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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:   27 (z toho 3 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 2016/2017 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. 

Je potěšující stálý zájem žáků z nespádových lokalit. 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 v tomto školním roce zastavila 

na svém historickém maximu, které již nelze překročit.  
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b) Charakteristika školního roku 2016/2017 

 

Školní rok 2016/2017 již plně potvrdil pětiletou tvůrčí práci dle školního vzdělávacího 

programu. Téměř všechny ročníky, vyjma šestého a sedmého pracovaly dle školou 

vytvořených osnov. Všichni vyučující ve výuce ctili myšlenku našeho vzdělávacího 

programu, kterou je naplnění duhového klíče poznání, nebo-li tvořivá mezioborová 

spolupráce všech, kteří se pohybují ve škole i mimo ni.  

Staré, leč dosud platné osnovy platily tedy pouze pro 6. a 7. ročník I. stupně studia. 

Jednoduché počty již ukazují nedaleký konec platnosti předcházejících vzdělávacích osnov. 

Není totiž jednoduché řešit výuku dle dvou vzdělávacích měřítek. Žák ani veřejnost žádné 

rozdíly nepozná, ale litera zákona musí být dodržena a zde je tedy stále co hlídat. 

Přes náročnost kombinace platnosti dvojího programu můžeme konstatovat, že všichni žáci 

pracují tvořivě, získávají adekvátní vědomosti v plynulém a nenásilném propojení dřívějších a 

současných osnov. 

Učitelé, žáci, rodiče i oslovená veřejnost, prostě všichni společně odvedli během školního 

roku kus poctivé práce a my jsme mohli v závěru přijímacího řízení konstatovat, že o naši 

školu a její aktivity je velký zájem. Svědčí o tom jen několik volných míst v kapacitě školy. 

***** 

V úvodu výroční zprávy zmiňovaný nárůst počtu žáků, náročnost vedení a zajištění 

plynulého fungování všech pracovišť vedlo vedení školy k prozkoumání a poté k zavedení on-

line informačního systému s podporou elektronické komunikace. Učitelé, žáci, rodiče, prostě 

všichni mohou vzájemně komunikovat takřka kdykoliv a kdekoliv přes online databázi izuš. 

V květnu 2016 proběhlo školení v  informačním systému pro vedení ZUŠ Dolní Újezd. 

V listopadu 2016 byli zaškoleni všichni zaměstnanci školy, kteří obdrželi certifikát, manuál a 

přístupové údaje k systému. Adventní i vánoční čas tedy pracovníci trávili nejen výukou, 

koncerty, adventním očekáváním, ale především studiem záludností informačního systému, 

jehož zkušební verze byla spuštěna 1. ledna 2017. 

Tímto dnem učitelé uzavřeli vedení třídní dokumentace v písemné podobě a všichni bez 

rozdílu věku i schopností pracovali s on-line systémem. Tento zápis budiž vyjádřením obdivu 

i poděkováním za ochotu, snahu a též odvahu beze zbytku naplnit požadavky nového způsobu 

vedení všech dokumentů. 

K problematice elektronické třídní dokumentace a elektronické komunikace se vztahuje 

potřebnost příslušného vybavení školy. Z tohoto důvodu byla všechna pracoviště vybavena 

novými notebooky a zajištěno připojení na internet.   



 6 

***** 

Nehudební obory, tedy doslovně obor taneční, výtvarný i literárně dramatický během 

posledních let překonávají velké překážky, kterými jsou především odcházející či chybějící 

učitelé. 

Literárně dramatický obor začínal školní rok 2015/2016 s vyučující Mgr. Jindrou 

Homolovou. Školní rok 2016/2017 byl připraven pod vedením Mgr. Jindry Žákové. Příjmení 

vyučující bylo v pravdě změněno, naštěstí šlo o stejnou vyučující, která se během prázdnin 

vdala. Žáci se po přečtení jména své vyučující zřejmě vylekali, protože divadelní tvoření 

s paní učitelkou Jindrou bylo víc než dokonalé, ale po příchodu do třídy zjistili, že změněno 

bylo pouze jméno. Vedení školy ale po pár měsících ovšem vylekané bylo, jelikož se ukázalo 

jak brzy úžasný „dramaťák“ osiří, neboť paní učitelka další prázdniny bude již trávit na 

mateřské dovolené. Ale nyní, kdy je zpráva tvořena, vše funguje velmi dobře a další novinky 

až ve zprávě příští. 

Ve výtvarném oboru, jehož skupinky a počty žáků stále stoupají, musel jeden vyučující 

fungovat za dva. Učitel Pavel Komůrka, DiS. v den zahajovací porady zahájil pracovní 

neschopnost, která jevila známky dlouhodobého, evidentně ročního trvání a MgA. Soňa 

Valentová tak ve všech skupinách a u všech malých výtvarníků naprosto úžasně a se 

stálým úsměvem dokázala i nemožné. Patří jí dík a právem od dalšího školního roku získala 

vedení celého výtvarného oboru. 

Taneční obor neměl též na růžích ustláno. Na počátku školního roku, v září 2016, se 

tanečnice v Dolním Újezdu musely rychle seznámit s novou vyučující - energickou Kateřinou 

Blažkovou, DiS. Její nadšení, kvalitu, odbornost, náročnost naštěstí mohou sdílet tanečnice a 

nově i tanečníci též v dalším školním roce.  

Ovšem taneční vedení sebranické pobočky musela vyučující Mgr. Radka Rumlerová 

během školního roku opustit. Způsob výuky byl naprostým opakem vyučování v Dolním 

Újezdě, což bylo důvodem k ukončení pracovního poměru dohodou. Po zimních měsících 

urychleně zastala vedení malých tanečnic v Sebranicích Klára Halousková, jejíž práce uvedla 

ve spokojenost žáky, ale taktéž rodiče a vedení školy. V tomto případě se ukázala a potvrdila 

důležitost vzájemné komunikace mezi žáky, rodiči, učiteli a vedením školy. 

***** 

Prostory učeben nelze nafouknout, i když bychom jejich počet a jejich velikost zvětšit 

potřebovali. Jediné, co můžeme udělat, je pracovní prostředí školy modernizovat, zlepšovat a 

zvyšovat funkčnost jednotlivých tříd, učeben a prostorů školy a pokud možno i odloučených 

pracovišť. 
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Letošní školní rok po modernizaci učeben konečně došlo na zvelebení ředitelny, v které se 

po výměně nábytku a podlahové krytiny vytvořilo příjemné pracovní prostředí a hlavně 

důstojný reprezentační prostor pro různá jednání. 

