 450 

 

 

Přehled o počtech absolventů školního roku 2017/2018 

Základní 

studium 

Celkem Hudební 

obor 

Taneční 

obor 

Literárně 

dramatický 

obor 

Výtvarný 

obor 

I. stupeň  14 8 5 0 1 

II. stupeň 3 3 0 0 0 

Celkem 17 11 5 0 1 

 

Z počtu 8 absolventů hudebního oboru I. stupně budou 2 žáci pokračovat v základním 

studiu II. stupně. Ve studiu II. stupně výtvarného a tanečního oboru nepokračuje žádný žák. 
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5. Rámcový přehled personálního zabezpečení 

 

Vedení školy: 

Ředitel školy:       Mgr. Jana Frišová 

Zástupkyně ředitele:      Marcela Kohoutová 

 

Pedagogičtí zaměstnanci: 

Kateřina Blažková, DiS.      taneční obor 

Markéta Břízová, dipl.um.     akordeon    

Ing. Jana Bulantová      klavír, klávesy 

Vojtěch Čermák      akordeon, klávesy, zobcová flétna 

Zdeněk Černý       klarinet, saxofon, zobcová flétna 

Alena Dalihodová      housle, zobcová flétna 

Mgr. Barbora Fafílková     literárně dramatický obor 

Mgr. Jana Frišová      klavír, klávesy 

Klára Halousková      taneční obor 

Šárka Hnátová, DiS.       (mateřská dovolená) 

Mgr. Edita Keprtová Hrdinová hudební nauka, klavír, 

Lenka Jakeschová, DiS. příčná flétna, zobcová flétna, 

hudební praktikum/soubor 

příčných fléten 

Bc. Jáchym Janypka      kytara,  

hudební praktikum/kytarový 

soubor 

Mgr. Marie Jovbaková     klavír, korepetice   

Marcela Kohoutová zobcová flétna, Přípravka, 

Čtyřlístek 

Bc. Petra Kubátová Šišková     sólový a sborový zpěv, klavír 

Marcela Kučerová, DiS. trubka, baskřídlovka, zobcová 

flétna, klávesy, hudební nauka, 

klavír,  

hudební praktikum/instrumentální 

soubor 

Dagmar Lapáčková, dipl. um. klavír, korepetice 
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Mgr. Romana Myšáková kytara, hudební nauka, sólový 

zpěv, hudební 

praktikum/instrumentální soubor 

Němcová Jaroslava, DiS.     (mateřská dovolená) 

Vlastislav Novák klávesy, zobcová flétna, trubka, 

hudební praktikum/instrumentální 

soubor 

Bc. Lucie Novotná klavír, korepetice 

Bc. Lukáš Petráň     kytara klasická a elektrická  

Mgr. Monika Sychrová mateřská dovolená 

Bc. Barbora Tomášková sólový zpěv, hudební nauka, 

hudební praktikum/pěvecký sbor 

Mgr. Lucie Valtrová příčná flétna, zobcová flétna, 

hudební praktikum/flétnový soubor 

MgA. Soňa Valentová výtvarný obor 

MgA. Adéla Venclová klavír, hudební praktikum/klavírní 

seminář 

Mgr. Jindra Žáková      (mateřská dovolená) 

 

Provozní zaměstnanci: 

Helena Půlkrábková      ekonomická pracovnice  

Božena  Střasáková       školnice    

Hana Stříteská       uklízečka 

 

Odborná kvalifikace podle dosaženého vzdělání 

Dosažené vzdělání Počet pedagogů 

Úplné střední odborné 6 

Vyšší odborné 7 

Vysokoškolské 16 

Celkem 29 
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6. Údaje o přijímacím řízení 

 

Přijímací řízení probíhalo v závěru třetího čtvrtletí školního roku 2017/2018 opět tradičně 

takzvaným výchovným představením, které bylo výbornou ukázkou mezioborové spolupráce 

a také důkazem, že naše škola je škola hravá se stále neutuchající dobrou náladou, pozitivním 

myšlením a úsměvnou pohodou. Tentokrát bylo představení „O veliké řepě aneb Jak zasadil 

dědeček notu“ komponováno účelově pro nástroje dechového oddělení. Interaktivní 

představení prožili v sále ZUŠ Dolní Újezd žáci ZŠ a MŠ z Dolního Újezdu a okolí. Žáci ze 

ZŠ a MŠ Sebranice a přilehlých obcí tvořili s hudebníky v Kulturním domě v Sebranicích.  

Vtipné představení bylo pro žáky jistě přínosem, ale největší zájem sklidila následná 

tvořivá dílna, kdy si všichni doslova osahali, vyzkoušeli, zblízka prohlédli i uslyšeli nástroje, 

které „vyrostly“ malou chvíli předtím na pódiu. 

Přijímací řízení následovalo po zdařilém představení s tvořivou dílnou na všech 

pobočkách i v hlavní budově počátkem měsíce června. Byly zjišťovány předpoklady a zájem 

u budoucích žáků naší školy. Přijímací řízení a zápis nových žáků pro rok 2018/2019 byl 

ukončen 30. 9. 2018 s počtem 450 žáků přijatých a s počtem 35 čekatelských míst. Kapacita 

školy byla naplněna beze zbytku.  

Již druhým rokem se objevují v podzimních měsících přihlášky pro nadcházející školní 

rok. Veřejnosti je totiž známo, že kapacita naší školy je na hranici. Výhledově máme zřejmě 

k řešení problém s kapacitní normou? 

 

7. Údaje o výsledcích vzdělávání 

 

Přehled o prospěchu žáků v  2017/2018 

1. pololetí 

školního 

roku 

Počet 

žáků 

celkem 

Počet žáků s 

vyznamenáním 

Prospěl Neprospěl Neklasifikován 

+ přípravné 

studium 

Celkem 450 365 15 0 4 + 66 

2. pololetí 

školního 

roku 

Počet 

žáků 

celkem 

Počet žáků s 

vyznamenáním 

Prospěl Neprospěl Neklasifikován 

+ přípravné 

studium 

Celkem 450 349 26 0 4 + 71 
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Přehled o reprezentaci školy  

 

Hudební obor vyslal žáky do soutěže v sólovém a komorním zpěvu a ve hře na dechové 

nástroje.  

