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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: 25 + 5 (5 pracovnic na mateřské dovolené) 

Počet provozních zaměstnanců: 3 
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2. Charakteristika školy 

 

a) Obecná charakteristika školy  

 

ZUŠ Dolní Újezd poskytovala pro školní rok 2021/2022 základní vzdělávání v plné čtyř 

oborové nabídce uměleckých oborů. Jmenovitě v oboru hudebním, výtvarném, tanečním 

a literárně dramatickém. Čtyřoborová nabídka je dlouhou řadu let ve stejné podobě a věříme, že 

v neměnné podobě zůstane. 

Tradici zachovává škola i ve členství v celorepublikovém seskupení základních uměleckých 

škol neboli v Asociaci ZUŠ ČR. Zde se škola nadále snaží získat alespoň základní informace 

ohledně podmínek a podpory uměleckého vzdělávání. Dříve progresívní uskupení nyní vystupuje 

téměř jako čestný host.  

 ZUŠ Dolní Újezd s plným nasazením pracovala v samostatných prostorách Základní školy 

v Dolním Újezdě a ve třech odloučených pracovištích. Místa poskytovaného vzdělávání jsou stále 

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 by 

byla využita pouze ve výjimečných případech a po domluvě s vedením ZUŠ Litomyšl. Ve všech 

oficiálně uvedených místech je poskytováno vzdělávání dětem ze Sebranic, Lubné, Pomezí, 

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

Seče, Říkovic, Sedlištěk, Nových Sídel, Trstěnice, Čisté, Karle, Chmelíku, Ostrého Kamene. 

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

Mladočov, Desná, Budislav.  

Zájem rodičů a žáků z nespádových lokalit přetrvává a škola si tohoto zájmu cení. Žáci 

a hlavně jejich rodiče studium v naší škole vyhledávají, protože je oslovuje nabídka a způsob 

práce. Osobní, téměř rodinný přístup, se líbí a vyhovuje žákům, rodičům, vyučujícím a především 

vedení školy. Takže k nám našli cestu žáci dokonce z Litomyšle, Poličky, Vysokého Mýta, 

z Hrádku, z Lezníku, z Javorníku, Cerekvice nad Loučnou, Bučiny a třeba i Širokého Dolu. Více 

jak deset let škola každoročně naplňuje danou kapacitu téměř beze zbytku. K posouzení alespoň 

několik školních roků a počty žáků k 1. září: 

 Září 2016/449 žáků, září 2017/453 žáků, září 2018/447 žáků, září 2019/450 žáků, září 

2020/449 žáků, září 2021/442 žáků, září 2022/473 žáků. Poslední údaj uvádí navíc 23 žáků 
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nepřijatých. Tito žáci obdrželi Rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení 

s vyrozuměním k pozici žáka “čekatele”.  

Rodinná, příjemná a přitom stále tvůrčí a podnětná atmosféra školy oslovuje nejen žáky 

a rodiče. Ale též se stává vyhledávaným pracovním zázemím pro nové učitele. Což je 

pro všechny stávající zaměstnance a vedení školy velkým zadostiučiněním i hnacím motivem. 

 

b) Charakteristika školního roku 2021/2022 

 

Školní rok 2021/2022 a jeho první den i dny další nesly neblahé očekávání nepopulárních 

covidových opatření. 

Žáci, rodiče a zaměstnanci školy vstoupili do nového školního roku možná 

odpočinutí po  prázdninách a dovolených, ale s velkými obavami po zkušenostech z loňského 

období. Co přinese školní rok v pokračovací bublině covidové pandemie? Pandemie viru, která 

narušila život úplně všem, celé škole, celé vesnici, celé republice, celému světu. Vše bylo 

ovlivněno obavami, dalšími doporučeními, novými zákazy, nepopulárními nařízeními, všudy 

přítomnými rouškami a respirátory, dezinfekcí, navíc s přicházejícím podzimem i depresí, 

naštvaností, obavami, strachem a nakonec apatií.  

 V této neradostné náladě připravit zajímavý, pestrý a nápaditý plán práce pro celý školní rok 

nebylo vůbec snadné. Postupovali jsme proto výhledem pololetním, situovali jsme veškeré akce 

pod střechu hlavní budovy, kde bylo možné daná opatření zdárněji zabezpečit.  

 

Sled aktivit, průběh vzdělávání i běžný provoz byl narušen opravdu velmi brzy! Připravované 

podzimní aktivity už nedošly svému naplnění. Opět se dostavilo vymezování vstupů do budov 

škol, nošení respirátorů, neustálé používání dezifenkce a navíc každotýdenní testování 

pracovníků školy. Opět se nařízení a opatření měla ze dne na den, opět se změny vyhledávaly 

neskutečnými cestami, aby se 8. června 2022 objevila dlouho očekávaná zpráva o zrušení všech 

zákazů a nařízení a závěrečná Letní slavnost proběhla v tradičním duchu s viditelným úsměvem 

na tváři a s čerstvým vzduchem nad hlavou 

 

Výuka mezi dvěma obrazovkami se objevovala v tomto roce pouze v konkrétních případech 

dané izolace či onemocnění žáka nebo učitele. Režim konání veřejných koncertů a přehrávek 
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jsme byli nuceni zaměřit spíše na virtuální prostředí. Taktéž online prostor patřil pracovním 

schůzkám, pedagogickým radám, odborným setkáním a seminářům. Pomalu jsme si nové kyber 

nezbytnosti přivykali a někdy našli dokonce pozitiva. Sedět na poradě v pyžamu, v teple domova 

a bez stresu za volantem má něco do sebe!  