Po úspěšném jednání s vedením základní školy v Trstěnici se v nejmladší pobočce ustálilo 

využívání učeben. Proto bylo možné zajistit pro potřeby našich vyučujících „kabinetní“ 

prostory, i když jen prostřednictvím nové skříňové sestavy umístěné na chodbě před učebnou.  

***** 

Problematika propojení dvojích osnov, překážky nehudebních oborů, informační novinka 

v komunikaci a náš oblíbený evergreen „nedostatek prostoru, nedostatek vhodných učeben“ 

by mohl vést k dojmu naříkající ZUŠky. Opak je pravdou, přes všechny problémy se vždy 

přeneseme, vše zvládneme, vše nás posílí! 

Náš kolektiv, naše oborová spolupráce, naše výsledky to potvrzují. Zdařilým důkazem 

výše zmíněné věty bylo zapojení do celostátní akce ZUŠ OPEN v květnu 2017.  

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

ZUŠ 2017. 

Světoznámá česká mezzosopranistka Magdalena Kožená se rozhodla podpořit 

základní umělecké školy v České republice. Založila nadační fond, který chce zviditelnit 

unikátní domácí systém uměleckého školství a podpořit nadané děti v jejich růstu. 

Prvním a zásadním projektem nového nadačního fondu byla realizace celostátního 

happeningu ZUŠ OPEN 2017, který se konal 30. května 2017 a do kterého byla zapojena 

většina základních uměleckých škol celé naší republiky.  

Nadační fond usiluje  především o naplnění tří hlavních cílů: 

 účinné zviditelnění jedinečného  systému ZUŠ a podpora jeho přibližování široké 

veřejnosti 

 podpora talentů ze ZUŠ, nadační fond bude podporovat výrazné talenty vzešlé ze 

stávajícího systému soutěží ZUŠ 

 podporovat ZUŠ při vytváření vlastních projektů a při komunikaci s rodiči a veřejností 

 

 A co říká sama M. Kožená? 

 „Od projektu si slibujeme mimo jiné i to, že instituce, pod něž zušky spadají, si uvědomí 

jejich význam a důležitost jejich podpory a dalšího rozvoje. Zušky mapují talenty, 

pomáhají objevit talent v dětech, rozvíjejí je, připravují je ke studiu na vyšších uměleckých 

školách. A vychovávají i umělecké amatéry, což myslím v nejlepším smyslu slova amare, 

tedy milovat, totiž milovat hudbu a umění.“  
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Za naši ZUŠ nebylo třeba nic dodávat, jen se zúčastnit. A to jsme také provedli. Co 

vše bylo možné v naší „otevřené“ ZUŠ shlédnout si čtenář najde na straně 27. v oddíle 

další formy prezentace. 

 

3. Přehled oborů vzdělávání 

 

Hudební obor má v nabídce: 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. 

V Dolním Újezdě působil letošní rok velký instrumentální soubor pod vedením 

Marcely Kučerové DiS., tak trochu inkognito. Většina žáků souboru totiž naši školu opustila 

z důvodu přechodu na střední školu. Práci v souboru a paní učitelku si hudebníci oblíbili, a 

proto neváhali vyučující kontaktovat a činnost souboru obnovit i třeba o sobotách či pátečních 

večerech. 

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

soubor fléten příčných za odborného vedení Lenky Jakeschové, DiS., vykazovaly též 

patřičnou aktivitu. 

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 a pozadu nezůstal komorní 

instrumentální souborek ze Sebranic s vedoucí Mgr. Lucií Valtrovou. 

 

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 6. – 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 a 1., 2., 3., 4., 5. 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, 
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vydaného MŠMT ČR. Jednotliví žáci v hudebních oborech mají vyučujícím vytvořen 

individuální plán výuky. 

***** 

Výuka dle „dřívějších osnov“ je poslední dva školní roky 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 

 

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 
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Studijní zaměření Hra na elektrickou kytaru 

Studijní zaměření Sólový zpěv 

Studijní zaměření Sborový zpěv 

Studijní zaměření Hra na klávesy 

Studijní zaměření Hra na akordeon 

Studijní zaměření Hra na bicí nástroje 

Studijní zaměření Hudební praktikum 

Vyučovací předmět Hudební nauka 

 

Výtvarný obor: 

Přípravné studium je realizováno v programové nabídce: 

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

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

 

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

Studijní zaměření Plošná tvorba 

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 
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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.  

***** 

4. Údaje o počtech žáků  

 

Přehled o počtech žáků dle oborů a dle míst poskytovaného vzdělávání v roce 2016/2017 

 

 Hudební 

obor 

Výtvarný 

obor 

Taneční  

obor 

Literárně 

dramatický 

obor 

Celkem 

Dolní Újezd 158 29 37 15 239 

Sebranice 56 21 14 0 91 

Morašice 42 0 0 0 42 

Trstěnice 35 11 0 5 51 

Litomyšl 0 0 0 0 0 

Celkem 291 61 51 20 423 

 

 

Přehled o počtech absolventů školního roku 2015/2016 

Základní 

studium 

Celkem Hudební 

obor 

Taneční 

obor 

Literárně 

dramatický 

obor 

Výtvarný 

obor 

I. stupeň  7 6 0 0 1 

II. stupeň 1 1 0 0 0 

Celkem 8 7 0 0 1 

   

Z počtu absolventů hudebního oboru I. stupně bude 5 žáků pokračovat v základním studiu 

II. stupně.  
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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 

Zdeněk Černý       klarinet, saxofon, zobcová flétna 

Alena Dalihodová      housle, zobcová flétna 

Mgr. Jana Frišová      klavír, klávesy 

Klára Halousková      taneční obor 

Šárka Hnátová, DiS.       taneční obor (mateřská dovolená) 

Mgr. Edita Keprtová Hrdinová hudební nauka, zobcová flétna, 

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 

Pavel Komůrka, DiS.      výtvarný obor 

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 klavír, korepetice 
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Mgr. Romana Myšáková     kytara (mateřská dovolená) 

Němcová Jaroslava, DiS.     akordeon (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. Radka Rumlerová     taneční obor 

Mgr. Monika Sychrová klavír, klávesy, sólový zpěv, 

hudební nauka, korepetice 

MgA. Hana Tmějová      klavír, sólový zpěv 

Mgr. Lucie Valtrová příčná flétna, zobcová flétna, 

hudební praktikum/flétnový 

soubor, instrumentální soubor 

MgA. Soňa Valentová výtvarný obor 

Mgr. Jindra Žáková      literárně dramatický obor 

 

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 15 

Celkem 28 
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6. Údaje o přijímacím řízení 

 

Přijímací řízení probíhalo v závěru školního roku 2016/2017 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.  