Okresní kolo soutěže v sólovém zpěvu 1. 3. 2018. ZUŠ B. Smetany Litomyšl 

0. kategorie 

3. místo – Novák Filip (Bc. Petra Kubátová Šišková, korepetice Bc. Lucie Novotná) 

3. místo – Váňová Daniela (Bc. Barbora Tomášková) 

3. místo – Pospíchalová Lucie (Bc. Petra Kubátová Šišková, korepetice Bc. Lucie Novotná) 

 

I. kategorie 

1. místo a Cena za interpretaci písně Emila Hradeckého Až na Sněžku s partou ježků – 

Alexandra Rošková (Bc. Petra Kubátová Šišková, korepetice Bc. Lucie Novotná) 

2. místo – Anežka Jiskrová (Bc. Petra Kubátová Šišková, korepetice Bc. Lucie Novotná) 

3. místo – Anežka Pechová (Bc. Barbora Tomášková) 

 

II. kategorie 

2. místo – Petra Hynková (Bc. Petra Kubátová Šišková, korepetice Bc. Lucie Novotná) 

 

III. kategorie 

2. místo – Veronika Horáčková (Bc. Barbora Tomášková) 

V. kategorie 

3. místo – Bubnová Eliška (Bc. Petra Kubátová Šišková, korepetice Bc. Lucie Novotná) 

 

Okresní kolo soutěže v komorním zpěvu 1. 3. 2018. ZUŠ B. Smetany Litomyšl 

I. kategorie 

1. místo s postupem – Anežka Jiskrová, Alexandra Rošková (Bc. Petra Kubátová Šišková, 

korepetice Bc. Lucie Novotná) 

 

Krajské kolo v komorním zpěvu 28. 3. 2018, ZUŠ Havlíčkova Pardubice 

I. kategorie 

2. místo - Anežka Jiskrová, Alexandra Rošková (Bc. Petra Kubátová Šišková, korepetice Bc. 

Lucie Novotná) 
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Okresní kolo soutěže ve hře na příčnou flétnu, 6. 3. 2018, ZUŠ Moravská Třebová  

III. kategorie 

2. místo – Lucie Nádvorníková (Lenka Jakeschová, DiS., korepetice Bc. Lucie Novotná) 

 

VII. kategorie 

2. místo – Mariana Melšová (Lenka Jakeschová, DiS., korepetice Bc. Lucie Novotná) 

 

Okresní kolo soutěže ve hře na klarinet, 6. 3. 2018, ZUŠ Moravská Třebová  

IV. kategorie 

2. místo – Hana Kysilková (Zdeněk Černý, korepetice Bc. Lucie Novotná) 

 

VIII. kategorie 

2. místo – Tereza Glänznerová (Zdeněk Černý, korepetice Bc. Lucie Novotná) 

 

Okresní kolo soutěže ve hře na zobcovou flétnu, 6. 3. 2018, ZUŠ Moravská Třebová  

I. kategorie 

2. místo – Lukáš Juza (Mgr. Lucie Valtrová, korepetice Bc. Lucie Novotná) 

 

II. kategorie 

1. místo s postupem – Zuzana Havlíková (Lenka Jakeschová, DiS., korepetice Bc. Lucie 

Novotná) 

 

III. kategorie 

1. místo s postupem – Ilona Kabrhelová (Lenka Jakeschová, DiS., korepetice Bc. Lucie 

Novotná) 

 

V. kategorie 

1. místo s postupem – Kateřina Černá (Mgr. Lucie Valtrová, korepetice Bc. Lucie Novotná) 

 

V. kategorie 

2. místo – Marie Drobná (Mgr. Lucie Valtrová, korepetice Mgr. Marie Jovbaková) 

 

VI. kategorie 

2. místo – Vendula Grigelová (Lenka Jakeschová, DiS., korepetice Bc. Lucie Novotná) 
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VII. kategorie 

1. místo s postupem – Johana Rovenská (Mgr. Lucie Valtrová, korepetice Bc. Lucie 

Novotná) 

 

VII. kategorie 

2. místo – Vojtěch Juza (Mgr. Lucie Valtrová, korepetice Bc. Lucie Novotná) 

 

VIII. kategorie 

2. místo – Jakub Nádvorník (Mgr. Lucie Valtrová, korepetice Bc. Lucie Novotná) 

 

VIII. kategorie 

2. místo – Petra Kučerová (Mgr. Lucie Valtrová, korepetice Bc. Lucie Novotná) 

 

IX. kategorie 

2. místo – Natálie Křivinková (Mgr. Lucie Valtrová, korepetice Mgr. Marie Jovbaková) 

 

Krajské kolo soutěže ve hře na zobcovou flétnu, 26. 3. 2018. ZUŠ Vysoké Mýto 

II. kategorie 

3. místo – Zuzana Havlíková (Jakeschová Lenka, DiS., korepetice Bc. Lucie Novotná) 

 

III. kategorie 

3. místo – Ilona Kabrhelová (Lenka Jakeschová, DiS., korepetice Bc. Lucie Novotná) 

 

V. kategorie 

2. místo – Kateřina Černá (Mgr. Lucie Valtrová, korepetice Bc. Lucie Novotná) 

 

VII. kategorie 

2. místo – Johana Rovenská (Mgr. Lucie Valtrová, korepetice Bc. Lucie Novotná) 

 

Další soutěžní klání našich hudebníků 

 Jakub Nádvorník pod vedením Mgr. Lucie Valtrové s korepeticí Mgr. Marie 

Jovbakové se zúčastnil prvního ročníku soutěžní přehlídky ve hře na zobcovou flétnu 

zvané „Flautování“. Akce se konala 6. – 7. 4. 2018 v ZUŠ v Jindřichově Hradci.  

Jakub Nádvorník v 5. kategorii získal ocenění v bronzovém pásmu. 



 19 

V rámci přehlídky se uskutečnil diskusní a hodnotící seminář zúčastněných pedagogů 

s porotci soutěže. 

 Daniela Váňová se zúčastnila s hrou na akordeon pod vedením Markéty Břízové 

soutěžního festivalu Mezinárodní akordeonové dny v Praze. 

 Daniela Váňová pod vedením Markéty Břízové ve hře na akordeon v Kysuckém 

Novém Meste v rámci 16. ročníku mezinárodní akordeonového festivalu v rytmu 

různých žánrů získala ocenění ve stříbrném pásmu. 

 Žáci pěveckého oddělení Bc. Barbory Tomáškové se účastnili 10. ročníku celostátní 

soutěžní přehlídky Mládí a Bohuslav Martinů v Poličce. Veronika Horáčková 

vyzpívala ve 3. kategorii – zlaté pásmo, Anežka Pechová získala ve 2. kategorii 

ocenění ve zlatém pásmu. Veronika Horáčková byla zkušební porotou zařazena do 

programu koncertu Absolutních vítězů soutěže. 

 Pěvecké sbory Dolnoújezdské hvězdičky a RedBlack pod vedením Bc. Petry 

Kubátové Šiškové s korepeticí Bc. Lucie Novotné vystoupily jako hosté v Pelclově 

divadle v Rychnově nad Kněžnou. 

 Pěvecké sbory Dolnoújezdské hvězdičky a RedBlack pod vedením Bc. Petry 

Kubátové Šiškové s korepeticí Bc. Lucie Novotné vystoupily v rámci Krajské soutěžní 

přehlídky školních dětských pěveckých sborů v Muzeu v Chrudimi dne 10. dubna 

2018. 