Hravost předvedli nejen žáci, ale i učitelé, kteří se aktivně zhostili hlavních hereckých 

úloh v představení tentokrát nazvaném Škola naruby aneb žáku Drahoši, nedej se! 

Hudebně, tanečně, dramaticky i výtvarně se v sále ZUŠ v rámci představení tvořivě 

vyřádili žáci i učitelé školy, ale především diváci ze zdejší mateřské i základní školy.  

Přijímací řízení následovalo po zdařilém představení na všech pobočkách i v hlavní 

budově počátkem měsíce června. Byly zjišťovány předpoklady a zájem u budoucích žáků naší 

školy. Přijímací řízení a zápis nových žáků pro rok 2017/2018 byl ukončen 30. 9. 2017 

s počtem přijatých 450 žáků a s počtem obsazených 20 čekatelských míst. Kapacita školy 

byla naplněna beze zbytku.  

 

7. Údaje o výsledcích vzdělávání 

 

Přehled o prospěchu žáků v 1. pololetí školního roku 2016/2017 

Obor Počet 

žáků 

celkem 

Počet žáků s 

vyznamenáním 

Prospěl Neprospěl Neklasifikován 

+ přípravné 

studium 

Hudební 291 250 6 0 35 

Literárně 

dramatický 

20 18 0 0 2 

Taneční 51 31 5 0 15 

Výtvarný  61 44 0 0 17 

Celkem 423 343 11 0 69 
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Přehled o prospěchu žáků v 2. pololetí školního roku 2016/2017 

Obor Počet 

žáků 

celkem 

Počet žáků s 

vyznamenáním 

Prospěl Neprospěl Neklasifikován 

+ přípravné 

studium 

Hudební 291 245 10 1 35 

Literárně 

dramatický 

15*1 13  0 2 

Taneční 42*2 23 4 0 15 

Výtvarný  61 44 0 0 17 

Celkem 409 325 14 1 69 

*1Ukončena výuka LDO v Trstěnici s počtem 5 žáků. 

*2V tanečním oboru v Dolním Újezdu k 31. 1. 2017 odhlášeno 9 žákyň v důsledku změny 

vyučující.  

 

Přehled o reprezentaci školy  

 

Hudební obor měl letošní želízka v soutěžní hře na kytaru, hře na housle, hře na klavír a 

hře na akordeon. 

 Matyáš Dezort, žák Bc. Lukáše Petráně, v okresní soutěži žáků ZUŠ ve hře na kytaru 

dne 22. 2. 2017 v ZUŠ Litomyšl získal ve IV. kategorii 2. místo. 

 Julie Pachlová, žákyně Aleny Dalihodové, v okresní soutěži žáků ZUŠ ve hře na 

housle dne 28. 2. 2017 v ZUŠ Jevíčko získala v I. kategorii 2. místo. 

 Terezie Kladivová, žákyně Dagmar Lapáčkové, v okresní soutěži žáků ve hře na 

klavír dne 2. 3. 2017 v ZUŠ Moravská Třebová získala v V. kategorii 3. místo. 

 Karolína Vašková, žákyně Dagmar Lapáčkové, v okresní soutěži žáků ve hře na 

klavír dne 2. 3. 2017 v ZUŠ Moravská Třebová získala ve IV. kategorii 3. místo. 

 Naše pěvecké sbory Dolnoújezdské hvězdičky a RedBlack vystoupily 26. dubna 2017 

v rámci přehlídky pěveckých sborů nazvané Perníkový festiválek v Pardubicích. 

Vedoucí sborů Bc. Petra Kubátová Šišková, oba jmenované sbory a jejich 

korepetitorka Bc. Lucie Novotná za své vystoupení obdrželi diplom a pochvalu 

komise za kvalitní přípravu a zajímavé provedení. 
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 Markéta Břízová připravila svoji žákyni Danielu Váňovou k účasti v Mezinárodní 

akordeonové soutěži v Ostravě. Daniela Váňová 27. 5. 2017 ve své kategorii získala 2. 

místo mezi soutěžícími z České republiky, Slovenska, Polska a Srbska. 

 

Literárně dramatický obor si vyzkoušel veřejnou recitaci již při adventních koncertech, 

proto není divu, že malí recitátoři úspěšně reprezentovali školu i mimo Dolní Újezd. 

 Petr Boštík se zúčastnil 20. dubna 2017 krajského kola v recitaci v Pardubicích. 

 David Drahoš se zúčastnil 21. dubna 2017 krajského kola v recitaci v Pardubicích. Za 

svůj výkon získal Zvláštní ocenění v soutěži. Oba recitátory připravovala Mgr. Jindra 

Žáková. 

 Petr Boštík a David Drahoš, žáci Mgr. J. Žákové, na okresní přehlídce recitátorů dne 

1. 3. v ZUŠ Litomyšl získali 1. místo s postupem do krajského kola. 

 

Výtvarný obor a především  MgA. Soňa Valentová svým vedením dokázala prosadit 

ZUŠ Dolní Újezd jako plnohodnotného účastníka soutěže mezi ZUŠkami celého 

Pardubického kraje. Oceněné práce naší školy poté zastupovaly Pardubický kraj 

v celorepublikovém soutěžním klání.  

MgA. Soňa Valentová představila jednotlivé práce i projektové řady svých žáků v rámci 

Krajské postupové přehlídky výtvarných oborů ZUŠ. Přehlídka se konala 22. dubna 2017 

v Pardubicích. Za promyšlené, nápadité a odborné vedení výtvarných prací, řad a projektů 

získala MgA. Soňa Valentová a její žáci velké množství ocenění. Seznamte se s nimi! 

 V nejmladší I. kategorii plošné a prostorové tvorby pro žáky přípravného studia velmi 

zaujala soutěžní práce Nikol Nespěšné, Nikol Křivohlávkové a Tadeáše Kopeckého 

zvaná Stavba Babylonské věže. Práce žáků z přípravného studia ZUŠ Dolní Újezd se 

jako jediná v této kategorii dostala mezi hodnocené práce. Vysloužila si ocenění 

v bronzovém pásmu! 

  V kategorii plošné a prostorové tvorby pro žáky II. věkové kategorie získaly dva 

projekty Houpačka a Párek a rohlík umístění ve stříbrném pásmu, které následně 

zajistilo jejich autorům Karolíně Drábkové a Prokopu Hápovi postup do Ústředního 

kola ve Šternberku. 

 Ve stejné II. kategorii plošné a prostorové tvorby obdržel výtvarný projekt O malé 

pandě a jeho autorka Anna Veselíková Čestné uznání. 



 17 

 V nejstarší III. kategorii plošné a prostorové tvorby přivezla práce Žába Tereze 

Faitové Čestné uznání. 

Hodnoceny byly i výtvarné řady a projekty, kde naši žáci opět bodovali. Jak? 

 Bronzovou medailí se pyšní výtvarný projekt Půdní vrstvy a jeho autoři Nikol 

Křivohlávková, Julie Opiela, Jonáš Grundloch, Matěj Grundloch a Valerie 

Šprojcarová. 

 Jejich spolužáci ve stejné II. kategorii Matyáš Novotný, Natálie Otčenášková, 

Jaroslav Vostřel, Marie Motyčková, Viktorie Pelypenko, Tereza Patrná, Patrik 

Novotný a Zuzana Zdvořilá se svým projektem Gotika vystoupali na stejný stupínek 

v hodnocení. Bronzové pásmo je výborným oceněním. 

7 diplomů z jediné soutěže je důkazem úžasných nápadů, nadšené tvořivosti a nemalých 

dovedností našich výtvarníků. 

 

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 bakalářské 

Sdružená uměnovědná studia 

Bc. Lukáš Petráň 

 

Semináře a kurzy:  

Technika José Limóna 

Vzdělávací program NIDV Hradec Králové 

Místo konání: ZUŠ Trutnov 

8. – 9. 10. 2016 

Kateřina Blažková, DiS. 
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S hudbou? S hudbou!  

Vzdělávací seminář pro učitele HN 

Místo konání: CCV Špindlerova 1167  

Ústí nad Orlicí 

20. 10. 2016 

Marcela Kučerová, DiS. 

 

 

 

 

Elektronická třídní dokumentace  

Odborný seminář pro učitele ZUŠ v oblasti 

informačního systému izuš  

Senzio.cz s.r.o Přerov 

Místo konání: ZUŠ Dolní Újezd 

9. 11. 2016 

Všichni zaměstnanci ZUŠ Dolní Újezd 

Prostor a cirkulace v něm – prostor 

v pedagogice tance 

Pedagogická stáž zaměřená na výuku tance 

dětí 

Místo konání: Katedra tance HAMU Praha 1 

10. – 13. 2. 2017 

Kateřina Blažková, DiS. 

Hra na varhany 

Vzdělávací program NIDV Olomouc 

Místo konání: Konzervatoř evangelické 

akademie Olomouc 

25. 2. 2017 

Dagmar Lapáčková 

Smyčcové soboty 2016/2017 

Vzdělávací program Konzervatoře Brno 

Místo konání: tř. Kpt. Jaroše 45 

Konzervatoř Brno  

22. 10. 2016 a 4. 3. 2017 

Alena Dalihodová 

Letní hudební kurz Chotěboř 2017 

Vzdělávací seminář pro pedagogy 

akordeonové hry 

Místo konání: ZUŠ Chotěboř 

Lektor: prof. Jytte von Rüden, Dánsko 

23. 8. 2017 

Markéta Břízová 
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Školení: 

Motivace nemotivovaného 

Seminář k začlenění žáků do výuky 

Místo konání: Litomyšl 

15. 9. 2016 

Mgr. Jana Frišová 

Inkluze – změny ve vzdělávání dětí se 

speciálními vzdělávacími potřebami 

Místo konání: Seminaria s. r. o Praha 

21. 9. 2016 

Mgr. Jana Frišová 

18. řádná Valná hromada AZUŠ ČR 

Best Western Hotel Brno 

13. – 14. 10. 2016 

Mgr. Jana Frišová 

Pedagogický sbor ve vypjatých 

komunikačních situacích 

Comenius Agency Pardubice 

15. 2. 2017 

Mgr. Jana Frišová 

Ovládněte iZUŠ I. 

Senzio.cz s. r. o Přerov 

Místo konání: Olomouc 

2. 5. 2017 

Ovládněte iZUŠ II. 

Senzio.cz s. r. o Přerov 

Místo konání: Ostrava 

16. 5. 2017  

Mgr. Jana Frišová 

Školení: Účetní závěrka v příspěvkových 

organizacích včetně aktualit v účetnictví 

2016/2017 

SALVEA Pardubice 

Mgr. Marie Zdražilová 

Helena Půlkrábková 
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9. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

a) Přehled koncertů, veřejných vystoupení a dalších aktivit  

Říjen: 

 19. 10. 2016  Třídní přehrávka v Sebranicích. Vystoupení žáků ze třídy 

Zdeňka Černého, Mgr. Marie Jovbakové, Aleny Dalihodové. 

 25. 10. 2016   Třídní přehrávka v Dolním Újezdu. Vystoupení žáků ze třídy 

Zdeňka Černého a Bc. Lucie Novotné. 

 28. – 29. 10. 2016 Podzimní výstava v Sebranicích. Koordinátor výstavy prací 

žáků VO – MgA. Soňa Valentová. 

 

Listopad: 

 2. 11. 2016  Třídní přehrávka v Morašicích. Vystoupení žáků ze třídy 

Zdeňka Černého a Aleny Dalihodové. 

 4. 11. 2016  Třídní přehrávka žáků MgA. Hany Tmějové, Dolním Újezd.  

 14. 11. 2016  Podzimní setkání s hudbou v Domě s pečovatelskou službou 

Dolní Újezd. Vystoupení žáků hudebního a literárně 

dramatického oboru. 