Dolnoújezdské hvězdičky v kategorii II. A získaly umístění v bronzovém pásmu. Sbor 

Red Black obdržel poděkování za účast ve III. kategorii. Součást soutěžní přehlídky 

tvořil rozborový seminář pro zúčastněné sbormistry. Každý si prostě odnesl něco 

důležitého pro sebe. 

 

Taneční obor a jeho žákyně připravily choreografii do Okresní taneční přehlídky konané 

26. 3. 2018 pod záštitou ZUŠ Svitavy v kulturním centru Fabrika Svitavy. 

Výsledky: 

III. kategorie, Diplom za účast – choreografie Up and Down 

IV. kategorie, Diplom za účast – choreografie The Greatest 

IV. kategorie, Diplom za účast – choreografie Impossible 

IV. kategorie, Diplom za účast – choreografie Přátelství 
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Tanečnice Kateřina Johnová, Adéla Kárská, Anežka Kysilková, Nina Kysilková, Lucie 

Vítová, Ilona Vítová, Zuzana Lipavská, Gabriela Vostřelová a Lada Zindulková vytvářely 

všechny uvedené choreografie pod vedením Kláry Halouskové. 

 

Literárně dramatický obor si vyzkoušel uvádění koncertů hudebního oboru. Své zkušenosti 

sbírali v Oblastním kole recitační soutěže Dětská scéna ZUŠ Litomyšl dne 7. 3. 2018. 

 

Výtvarný obor reprezentovala Anna Magdalena Lapáčková pod vedením MgA. S. 

Valentové.  Připravila soutěžní práci „Orfeus“ jako přihlášku k získání účasti ve stipendijním 

programu. Projekt MenART je roční stipendijní program mentoringu pro žáky ZUŠ a jejich 

pedagogy v rámci ZUŠ Open. 

 

Výtvarníci zaslali a vystavili svá výtvarná díla v soutěžích, výstavních prostorách mimo školu 

i přímo v ní. Alespoň pár příkladů: 

 Podzimní výstava Sebranice 2017 (organizátor Obec Sebranice) 

 Výstava Děti malují dětem pro Nemocnice Pardubického kraje (organizátor 

Východočeská galerie Pardubice) 

 Výstava v rámci ZUŠ OPEN Labyrint mýtů (organizátor ZUŠ Dolní Újezd) 

 46. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy „Lidice 2018“ a práce našich 

výtvarníků na téma Voda (organizátor Památník Lidice) 

                
8. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Vzdělávání pedagogů probíhalo za účelem rozšíření či zvýšení odborné kvalifikace. 

Všichni pracovníci prošli školením BOZP a dále probíhala školení a semináře dle nabídky 

vzdělávacích agentur. 

 

Studium: 

FF MU Brno 

Kvalifikační studium magisterské 

Sdružená uměnovědná studia 

Studijní program: Management v kultuře 

Bc. Lukáš Petráň 
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Semináře a kurzy: 

Celostátní setkání učitelů hudební nauky 

na ZUŠ 

Místo konání: ZUŠ Bystré 

20. – 22. 9. 2017 

Mgr. Jana Frišová 

Marcela Kučerová, DiS. 

Bc. Barbora Tomášková 

 

Kurz klavírní improvizace Jany Labašové 

Místo konání: ZUŠ Hlinsko 

Lektorka: Jana Labašová 

16. 2. 2018 

Marcela Kučerová, DiS.  

Bc. Barbora Tomášková 

Jarní seminář Klubu sbormistrů 

Místo konání: ZUŠ Bonifantes Pardubice 

Pořádatel NIPOS Artama 

2. – 4. 3. 2018 

Bc. Petra Kubátová Śišková 

Seminář pro pedagogy hry na trubku 

Místo konání: ZUŠ Alfréda Radoka 

Valašské Meziříčí 

12. 3. 2018 

Vojtěch Čermák 

XXII. Flétnový den 

Místo konání: Pražská konzervatoř 

Téma: Den s příčnou flétnou 

17. 3. 2018 

 

Mgr. Lucie Valtrová 

Seminář I. Den zobcových fléten 

Místo konání: Pražská konzervatoř 

Lektor: Mgr. Jakub Kydlíček 

18. 3. 2018 

 

Mgr. Lucie Valtrová 

Klavírní seminář – Správné tvoření tónu 

v samém počátku klavírní hry. 

Místo konání: ZUŠ Choceň 

Lektorka: prof. Alena Vlasáková 

20. 3. 2018 

 

Mgr. Jana Frišová 

Mgr. Marie Jovbaková 

Dagmar Lapáčková, dipl. um. 

Bc. Lucie Novotná 
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Seminář Ostravská setkání s trombonem: 

Trombon v současnosti 

Místo konání: Janáčkova konzervatoř 

v Ostravě 

4. 4. 2018 

Vojtěch Čermák 

Vzdělávací program 

Kurz populárního zpěvu – Jak vybudovat 

zdravý a moderně znějící hlas 

Místo konání: Rocková škola.cz 

Ondříčkova 8, Praha 3 

20. 4. 2018 

Bc. Barbora Tomášková 

 

Keramický kurz 

NIDV Pardubice 

MgA. Soňa Valentová 

Vzdělávací program Pedagog ZUŠ – jeho 

důležitost pro osobnostní rozvoj mladého 

umělce 

Místo konání: Konzervatoř Brno 

21. 5. 2018 

Bc. Barbora Tomášková 

 

 

Malířské sympozium Bílá Voda 

Sudety – společný prostor 

Místo konání: Bílá Voda 

23. – 30. 6. 2018 

MgA. Soňa Valentová 

 

 

  

35. Letní jazzová dílna Karla Velebného 

Interpretační seminář 

Místo konání: Frýdlant 

11. – 18. 8. 2018 

Mgr. Lucie Valtrová 

Vzdělávací program Dechové soboty 

Místo konání: Konzervatoř Brno 

2017/2018 

Lenka Jakeschová, DiS. 
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Školení: 

Školení Kvalitní škola Mgr. Jana Frišová 

19. řádná Valná hromada AZUŠ ČR 

Hotel Vista Dolní Morava 

19. – 20. 10. 2017 

Mgr. Jana Frišová 

Jak na GDPR – školení vedoucích 

pracovníků příspěvkových organizací 

Místo konání: Smetanův dům Litomyšl 

březen – duben 2018 

Mgr. Jana Frišová 

Marcela Kohoutová 

Školení: Účetní závěrka v příspěvkových 

organizacích včetně aktualit v účetnictví 

2017/2018 

SALVEA Pardubice 

Mgr. Marie Zdražilová 

Helena Půlkrábková 

 

 

***** 

 

9. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

a) Přehled koncertů, veřejných vystoupení a dalších aktivit  

 

Říjen: 

 19. 10. 2017  Třídní přehrávka v Dolním Újezdu. Vystoupení žáků ze třídy 

Mgr. Lucie Valtrové. 