 18. 11. 2016  Soustředění pěveckých sborů ZUŠ Dolní Újezd. 

 20. 11. 2016  Zimní výstava v Sokolovně Dolní Újezd – vystoupení 

pěveckého sboru Dolnoújezdské hvězdičky pod vedením Bc. P. 

Kubátové Šiškové s korepeticí Bc. Lucie Novotné.  

 20. 11. 2016  Den medu v Lidovém domě v Litomyšli – vystoupení 

pěveckého sboru Red Black pod vedením Bc. P. Kubátové 

Šiškové s korepeticí Bc. Lucie Novotné. 

 27. 11. 2016  Rozsvícení vánočního stromečku před ZŠ Dolní Újezd 

vystoupení Bc. P. Kubátové Šiškové a pozvaných sólistů. 

 27. 11. 2016  Rozsvícení vánočního stromečku před OÚ Morašice – 

vystoupení žáků ZUŠ pod vedením Mgr. Moniky Sychrové. 

 27. 11. 2016  Adventní vystoupení v kostele sv. Mikuláše v Čisté – 

vystoupení Bc. P. Kubátové Šiškové a Bc. Lucie Novotné. 

 29. 11. 2016  Koncert našich nejmenších ZUŠ Dolní Újezd 
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Prosinec 

 4. 12. 2016  Vánoce v Morašicích – celodenní program Masarykovy 

Zakladní školy - vystoupení žáků ze třídy Markéty Břízové, 

Aleny Dalihodové, Marcely Kohoutové, Dagmar Lapáčkové, 

Bc. Lukáše Petráně, Mgr. Moniky Sychrové. 

 6. 12. 2016  Třídní přehrávka žáků Mgr. Lucie Valtrové, Ing. Jany 

Bulantové, Bc. Jáchyma Janypky, Dolní Újezd. 

 7. 12. 2016  Třídní přehrávka v Sebranicích. Vystoupení žáků ze třídy 

Mgr. Lucie Valtrové, Bc. Lucie Novotné, Bc. Jáchyma Janypky. 

 8. 12. 2016  Třídní přehrávka žáků Dagmar Lapáčkové v Dolním Újezdě. 

 11. 12. 2016  Vánoční přání hudebních souborů - adventní koncert 

v kostele sv. Martina Dolní Újezd – 

vystoupení žáků hudebního a literárně dramatického oboru. 

 13. 12. 2016  Třídní přehrávka žáků Bc. P. Kubátové Šiškové v Sebranicích. 

 14. 12. 2016  Česko zpívá koledy - hudební vystoupení ZUŠ ve spolupráci 

s Kulturní komisí Obce Dolní Újezd a regionálním Deníkem. 

 16. 12. 2016  Třídní přehrávka žáků MgA. Hany Tmějové v Dolním Újezdě.  

 18. 12. 2016  VII. Adventní koncert v kostele Nalezení sv. Kříže Trstěnice – 

vystoupení žáků hudebního oboru. 

 18. 12. 2016  Vánoční přání hudebních souborů - adventní koncert 

v kostele sv. Mikuláše v Sebranicích –  

vystoupení žáků hudebního a literárně dramatického oboru. 

 18. 12. 2016  Andělské Vánoce v Litomyšli, vystoupení žáků hudebního 

oboru z Morašic pod vedením Mgr. Moniky Sychrové. 

 18. 12. 2016  Vánoční výstava v Muzeu vesnice Dolní Újezd – instalace prací 

žáků výtvarného oboru. 

 19. 12. 2016  Koncert Janka Ledeckého a pěveckého sboru ZUŠ Dolní 

Újezd Red Black, Smetanův dům Litomyšl. 

 20. 12. 2016  Třídní přehrávka žáků Lenky Jakeschové, DiS., Vlastislava 

Nováka, Dolním Újezd. 
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Leden 

 12. 1. 2017  Třídní přehrávka v Dolním Újezdě. Vystoupení žáků ze třídy 

Ing. Jany Bulantové a Mgr. Lucie Valtrové. 

 17. 1. 2017  Třídní přehrávka žáků Bc. Lukáše Petráně v Trstěnici.  

 18. 1. 2017  Třídní přehrávka žáků Mgr. Lucie Valtrové v Sebranicích.  

 20. 1. 2017  Školní kolo soutěže žáků ZUŠ ve hře na klavír, housle a kytaru. 

 25. 1. 2017   Třídní přehrávka žáků Bc. P. Kubátové Šiškové a Mgr. E. 

Hrdinové Keprtové, Dolní Újezd. 

 27. 1. 2017  Třídní přehrávka v Dolním Újezdě. Vystoupení žáků ze třídy 

Bc. Lucie Novotné a Aleny Dalihodové. 

 

Únor 

 16. 2. 2017  Veřejná generálka klavírní soutěže.  

 20. 2. 2017  Školní kolo soutěže žáků LDO v recitaci.   

 22. 2. 2017  Okresní kolo ve hře na kytaru v ZUŠ Litomyšl. 

Účast Matyáše Dezorta ze třídy Bc. Lukáše Petráně. 

 28. 2. 2017  Okresní kolo ve hře na smyčce v ZUŠ Jevíčko. Účast  

Julie Pachlové ze třídy Aleny Dalihodové. 

 

Březen 

 1. 3. 2017  Oblastní přehlídka v recitaci v Litomyšli. Účast Petra Boštíka 

A Davida Drahoše ze třídy Mgr. Jindry Žákové. 

 2. 3. 2017  Okresní kolo ve hře na klavír v ZUŠ Moravská Třebová. 

Účast Terezie Kladivové a Karolíny Vaškové ze třídy Dagmar 

Lapáčkové. 

 18. 3. 2017  Koordinační schůzka vyučujících VO ZUŠ Pardubického 

Kraje. Účast MgA. Soňa Valentová. 

 22. 3.2017  Jarní koncert žáků hudebního oboru v Sebranicích.   

 28. 3.2017  Jarní koncert žáků hudebního oboru v Dolním Újezdě.   

 28. 3. 2017  Setkání pracovníků ke Dni učitelů 

 30. 3. 2017  Třídní přehrávka žáků ze třídy MgA. Hany Tmějové. 
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Duben: 

 4. 4. 2017  Koncert malých muzikantů v Dolním Újezdě.  

 5. 4. 2017  Třídní přehrávka žáků Zdeňka Černého v Sebranicích. 

 7. 4. 2017  Domácí muzicírování - koncert Dolní Újezd. 

 11. 4. 2017  Třídní přehrávka žáků Zdeňka Černého v Dolním Újezdě.  

 12. 4. 2017  Jarní koncert žáků hudebního oboru v Morašicích.  

 13. 4. 2017  Soustředění pěveckých sborů a souboru V. Nováka. 

 18. 4. 2017  Jarní koncert žáků hudebního oboru v Trstěnici. 

 20. – 21. 4. 2017 Krajské kolo recitace v Pardubicích. Účast Petra Boštíka a 

Davida Drahoše ze třídy Mgr. Jindry Žákové. 

 21. – 22. 4. 2017 Soustředění pěveckých sborů v ZUŠ Dolní Újezd. 

 22. 4. 2017  Krajská přehlídka žáků výtvarných oborů ZUŠ Pardubice 

Polabiny. Přihlášeny práce výtvarného oboru ZUŠ Dolní Újezd. 

 22. 4. 2017  Setkání seniorů v Trstěnici. Vystoupení žáků hudebního 

oboru. 

 26. 4. 2017  Třídní přehrávka žáků Zdeňka Černého v Morašicích. 

 26. 4.  2017  Perníkový festiválek v Pardubicích – přehlídka pěveckých 

sborů. Účast pěveckých sborů ZUŠ Dolní Újezd. 

 28. - 29. 4. 2017 Soustředění žáků tanečního oboru, sál ZUŠ Dolní Újezd. 

 29. 4. 2017  Stavění máje Dolní Újezd. Vystoupení pěveckých sborů ZUŠ 

pod vedením P. Kubátové Šiškové s korepeticí Bc. Lucie 

Novotné. 

  

Květen: 

 7. 5. 2017  Den matek, Kulturní dům Sebranice – vystoupení žáků Marcely 

Kučerové, DiS. a Zdeňka Černého. 

 15. 5. 2017  Den matek, Sportovní hřiště Morašice – vystoupení žáků Mgr. 

Moniky Sychrové. 

 18. 5. 2017  Třídní přehrávka žáků Dagmar Lapáčkové, Dolním Újezd. 

 24. 5. 2017  Třídní přehrávka žáků Bc. Jáchyma Janypky a Bc. Lucie 

Novotné, Sebranice. 

 25. 5. 2017  Absolventský koncert žáků hudebního oboru, sál ZUŠ Dolní 

Újezd. 
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 25. 5. 2017  Generálka koncertu „Škola naruby“ poprvé. 

 26. 5. 2017  Taneční akademie, Sokolovna Dolní Újezd. 

 27. 5. 2017  Mezinárodní akordeonová soutěž v Ostravě. Účast Daniely 

Váňové ze třídy Markéty Břízové. 

 29. 5. 2017  Generálka koncertu „Škola naruby“ podruhé. 

 30. 5. 2017  Celostátní happening ZUŠ Open, Dolní Újezd 

Škola naruby – výchovný koncert a celodenní ZUŠkobraní 

celý program v odstavci b) Další formy prezentace 

 30. 5. 2017  Absolventská práce Jiřího Jílka v rámci vernisáže výstavy 

ZUŠ Open 

 31. 5. 2017  Třídní přehrávka žáků Mgr. Lucie Valtrové a Mgr. Marie 

Jovbakové v Sebranicích. 

 31. 5. 2017  Přijímací řízení pro taneční obor 2017/2018 

 

Červen: 

 1. – 2. 6. 2017  Zápis do ZUŠ 

 1. 6. 2017.  Třídní přehrávka žáků Mgr. Lucie Valtrové v Dolním Újezdu. 

 3. 6. 2017  Otvírání studánek – Vlčkov, vystoupení pěveckého sboru Red 

Black. 

 5. 6. 2017  Přijímací řízení pro taneční obor 2017/2018 

 5. – 9. 6. 2017  Postupové zkoušky žáků hudebního oboru. 

 6. 6. 2017  Třídní přehrávka žáků Ing. Jany Bulantové a Marcely 

Kučerové, DiS. v Sebranicích. 

 12. 6. 2017  Třídní přehrávka žáků  Ing. Jany Bulantové v Dolním Újezdu.  

 13. 6. 2017  Třídní přehrávka žáků Lenky Jakeschové v Dolním Újezdu. 

 14. 6. 2017  Koncert žáků hudebního oboru v Morašicích. 

 15. 6. 2017  Třídní přehrávka žáků Bc. Lukáše Petráně a Bc. Lucie 

Novotné v Trstěnici. 

 16. 6. 2017   Vernisáž absolventské výstavy Jiřího Jílka, Obecní úřad 

v Sebranicích. 

 20. 6. 2017  Koncert vítězů – koncert všech úspěšných žáků napříč obory, 

Dolní Újezd. 

 21. 6. 2017  Koncert žáků hudebního oboru v Sebranicích. 
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 21. 6. 2017  Třídní přehrávka žáků Bc. P. Kubátové Šiškové, Ing. Jany 

Bulantové, Mgr. Edity Hrdinové Keprtové, Dolní Újezd.  

 22. 6. 2017  Třídní přehrávka žáků Mgr. Moniky Sychrové v Morašicích. 

 23. 6. 2017  Třídní přehrávka žáků MgA. Hany Tmějové, Dolní Újezd. 

 24. 6. 2017  Sraz rodáků – v rámci oslav 850. výročí založení obce Dolní 

Újezd -  „Otevřená škola“ aneb jak to u nás vypadá? 

Výtvarná dílna a videoprezentace Naše umělecká tvoření.  

Vystoupení souboru V. Nováka a M. Kučerové před ZŠ. 

Vystoupení tanečnic a instrumentálního souboru v areálu 

koupaliště Dolní Újezd. 

 26. 6. 2017  Třídní přehrávka žáků Bc. Jáchyma Janypky, Dolní Újezd. 

 26. 6. 2017  Závěrečné posezení u ohně s předáváním vysvědčení pro 

sboristy, výtvarníky, dramaťáky i další zájemce 

 27. 6. 2017  Třídní přehrávka žáků Mgr. Jany Frišové, Dolní Újezd. 