 23. 10. 2017  Třídní přehrávka v  Sebranicích. Vystoupení žáků ze třídy 

Mgr. Lucie Valtrové. 

 28. – 29. 10. 2017 Podzimní výstava v Sebranicích. Koordinátor výstavy prací 

žáků VO – MgA. Soňa Valentová. 

 

Listopad: 

 1. 11. 2017  Třídní přehrávka v Sebranicích. Vystoupení žáků ze třídy 

Zdeňka Černého a Mgr. Marie Jovbakové. 
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 12. 11. 2017  Hra o sv. Martinovi v kostele sv. Martina Dolní Újezd. 

Vystoupení pěveckých sborů, žáků tanečního a dramatického 

oboru. 

 13. 11. 2017  Podzimní setkání s hudbou a slovem v DPS Dolní Újezd.  

Vystoupení žáků hudebního a dramatického oboru. 

 19. 11. 2017  Den medu – Zámecký pivovar Litomyšl. 

Vystoupení žáků hudebního a tanečního oboru. 

 26. 11. 2017  Podzimní výstava – Sokolovna Dolní Újezd. 

Vystoupení žáků hudebního oboru. 

 28. 11. 2017  Adventní hudební podvečer v Trstěnici.  

Vystoupení žáků hudebního oboru. 

 29. 11. 2017  Adventní hudební podvečer v Morašicích. 

Vystoupení žáků hudebního oboru. 

 30. 11. 2017  Koncert našich nejmenších ZUŠ Dolní Újezd. 

Vystoupení žáků hudebního oboru. 

 

Prosinec 

 10. 12. 2017  Vánoční koncert pro Sebranice v kostele sv. Mikuláše. 

    Vystoupení žáků všech oborů školy. 

 13. 12. 2017  Třídní přehrávka žáků Ing. Jany Bulantové v Dolním Újezdu. 

 13. 12. 2017  Česko zpívá koledy - hudební vystoupení ZUŠ ve spolupráci 

s Kulturní komisí Obce Dolní Újezd a regionálním Deníkem. 

 14. 12. 2017  Vánoční koncert pro Dolní Újezd v kostele sv. Martina. 

Vystoupení žáků všech oborů školy. 

 17. 12. 2017  VIII. Adventní koncert v kostele Nalezení sv. Kříže Trstěnice.   

Vystoupení žáků hudebního oboru. 

 18. 12. 2017  Vánoční zpívání v Dolním Újezdu. 

 Žáci Bc. Petry Kubátové Šiškové a Bc. Barbory Tomáškové. 

 19. 12. 2017  Třídní přehrávka žáků Dagmar Lapáčkové v Dolním Újezdě. 

 19. 12. 2017   Třídní přehrávka žáků Mgr. Jany Frišové v Dolním Újezdě. 
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 20. 12. 2017  Vánoční hraní a zpívání v Morašicích. 

Žáci Bc. Barbory Tomáškové. 

 21. 12. 2017  Tak trochu vánočně v sále ZUŠ Dolní Újezd – promítání 

koncertu Hanse Zimmera. Hudební projekt kytaristů v čele 

s Jáchymem Janypkou. 

 

Leden 

 16. 1. 2018  Třídní přehrávka žáků Bc. Lukáše Petráně v Trstěnici.  

 17. 1. 2018  Třídní přehrávka žáků Bc. Lukáše Petráně v Morašicích.  

 17. 1. 2018  Koncert žáků s programem dechové soutěže. 

Žáci Mgr. Lucie Valtrové a Zd. Černého v Sebranicích. 

 18. 1. 2018   Třídní přehrávka žáků Mgr. Lucie Valtrové v Sebranicích. 

 19. 1. 2018   Třídní přehrávka žáků Lenky Jakeschové, DiS. v Dolním 

Újezdu. 

 23. 1. 2018   Třídní přehrávka žáků Bc. Jáchyma Janypky v Dolním 

Újezdu. 

 25. 1. 2018   Třídní přehrávka žáků Lenky Jakeschové, DiS. v Dolním 

Újezdu. 

 28. 1. 2018   Taneční workshop s Kateřinou a Zdenou v Dolním 

Újezdu. 

 29. 1. 2018   Třídní přehrávka žáků Bc. Jáchyma Janypky v Sebranicích. 

 30. 1. 2018  Třídní přehrávka žáků Ing. Jany Bulantové a Marcely 

Kučerové DiS. v Sebranicích. 

 30. 1. 2018  Školní kolo soutěže ve hře na dechové nástroje v sále školy. 

 31. 1. 2018  Třídní přehrávka žáků Markéty Břízové v Morašicích. 

 

Únor 

 5. 2. 2018  Školní kolo soutěže žáků LDO v recitaci.   

 6. 2. 2018  Školní kolo soutěže v sólovém zpěvu.    

 7. 2. 2018  Třídní přehrávka žáků Bc. Lucie Novotné v Sebranicích. 

 9. 2. 2018  Třídní přehrávka žáků Bc. Lucie Novotné a Aleny Dalihodové  

    v Dolním Újezdu. 
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 23. 2. 2018  Posluchačská účast koncertu flétnisty Jana Ostrého a 

klavíristky Silvie Ježkové, Malá scéna Česká Třebová. 

 

Březen 

 1. 3. 2018  Okresní kolo soutěže v sólovém a komorním zpěvu. 

ZUŠ B. Smetany v Litomyšli. 

 4. 3. 2018  Lekce pódiového vystupování aneb jak na trému. 

Seminář Mgr. Lucie Valtrové v sále školy. 

 6. 3. 2018  Okresní kolo soutěže ve hře na dechové nástroje. 

 ZUŠ Moravská Třebová. 

 7. 3. 2018  Oblastní kolo recitační soutěže Dětská scéna. 

ZUŠ B. Smetany Litomyšl. 

 8. 3. 2018  Zbyněk Oplištil z Pusté Kamenice a kytara. 

Exkurze žáků kytarového oddělení do dílny výrobce kytar.  

 18. 3. 2018  1. den zobcových fléten na Pražské konzervatoři. 

Exkurze žáků dechového oddělení. 

 21. 3.2018  Koncert Barokního orchestru Pražské konzervatoře. 

Exkurze žáků dechového oddělení. 

 22. 3. 2018  Generálka koncertu O veliké řepě aneb jak dědeček zasadil  

notu. Sál školy. 

 26. 3. 2018  Taneční přehlídka pro okres Svitavy. 

Fabrika Svitavy. 

 26. 3. 2018  Krajské kolo soutěže ve hře na dechové nástroje. 

ZUŠ Vysoké Mýto. 

 26. 3. 2018  Krajské kolo soutěže ve hře na dechové nástroje. 

ZUŠ Havlíčkova Pardubice. 