 28. 6. 2017  Loučení s předškoláky – v Dolním Újezdě. Vystoupení žáků ze 

třídy Marcely Kohoutové. 

 

***** 

 

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 potažmo rámcového 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 novou rubriku výroční zprávy: Exkurze. 

Ve školním roce 2016/2017 se podařilo zorganizovat vzdělávací exkurze pro všechny 

čtyři obory školy. 
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 1. 11. 2017  Návštěva komentovaného koncertu  

TODAY'S FLUTE – MICHAEL SCHMID  

komentovaný koncert a diskuze o roli flétny v soudobé hudbě. 

Galerie HAMU Praha 1.  

 

 Prožitím hudebního představení měli žáci možnost vstřebat studijní realitu „kurzů – 

masterclass“ pořádaných na konzervatořích či vysokých školách. Koncert byl totiž 

komentovaný v anglickém jazyce bez jakékoliv možnosti překladu. Interpret Michael Schmid 

hrál soudobé skladby pro příčnou flétnu zaměřené převážně na dech. Bylo možné slyšet celou 

řadu soudobých technik, bylo umožněno vidět různé příčné flétny u nás běžně nepoužívané, 

například basovou a kontrabasovou flétnu. Též byla předvedena náročná dechová cvičení 

vycházející z jógy. 

V závěru akce přítomné žákyně prodiskutovaly se svým odborným doprovodem 

dojmy z koncertu, shrnuly názory na uvedené skladby a společně zodpověděly dotazy, 

vyplývající z nabídky koncertu. 

Hudební návštěvu Prahy rozšířily o prohlídku historických pamětihodností, prošly 

Karlův most, Klementinum, Rudolfinum, Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy, 

Staroměstské náměstí a Celetnou ulici. 

A nebyly by to hudebnice, kdyby nenavštívily prodejnu not Talacko s širokou 

nabídkou notového materiálu. 

Exkurze byla určena pro žákyně hry na příčnou flétnu z celé ZUŠ Dolní Újezd, odborný 

doprovod zajistila Mgr. Lucie Valtrová, která podala i tuto podrobnou zprávu o exkurzi 

pedagogický dozor provedla Lenka Jakeschová, DiS. 

 

***** 

 

 30. 3. 2017  Návštěva výroby v továrně výrobce a muzea klavíru 

PETROF 

Hradec Králové 

Jak a kde vzniká největší hudební nástroj naší školy? Co má schovaného uvnitř? Co 

všechno je zapotřebí k jeho výrobě? Jak voní dřevo, z jakého dřeva se nástroj vyrábí?... 

Nekonečné množství otázek žáků nejen klavírního oddělení bylo zodpovězeno a 

vysvětleno v továrně největšího výrobce akustických pian v Evropě, ve firmě PETROF. 
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Dětská očka viděla, jak probíhá stavba mistrovských nástrojů, které si svou kvalitou i zvukem 

získaly již mnoho hudebních srdcí po celém světě.  

V Muzeu PETROF na žáky školy čekala mimořádná expozice jedinečných hudebních 

nástrojů. Mohly obdivovat unikátní klavíry, pianina, harmonia a další historické i moderní 

skvosty klavírnického řemesla. Obdiv byl někdy doplněn (dovoleným) osaháváním nástroje i 

skutečnou hrou na leckde již zažloutlých klávesách. 

Žáci během aktivní prohlídky mohli prožít příběh jedné slavné české rodiny 

a prohlídnout si ty nejzajímavější exponáty z historie. 

Obrovské dojmy umocnili talismanem schovaným v kapse či v batůžku. Návštěvu 

v muzeu bude malým hudebníkům připomínat zdarma dostupný úplně malý dřevěný kolíček, 

jež tvoří součást velkého nástroje. 

Exkurze obohatila žáky všech ročníků předmětu Hudební nauka, tentokrát 

z odloučených pracovišť v Sebranicích a v Morašicích. Tato exkurze byla zorganizována pro 

velký úspěch již podruhé. 

 

***** 

 

 12. 6. 2017  Vzdělávací exkurze do expozice muzea loutek 

MAGICKÝ SVĚT LOUTEK 

Muzeum loutkářských kultur Chrudim 

 

Muzeum dokumentuje nejen vývoj českého loutkářství ale také různé podoby loutkového 

divadla ve světě. Sbírka muzea je rozdělena na několik malých sbírek, z nichž nejvýznamnější 

je ta, která je věnovaná samotným loutkám. Sbírka loutek čítá na 9 000 kusů pocházejících 

z různých koutů světa. K nejstarším loutkám patří marionety tradičních lidových loutkářů 

z 19. století.  

Každý loutkář v Čechách i na Moravě vlastnil soubor loutek nejméně kolem 15 kusů a 

některé z nich se nachází právě v muzejních sbírkách. Objevují se zde i loutkářské poklady z 

vietnamského vodního loutkového divadla nebo například kolekce stínových loutek z Asie a 

také Francie. 

A právě výroba loutky pro stínové divadlo byla náplní nabídnuté tvořivé dílny. Tvary, 

barvy, materiály zpracování, použití, využití, ovládání, zakomponování a ještě mnoho dalšího 

při poznávání a následně při výrobě loutek v muzeu jistě potěšilo a obohatilo každého 

výtvarníka i dramatického umělce z naší školy. Exkurze byla určená především jim, žákům 
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výtvarného a literárně dramatického oboru a jejich pedagogickému doprovodu, který zajistila 

MgA. Soňa Valentová, Mgr. Jindra Žáková a Mgr. Jana Frišová. 

 

***** 

 

 15. 6. 2017  Vzdělávací exkurze žáků tanečního oboru na festival tance 

TANEC PRAHA DĚTEM 

Divadlo PONEC Praha 

 

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

zdroji inspirace. Festival dal v roce 2017 přednost dílům, která by bez přičinění dětí 

nevznikla. Bylo tomu tak rovněž ve snové laboratoři finské choreografky Milly 

Koistinen s názvem A Cloud of Milk, v níž se diváci prostřednictvím pohybu, světla, 

videoprojekce a hudby ponořili do jakéhosi surreálného snu. Před představením choreografka 

pracovala s pražskou skupinou dětí. Během workshopu společně zkoumali jejich sny a 

přetavovali jejich obsah do podoby představení.  