 28. 3. 2018  O veliké řepě aneb jak dědeček zasadil notu. 

Výchovný koncert s tvořivou dílnou v KD v Sebranicích. 

 28. 3. 2018  Krajské kolo soutěže v komorním zpěvu. 

ZUŠ Vysoké Mýto. 

 28. 3. 2018  Setkání pracovníků ke Dni učitelů. 

 31. 3. 2018  Vernisáž Velikonoční výstavy s hudebním programem. 

Vystoupení žáků hudebního oboru – Muzeum Dolní Újezd. 
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Duben: 

 3. 4. 2018  Koncertní zájezd bicího oddělení. 

Exkurze žáků na Pražskou konzervatoř. 

 6. – 7. 4. 2018  Flautování – soutěžní přehlídka v ZUŠ Jindřichův Hradec.  

 10. 4. 2018  Krajská přehlídka dětských pěveckých sborů Chrudimi. 

Účast pěveckých sborů ZUŠ Dolní Újezd. 

 11. 4. 2018  Jarní koncert žáků hudebního oboru v Morašicích.  

 12. 4. 2018  Jarní koncert žáků hudebního oboru v Dolním Újezdu.  

 17. 4. 2018  Třídní přehrávka žáků Vojtěcha Čermáka a Bc. Barbory 

Tomáškové v Morašicích. 

 18. 4. 2018  O veliké řepě aneb jak dědeček zasadil notu. 

Výchovný koncert s tvořivou dílnou v ZUŠ Dolní Újezd. 

 18. 4. 2018  Jarní koncert žáků hudebního oboru v Sebranicích. 

 20. – 21. 4. 2018 ZUŠ tvoří s EKS. 

Soustředění žáků tanečního oboru. Sál školy. 

 21. 4. 2018  Setkání seniorů v Trstěnici.  

Vystoupení žáků hudebního oboru. 

 22. 4. 2018  Sochařská dílna žáků výtvarného oboru. 

ZUŠ Dolní Újezd. 

 24. 4. 2018  Absolventský koncert žáků hudebního oboru I. 

Sál ZUŠ Dolní Újezd. 

 25. 4. 2018  Divadlo Ponec Praha. 

Exkurze žáků tanečního oboru. 

 26. 4. 2018  Jak vytvoříme Dolnoújezdský orloj? 

Schůzka aktérů ZUŠ OPEN pro území obce Dolní Újezd. 

 27. 4. 2018  Divadlo Hradec Králové 

Zájezd pracovníků ZUŠ Dolní Újezd. 

 28. 4. 2018  Stavění máje Dolní Újezd.  

Vystoupení žáků hudebního a dramatického oboru. 

  

Květen: 

 2. 5. 2018  Třídní přehrávka žáků MgA. Adély Venclové v Dolním  

    Újezdu. 
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 6. 5. 2018  Den matek, Kulturní dům Lubná – vystoupení žáků 

hudebního oboru. 

 10.  5. 2018  Absolventský koncert žáků hudebního oboru II. , sál ZUŠ 

Dolní Újezd. 

 13. 5. 2018  Den matek, Sokolovna Dolní Újezd – vystoupení žáků 

hudebního oboru. 

 13. 5. 2018  Den matek Kulturní dům Sebranice – vystoupení žáků 

hudebního oboru. 

 23. 5. 2018  Taneční akademie a vystoupením absolventek, Sokolovna 

Dolní Újezd. 

 24. 5. 2018  Celostátní happening ZUŠ Open, žáci a učitelé ZUŠ Dolní 

Újezd připravili v sledu času a mezioborových aktivit 

Dolnoújezdský orloj aneb oslavy 100. výročí založení 

republiky. Celý program v odstavci b) Další formy prezentace 

 25. 5. 2018  Noc kostelů, hudební vystoupení žáků ZUŠ  v kostele  

sv. Martina Dolní Újezd  

 28. 5. 2018  Třídní přehrávka žáků Ing. Jany Bulantové v Dolním Újezdu. 

 28. 5. 201  Přijímací řízení do všech oborů školy. 

 30. 5. 2018  Přijímací řízení do všech oborů školy. 

 31. 5. 2018  Koncert našich nejmenších, sál školy. 

 

Červen: 

 4. – 8. 6. 2018  Postupové zkoušky žáků hudebního oboru. 

 6. 6. 2018  Exkurze žáků tanečního oboru na představení Svět papíru 

v rámci Skorofestivalu Tanec, ZUŠ Choceň 

 13. 6. 2018  Závěrečný koncert žáků hudebního oboru v Sebranicích. 

 14. 6. 2018  Závěrečný koncert žáků hudebního oboru v Dolním Újezdě. 

 19. 6. 2018  Závěrečný koncert žáků hudebního oboru v Trstěnici. 

 20. 6. 2018  Závěrečný koncert žáků hudebního oboru v Morašicích. 

 20. 6. 2018  Edukační program ke stálé expozici v Městské obrazárně  

    pro žáky výtvarného oboru, Portmoneum J. Váchala 

Litomyšl 

 28. 6. 2018  Loučení s předškoláky v Dolním Újezdě.  
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***** 

 

Exkurze 

Teoretické znalosti s praktickými dovednostmi získanými přímo ve školním vyučovacím 

procesu je určitě vhodné ne-li nutné doplňovat dalšími znalostmi a zkušenostmi. Takový 

názor má zajisté každý pedagog, rodič, vychovatel, člověk, ale tak zní i klíčové kompetence 

školního vzdělávacího programu. 

Vedení školy v aktivní spolupráci s učiteli jednotlivých oborů organizuje a podporuje 

výjezdy žáků ze školy do okolí blízkého i vzdáleného. Shrneme tyto aktivity třeba pod pojem 

a rubriku výroční zprávy: Exkurze. 

Ve školním roce 2017/2018 se podařilo zorganizovat větší počet vzdělávacích exkurzí, 

jejichž výčet již proběhl výše, zde k nahlédnutí popis alespoň několika z nich. 

 

***** 

 

23. 2. 2018  Posluchačská účast koncertu  

    499. hudební večer  

KONCERT FLÉTNISTY JANA OSTRÉHO A 

KLAVÍRISTKY SILVIE JEŽKOVÉ 

Kulturní centrum Malá scéna, Česká Třebová 

 

 V úvodu popisu této aktivity, zařazené mezi exkurze, doslova citujme náš Školní 

vzdělávací program. Kam vedeme naše žáky, jaké strategie volíme k zisku kulturní či 

osobnostně sociální kompetence? 

 Pěstujeme úctu k uměleckému dílu 

 Podporujeme aktivní zapojení do kulturního dění v regionu 

 Vytváříme přehled o kulturním dění v regionu 

 Spolupracujeme s rodiči 

Tento výpis je ryze formální, nic neříkající, pro čtenáře nezábavný. Termín 

kompetence – opět složité slovo, jednoduše bychom řekli asi zřejmě schopnosti, znalosti, 

vědomosti…. 

Ale dost už odborných a chytrých slov. Jednoduše jsme vše naplnili, splnili a podpořili 

tím, že se domluvili učitelé, žáci a rodiče a prostě jednoho podvečera zavítali všichni 
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společně na výše uvedený koncert, který měl na programu výběr vrcholných a 

výjimečných skladeb flétnového repertoáru. I takto zajímavě a příjemně může probíhat 

výuka. Co říkáte? 

 

***** 

8. 3. 2018   Exkurze do kytarové dílny 

ZBYNĚK OPLIŠTIL A JEKO KYTAROVÁ DÍLNA 

V PUSTÉ KAMENICI 

Pustá Kamenice 152 

 

 „Natahuji krk, abych vzpřímeně seděl v sedle a neupadl při jízdě přes pražce, protože 

chci vidět kobylku, jak louská ořech“.  

 Zkuste tento úvodní rébus vyřešit! Nevíte-li si rady, oslovte žáky kytarového oddělení, 

pro které jejich vyučující Lukáš Petráň, Jáchym Janypka a Romana Myšáková uspořádali 

výlet jarní Vysočinou do Pusté Kamenice.  

 Cílem výletu se stala dílna vonící dřevem, autorská dílna Zbyňka Oplištila, kterou 

opouští klasické či elektrické kytary v různém provedení. Zájemcům v této dílně připraví 

kytaru pro studentské i koncertní využití. Zhotoví nástroj na přání zákazníka nebo zákazník 

naopak ponechá kreativitu a nápad na nástrojaři. 

 Naši žáci, rozdělení do skupiny mladších a starších hráčů, měli možnost sledovat 

postavení nástroje s odborným výkladem. Neváhali klást dotazy, diskutovat, vyptávat se, 

zjišťovat. Sami hmatem, zrakem, sluchem i čichem poznávali jednotlivé výrobní dílce, 

komponenty a materiály. 

 Vyzkoušeli ozvučit jednotlivé nástroje vlastní hrou, vyslechli si zvuk nástrojů při hře 

učitelů či samotného nástrojaře.  

 Dokumentovali zážitky fotoaparátem, ukládáním znalostí do paměti. Proto neváhejte a 

oslovte je při řešení úvodního rébusu. Vyřešení pro ně bude zajisté hračkou! 

 

***** 
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 18. 3. 2018  Vzdělávací a poznávací exkurze na konzervatoř 

1. DEN ZOBCOVÝCH FLÉTEN NA PRAŽSKÉ 

KONZERVATOŘI 

Koncertní sál konzervatoře, Na Rejdišti 1, Praha 1  

 

První ročník setkání hráčů, studentů, učitelů a příznivců zobcových fléten. Hostem 

prvního ročníku DZFL byla mladá virtuózka Sheng-Fang Chiu, působící ve Vídni a v Lipsku, 

která v průběhu programu pracovala se studenty konzervatoře na skladbách vrcholného 

baroka.  

K další části dopoledního programu patřila otevřená zkouška na večerní koncert, kde 

žáci mohli vidět a slyšet soubory zobcových fléten z konzervatoří v Praze, Brně, Plzni a 

Českých Budějovicích. 

Odpolední čas vyplnila přednáška Mgr. Jakuba Kydlíčka „Nahlédnutí do vývoje 

zobcové flétny od středověku k pozdnímu baroku“, která žáky naladila na podvečerní koncert 

Barokního orchestru Pražské konzervatoře - Consortium Conservatorium & hosté.  

V programu koncertu zazněly vícesborové skladby pozdní renesance a orchestrální skladby 

se zobcovými flétnami. 

Zobcovou flétnu jako koncertní nástroj v rukou odborníka, úžasný zvuk dřevěného 

nástroje, vypilovanou techniku a mimořádnou spolupráci v souboru shlédli na Pražské 

konzervatoři žáci dechového oddělení pod vedením Mgr. Lucie Valtrové.  

 

***** 

 

21. 3. 2018   Návštěva koncertu  

    „EARLY MUSIC DAY“ 

Barokní koncert Pražské konzervatoře 

Koncertní sál Pražské konzervatoře 

Dvořákovo nábřeží 2, Praha 1 

 

 Barokní orchestr Pražské konzervatoře (BO PK) byl zřízen v roce 2012. Smyslem 

existence tělesa je poskytnout mladým studentům vzdělání v repertoáru a stylu interpretace 

hudby předklasického stylového období. Soubor, přestože užívá ve většině svých projektů 

nástroje moderní (s barokními smyčci), usiluje o interpretaci podpořenou znalostí dobové 

estetiky. BO PK provedl za krátkou dobu své existence řadu významných orchestrálních děl 
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vrcholného baroka, jako teprve druhý soubor v novodobé historii provedl kompletní verzi 

sepolcra Zpívaná rozjímání F. A. Míči. Na dobové nástroje pak orchestr provedl Symphonie 

Les Élemens J. F. Rebela či Velikonoční oratorium J. S. Bacha. Mezi další počiny patří i 

nastudování Purcellovy semi-opery The Fairy Queen či Zelenkova Sub olea pacis et palma 

virtutis. BO PK spolupracuje také s hostujícími sólisty (M. Cukrová, V. Hudeček, J. Březina). 

V roce 2016 se BO PK stal laureátem soutěže Českého rozhlasu Concerto Bohemia. 

Uměleckým řízením orchestru je pověřen Jakub Kydlíček.  

Tolik citace přímo uvedená v tištěném programu koncertu. A takovýto orchestr měli 

možnost zažít opět žáci dechového oddělení Mgr. Lucie Valtrové, která pro zobcové flétny, 

své svěřence a nejen pro své žáky dokáže vybrat a zařídit opravdu kvalitu. 

Zážitek z návštěvy Pražské konzervatoře a jejího programu si odváželi též žáci ze třídy 

Aleny Dalihodové, která zajistila pedagogický dozor zúčastněných žáků. 

 

***** 

 

 3. 4. 2018  Koncertní zájezd žáků bicího oddělení ZUŠ Dolní Újezd 

KONCERT ODDĚLENÍ BICÍCH NÁSTROJŮ  

Koncertní sál Pražské konzervatoře 

Dvořákovo nábřeží 2, Praha 1 

  

 Koncert proběhl v rámci oslav životního jubilea emeritního profesora Pražské 

konzervatoře Vladimíra Vlasáka. 

  

Zde bychom chtěli jen malinko odcitovat tři strategie ke vzniku kompetencí u žáků naší 

školy. Srozumitelněji řečeno je strategie vlastně obyčejná cesta. Jaká cesta, jakou cestou 

jdeme? 