Exkurze byla určena pro tanečnice z celé ZUŠ Dolní Újezd, odborný doprovod zajistila 

Kateřina Blažková, DiS., MgA. Soňa Valentová a Dagmar Lapáčková. 

 

b) Další formy prezentace 

 

Prezentace školy probíhala v roce 2016/2017 tradiční formou veřejných koncertů, 

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

Již obvyklou součástí prezentace byly pravidelně aktualizované webové stránky, které 

v závěru školního roku nabyly nové podoby. 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. K těmto dvěma komunikačním kanálům se přidal letos 

ještě jeden fenomén iZUŠ.  

 

Naprostou novinkou se stal již v úvodu výroční zprávy podrobně představený nový 

informační systém v komunikaci, on-line systém provozovaný společností Senzio.cz s. r. o 

Přerov zvaný iZUŠ. 
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Jde o pomocníka pro jednotlivé zaměstnance školy, pedagogy, ekonomické pracovnice, 

samozřejmě pro žáky a jejich rodiče. Tento systém je propojen se sociálními sítěmi a s webem 

školy, umožňuje elektronicky komunikovat s jinými školami, organizacemi, institucemi. Jsme 

vlastně stále ve spojení, prostě stále on-line, kdykoliv a kdekoliv na příjmu 

 

***** 

Úžasnou formou reprezentace školy, představením mezioborové spolupráce, ukázkou 

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

ZUŠkobraní. 

Zuškobraní s ochutnávkou nejen jako podobnost s vinobraním, ale též od slova braní, 

tudíž si něco beru ze ZUŠky, a o tom ZUŠ Open je. Poslední den v květnu byl pro Dolní 

Újezd opravdu pozoruhodný.  

Ráno probudil místní obyvatele neobvyklý budíček, který si připravili do místního 

rozhlasu žáci dramatického oddělení. 

Dopoledne patřilo dětem předškolního a školního věku, kdy během dvou interaktivních 

divadelně hudebních představení získaly představy jaké to je ve Škole naruby a co se stane, 

když je ve škole vše vzhůru nohama, když žák učí a učitel zlobí. Představení Škola naruby 

aneb žáku Drahoši, nedej se! si užili naprosto všichni v hledišti i na jevišti. 

Polední čas představil ochutnávku Tramínu Dřevěného Dagmar Lapáčkové před 

prodejnou Coop Jednota, kde si mohli všichni kolemjdoucí vyslechnout hru na klavír 

instalovaný netradičně venku, ale též si černobílé klávesy rovnou vyzkoušet. 

Odpoledne zahájila vydatná a silná bouřka, která doprovázela hudební dílny, ale naši 

produkci ani v nejmenším nenarušila. 

V ZUŠkobraní nechyběla nabídka venkovních hudebních dílen rozmístěných ve středu 

obce Dolní Újezd. A co se nabízelo? 

Co takhle ochutnávka Chardonnay Pop Vlasty Nováka s přívlastkem zpěvu vlastního, 

ochutnávka Sauvignon Orff Moniky Sychrové s přívlastkem rytmu vlastního, ochutnávka 

Veltlínu Újezdského Marcely Kučerové s přívlastkem žonglu vlastního, další nabídka pro 

víno netypická, ale i vinný koktejl ze sklípku Janypka&Petráň s přívlastkem mixu vlastního.  

Kdo měl chuť, odvahu a sdílel naše nadšení, mohl si s námi zazpívat, zpěv doplnit 

rytmickými nástroji, řešit hudební kvízy, žonglovat s dramaťáky nebo jen tak postávat a 

poslouchat. 
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Podvečerní ZUŠkobraní otevřelo výtvarnou dílnu v prostorách školy, kde bylo možné 

vychutnat vůni lisovaných hroznů v Galerii Soňi Valentové s lisováním hroznů vlastních, 

rozuměj s výrobou vlastního výtvarného dílka. 

Pro zpříjemnění výtvarného tvoření a pro inspiraci jsme nabídli pohled na taneční 

múzy Kateřiny Blažkové a černo bílou módní přehlídku s modely malých výtvarníků v 

pohybové kreaci větších tanečnic. 

Kdo nechtěl sám tvořit, mohl pouze přihlížet, prohlížet výtvarné práce všech žáků 

výtvarného oboru nainstalované po celé škole a k tomu ochutnat skutečné dobroty 

z bufetového stolu. 

A co takhle před odchodem malé foto na památku v zajímavém foto koutku a na chvíli 

se stát slavnou postavou z dějin? 

Je možné, že jsme ve výčtu našich stánků ze ZUŠkobraní, některé opomněli 

představit. Vždyť nabídka byla pestrá, široká a spokojení návštěvníci toho byli důkazem. 

Prožili se ZUŠkou jeden obyčejný všední den.  

Forma prezentace otevřenou ZUŠkou zajisté bude pokračovat. Již nyní se můžeme 

těšit na 24. května 2018. Proč? V tento den se koná 2. ročník 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.  

A jaké máme další 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. 

 Stolní kalendáře pro rok 2017, zhotovené z prací malých výtvarníků, které obdrželi 

zástupci obcí, farnosti, partnerských ZŠ a školského odboru města Litomyšle. 

Výtvarná dílka tak prezentují naši školu 365 dní v roce.  

 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.  
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 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. 

***** 

 

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 součinnosti.  Při 

akcích, jakými jsou vítání občánků, setkání seniorů, den matek či jiné, vznikla tak účinná 

skoro již konvenční forma kooperace. 

Spolupráci nejen sami nabízíme, ale dle potřeb jsme k ní i vyzváni. Příkladem jsou 

pravidelná, a lze i možno říci, že tedy tradiční 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. 

Škola zpestřuje svou nabídku netradičními akcemi, jakými letos bylo ZUŠkobraní a návrat 

Taneční akademie do místní sokolovny. 

Ale 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 2016/2017 - 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. 

Stále více rodičů využívá bezhotovostní platbu z účtu, ale naše škola přesto nabízí možnost 

hotovostní platby přímo na pobočkách i v hlavní budově školy. 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 2016/2017 

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

Obecní úřad Částka 

Sebranice 9 000. – 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 stále zlepšují.  

Výroční zpráva byla projednána 1. 11. 2017 na pedagogické poradě ZUŠ Dolní Újezd. 

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

z akcí naší školy.          

     Mgr. Jana Frišová a Marcela Kohoutová 