 Nabízíme různorodé formy aktivit 

 Vedeme k chápání uměleckého díla rozličnými způsoby 

 Diskutujeme o konkrétních uměleckých výkonech žáka 

Na počátku jara se domluvili na zajímavé cestě do Prahy žáci bicího oddělení pod 

vedením Mgr. Lucie Valtrové. K zájezdu se připojili i někteří rodinní příslušníci našich žáků. 

Docestovali společně na Pražskou konzervatoř a co dál? V koncertním sále žáci bicího 

oddělení Základní umělecké školy Dolní Újezd usedli do hlediště, aby sledovali výkony 
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studentů bicího oddělení Pražské konzervatoře na jevišti. Sledovali, poslouchali, porovnávali, 

získávali a přijeli naplněni dojmy. Neboť 15 studentů bicího oddělení z 6 ročníků Pražské 

konzervatoře pod vedením 7 profesorů v programu 12 skladeb předvedli mistrovské využití 

marimby, vibrafonu, celé bicí soupravy při hře s kapelou i při komorní hře.  

Cesta byla naplněna a my jsme nabídli různorodou formu aktivity, vedli k chápání 

uměleckého díla a diskutovali o uměleckých výkonech. 

 

***** 

 

 25. 4. 2018  Vzdělávací exkurze žáků tanečního oboru  

TANEČNÍ PŘEDSTAVENÍ MOMO 

Divadlo PONEC Praha 

 

Charakteristickým znakem tanečního festivalu je přístup k dítěti jako ke spolutvůrci a 

zdroji inspirace.  

Festival 2018 nabízel anotaci k programu MOMO: 

Lidé měří čas pomocí kalendáře a hodin. Každý ale ví, že někdy může člověku 

připadat jediná hodina jako celá věčnost, a jindy prchne jako okamžik – podle toho, co v této 

hodině prožíváme. 

Čas a jeho prožívání. Tanečníci a děti, kteří se společně snaží o jeho zpřítomnění, 

zpomalení, zastavení či vrácení. Interaktivní média a osobní fyzický kontakt diváka s děním 

na jevišti. Jedinečné představení MOMO, inspirované knihou Michaela Endeho Děvčátko 

Momo a ukradený čas. 

Choreografka Mirka Eliášová sděluje: „Z příběhu jsme si vzali hlavně časovost, která je v 

něm popisovaná. Přišlo nám zajímavé, jak si lidé vytvářejí systém, ve kterém se pohybují a 

který jim dává překážky a hranice. Příběh vypráví o nastavení hranic a možnosti svobody. 

Všichni v sobě máme Momo, Šediváky nebo Želvu a její sílu a pomalost. 

 

Součástí exkurze byl workshop určený pro tanečnice z celé ZUŠ Dolní Újezd, odborný a 

pedagogický doprovod zajistila Kateřina Blažková, DiS., Klára Halousková a Marcela 

Kučerová, DiS. 

 

***** 
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b) Další formy prezentace 

 

Prezentace školy probíhala v roce 2017/2018 tradiční formou veřejných koncertů, 

přehlídek, tvořivých dílen, výchovných koncertů či účastí v soutěžích. 

Stále uváděné formy z minulých zpráv se nemění, ovšem nutno podotknout, že nabývají 

na intenzitě a na kvalitě. 

Je tedy jasné, že obvyklou součástí prezentace byly pravidelně aktualizované webové 

stránky. S novou podobou stránek a s komplikovaným výkladem nařízení GDPR je statická 

pouze webová Fotogalerie. 

Profil školy na sociální síti Facebook tvoří další možnost získávání informací pro rodiče i 

ostatní pozorovatele o dění ve škole. Webové stránka a facebookový profil pomáhal rodičům 

v komunikaci se školou i v orientaci ve výchovně vzdělávacím procesu. Po uvedení nařízení 

GDPR se tyto informační kanály stávají spíš pasivní formou komunikace. 

Chráněnou online formou komunikace je tak bezesporu elektronický systém izuš. 

Jde o pomocníka dnes již ověřeného jak zaměstnanci školy, tak i žáky a rodiči. Správci 

systému stále aktualizují, vymýšlejí, zdokonalují co nejvíce položek a starají se tak o stálé 

dovzdělávání se ze strany pedagogických pracovníků. 

 

***** 

 

Úžasnou formou reprezentace školy, představením mezioborové spolupráce, ukázkou 

nadšení a tvořivosti nás všech se stal celostátní happening ZUŠ OPEN, který jsme poprvé 

vyzkoušeli v květnu 2017. 

Druhý ročník se konal v květnu 2018. V roce oslav 100. výročí založení samostatné 

Československé republiky. Posun v čase naší země inspiroval všechny obory školy k námětu 

Dolnoújezdského orloje. 

Posouvali jsme časem, místy, obory, žáky, nástroji, rekvizitami stejně tak, jako se 

posouvají figurky na orloji. V pravidelném čase, vždy v celou hodinu zazněla píseň tatíčka 

Masaryka Ach synku, synku, která nás přenesla k další umělecké aktivitě. Během celého dne 

píseň zazněla nespočetněkrát, jelikož nabídka hudebníků, tanečníků, výtvarníků i 

dramatických umělců byla velmi bohatá.  

Posuďte sami. 

 

***** 
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Program ZUŠ Open 2018 

Dolnoújezdský orloj  

aneb oslavy 100. výročí založení republiky 

 

10.00 České lidové písně u 4ručního klavíru opět ve středu obce 

14.00 Píseň tatíčka Masaryka Ach synku, synku v podání saxofonového dua. 

Orlojské zvony 

14.05 6 apoštolů a kytary – vystoupení kytaristů 

Orlojské zvony 

14.30 Z mýtů a pověstí národa českého dle dramaťáků 

Orlojské zvony 

14.45 Dostaveníčko u kláves – vystoupení hráčů na klávesy 

15.00 Píseň tatíčka Masaryka Ach synku, synku v podání saxofonového dua. 

Orlojské zvony 

15.00 Taneční nožky v parku – vystoupení tanečnic 

Orlojské zvony 

15.15 Oliverův sen s instrumentálem – instrumentálky za 60. let 

Orlojské zvony 

15.20 Šípková Růženka se sborem a malování na obličej – tvoří výtvarníci a dramaťáci  

Orlojské zvony 

15.40 Do pochodu s instrumentálem – dechový soubor a české lidovky 

16.00 Píseň tatíčka Masaryka Ach synku, synku v podání saxofonového dua. 

Orlojské zvony 

16.00  Renesanční dostaveníčko s flétnou – vystupují zobcové flétny 

Orlojské zvony 

16.15 Alenka v říši divů s dramaťákem 

Orlojské zvony 

16.35 Country nakonec s instrumentálem 

Orlojské zvony 

17.00 Píseň tatíčka Masaryka Ach synku, synku v podání saxofonového dua. 

17.17  Vernisáž výstavy prací žáků výtvarného oboru v sále ZUŠ aneb 

Hudba pro potěchu ucha, obraz pro potěchu oka a mňamky učitelské kuchyně pro potě-chutě. 

18.18 Na rozloučenou Píseň tatíčka Masaryka Ach synku, synku v podání saxofonového 

dua. 
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Takový byl náš Dolnoújezdský orloj! Provedení náročné, ale na druhou stranu prověřilo 

nápaditost, tvořivost a soudržnost všech zúčastněných. 

Forma prezentace otevřenou ZUŠkou pokračovala v květnu 2018 podruhé. Již nyní 

můžeme přemýšlet, jaká bude ZUŠ OPEN v pátek 31. 5. 2019 a následně v sobotu 1. 6. 2019, 

kdy se koná dvoudenní happening ZUŠ OPEN! 

 

***** 

 

A naše vyzkoušené formy připomínání či představování práce školy? 

K bezprostřednímu setkávání rodičů hudebního oboru se školou a k intenzivnímu 

informování o průběhu vzdělávání svých dětí se osvědčily pravidelně zařazované třídní 

přehrávky.  

K oslovení rodičů ostatních oborů funguje otevřená hodina tance, výtvarná dílna či 

pozvánka do divadélka. Rodiče jsou zváni ke společnému tvořivému prožití mimořádných 

koncertů, happeningů, exkurzí apod. 

Naše pravidelně využívané prostředky reprezentace nápadů, tvořivosti a kvality prací žáků? 

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

 Textové a obrazové příspěvky v Obecních novinách obce Dolní Újezd a příspěvky 

v místních periodikách dle míst poskytovaného vzdělávání. 

 Práce žáků, fotografie z výuky a koncertů včetně pozvánek na různé akce umísťované 

pravidelně do vývěsky na Obecním úřadě Dolní Újezd, do vývěsky před nákupním 

centrem v Dolním Újezdě a ve vstupním vestibulu ZUŠ Dolní Újezd.  

 Výzdoba zasedacích a veřejných prostorů Obecního úřadu Sebranice výtvarnými 

pracemi našich žáků. 

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

 Obecní vývěsky či informační panely na obecních úřadech, kde má naše škola místo 

svého působení.   

 Informační panely v základních školách, kde máme odloučená pracoviště. 

 Informační letáky pro představení školy v rámci přijímacího řízení. 
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***** 

 

10. Údaje o spolupráci ZUŠ s veřejností a různými subjekty 

Obecní úřady v místech poskytovaného vzdělávání, jež byly osloveny s nabídkou úzké 

spolupráce v kulturní oblasti, převedly tyto nabídky do podoby skutečné a dnes již trvalé 

součinnosti.  Při akcích, jakými jsou vítání občánků, setkání seniorů, den matek či jiné, 

vznikla tak účinná a pravidelná forma kooperace. 

Spolupráci nemusíme nabízet, už se s námi počítá a dle potřeb jsme k ní vyzváni. 

Naprosto tradiční jsou hudební, taneční, dramatická vystoupení, doprovázená obrazy našich 

výtvarníků v rámci Dnů medu v Litomyšli, při adventních, vánočních, jarních, velikonočních, 

podzimních setkáváních v jednotlivých obcích našeho působení. 

Stálá umělecká představení patří adventním akcím, maminkám k jejich svátku, seniorům 

v Domě s pečovatelskou službou v Dolním Újezdě, předškolákům při jejich loučení 

s mateřinkou. 

Jsme pyšní na naše příznivě hodnocené a někdy s napětím očekávané výchovné koncerty, 

jejichž scénáře, dramaturgie a choreografie jsou náročné, ale pokaždé originální. 

Škola zpestřuje svou nabídku netradičními akcemi, jakými se staly Promenády neboli letní 

slavnosti, z nichž se pak plynule přešlo k ZUŠ OPEN.  

Taneční akademii v místní sokolovně doplnilo letos divadelní představení Alenka v říši 

divů v neobvyklém zpracování adaptace Barbory Fafílkové a jejich žáků. K dramatickému a 

tanečnímu tvoření vydatně přispěli výtvarníci školy úžasnými kulisami, kostýmy a líčením 

postav.  

Veřejnost měla co sledovat a hodnotit.  

Nejen v Dolním Újezdě, ale i v dalších místech poskytovaného vzdělávání a v místech jim 

přilehlých, velmi zdařile pokračuje spolupráce se školami všech stupňů a typů i spolupráce s 

dalšími tamními subjekty.  
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Přílohy 

1. Příspěvek na školném pro rok 2017/2018 - ceník školného  

Výše školného je ke spokojenosti rodičů ve stále stejné výši. Můžeme říci, že se jedná 

několik let o setrvalý stav. Přiznáváme, že níže umístěnou tabulku pouze kopírujeme, údaje 

jsou stále nezměněné. I když, kdo ví? V plánu do budoucna je narovnání plateb výtvarného 

oboru ve stejné výši pro všechny ročníky.  

Stále více rodičů využívá bezhotovostní platbu z účtu. Proto naše škola nabídla možnost 

hotovostní platby přímo na pobočkách i v hlavní budově školy v roce 2017/2018 naposledy. 

O možném způsobu úhrady, včetně nezbytných podrobností, jsou rodiče informováni písemně 

a od roku 2016/2017 i prostřednictvím systému iZUŠ. 

 Cena za jeden měsíc Cena za pololetí 

Přípravná hudební výchova 120. – Kč 600. – Kč 

Hudební obor 

individuální výuka  

170. – Kč 850. – Kč 

 

Hudební obor 

skupinová výuka  

160. – Kč 800. – Kč 

 

Výtvarný obor 

1. ročník   

140. – Kč 

 

700. – Kč 

 

Výtvarný obor 

od 2. ročníku   

150. – Kč 750. – Kč 

 

Taneční obor 

přípravný ročník   

120. – Kč 600. – Kč 

 

Taneční obor 

základní studium 

140. – Kč 700. – Kč 

 

Individuální hlasová 

výchova 

160. – Kč 800. – Kč 

Literárně dramatický obor 100. – Kč 500. – Kč 
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2. Některé číselné informace o hospodaření školy v roce 2017/2018 

Dotace obecních úřadů, v jejichž územní působnosti má ZUŠ své pobočky: 

Obecní úřad Částka 

Sebranice 5 000. – Kč 

Trstěnice 5 000. – Kč 

Finanční dotace byly určeny a následně čerpány k úhradě učebních pomůcek 

potřebných k výuce na jednotlivých pracovištích. Díky těmto příspěvkům se podmínky 

v našich odloučených pracovištích opravdu stále zlepšují.  

Výroční zpráva byla projednána 7. 11. 2018 na pedagogické poradě ZUŠ Dolní Újezd. 

Na závěr děkujeme všem příznivcům za trvalou podporu a těšíme se na shledání při některé 

z akcí naší školy.          

     Mgr. Jana Frišová a Marcela Kohoutová 