 

Školní platforma Google Workspace a elektronický systém izuš v online prostředí byl 

pro všechny již nezbytným pomocníkem, pracovním prostředím a důležitým komunikačním 

nástrojem. Přiznejme si, že bez těchto dvou nástrojů by dva roky covidového tlaku nešly 

plnohodnotně zvládnout. 

 

A tak se pedagogický sbor za pochodu velmi intenzivně vzdělával v tematice informačních 

technologií a mapoval virtuální prostředí. Zajímavá a pro další pedagogické působení nezbytná 

vědomost a dovednost, ovšem za jakou cenu.  

 

Za cenu omezení, za cenu testování, za cenu očkování, za cenu dohadů, nevraživých pohledů, 

za cenu nemoci, za cenu plodných i neplodných diskuzí. Za cenu odkrytých lidských charakterů. 

Nakonec tato zkušenost každého z nás posunula dál, každému přidala či ubrala. A takový je 

život, nejen náš osobní, ale samozřejmě ve škole hlavně ten pracovní! 

 

***** 

 

Školní rok 2021/2022 měl jako druhý školní rok jedno velké plus. V tomto roce proběhly letní 

prázdniny a NIC se neopravovalo, nebouralo, nelepilo, nenatíralo, nestavělo. Nekonaly se žádné 

velké stavební, modernizační, revizní ani žádné jiné úpravy. Konečně bylo a je vše v pořádku, 

nové, pěkné, pohodlné, dostačující, příjemné, nekomplikované, prostě fajn. 

 

Tradici jsme dodrželi v obměně pedagogického sboru. Jak jinak. Naši školu chce zřejmě 

vyzkoušet každý  

Z nadějně vyhlížejícího houslového oddělení odešel mladý, sympatický houslista Bc. Karel 

Novotný a ponechal jej plně ve vedení BcA. Igora Khomenka. Ten houslisty vyměnil za další své 

osobní plány na přelomu ledna a února 2022. To ještě netušil, co se bude za pár dní po jeho 
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odchodu ze školy odvíjet za hrůzu v jeho rodné Irpini na Ukrajině. Ale tyto úvahy ponechme 

stranou. 

Dechová třída klarinetů a saxofonů se musela rozloučit se sympatickým Václavem Chounem, 

studentem Pražské konzervatoře, kterému rozhodnutí ředitelství konzervatoře neumožnilo 

provádět pedagogickou činnost v naší škole. Urychleně na místo pedagoga této třídy nastoupil 

BcA. Libor Suchý. Profesní kariéra a osobní profil nového klarinetisty nebyly pro naši školu 

velkým přínosem. Václav Choun byl tedy alespoň v online prostoru stálým poradcem a 

pomocníkem nejen našich žáků, ale též podporou vedení školy. Na jeho popud a s jeho velkou 

nezištnou aktivitou mohla škola zorganizovat pro žáky klarinetové a saxofonové třídy 

prázdninové soustředění. Václav Choun zcela zdarma, bez jakéhokoliv honoráře velmi 

fundovaně, tvořivě a zajímavě provedl žáky třídenním soustředěním v závěru letních prázdnin. 

Škola, žáci i rodiče jsou jemu za takový počin vděčni a zavázáni. Budeme věřit, že po svých 

studiích v naší škole najde stálé místo v pedagogickém sboru. 

Žáci ve třídě Kateřiny Filkové, DiS. našli po prázdninách ve škole staronovou paní učitelku. 

Přes prázdniny se slečna, diplomovaná specialistka, Kateřina Filková proměnila v mladou paní, 

bakalářku umění, Kateřinu Greplovou. Těhotenství této staronové učitelky na sebe nedalo dlouho 

čekat. 

Klavírní oddělení zaznamenalo nejen svatbu své kolegyně, ale doznalo mnohem větších změn. 

Zkušená pracovnice Ing. Jana Bulantová odešla do starobního důchodu. Dlouholetá klavíristka 

Bc. Lucie Novotná vyměnila sezení u klavíru za cestovatelské zkušenosti, a proto pedagogy hry 

na klavír podpořil nástup PhDr. Gabriely Němcové, Ph.D. 

 

***** 

 

Škola pracovala stále ve čtyřech oborech, téměř se 450 žáky, zhruba 30 pedagogy, 

4 pracovišti. Práce byla a je náročná. Stále je třeba pracovat kvalitně individuálně a stejně tak 

spolupracovat i v kolektivu. Jak hlásí náš Školní vzdělávací program Duhový klíč.  
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 Přehled oborů vzdělávání 

 

Hudební obor je zastoupen největším počtem žáků a tím pádem i vyučujících. Nabízí hru 

na klavír, hru na klávesy, hru na zobcovou flétnu a příčnou flétnu, hru na klarinet, hru 

na saxofon, hru na lesní roh, hru na trubku a baskřídlovku, hru na pozoun, hru na kytaru 

klasickou, kytaru elektrickou a kytaru basovou, hru na housle, hru na akordeon, sólový zpěv, 

sborový zpěv a hru na bicí nástroje. Součástí každého studijního zaměření v hudebním oboru je 

teoretický předmět Hudební nauka. Do skupiny povinných předmětů hudebního oboru patří 

zajímavý, praktický a kolektivní předmět Hudební praktikum. Hudební praktikum zahrnuje různé 

formy, jejichž stavbu jednoduše určuje počet jednotlivých nástrojů potažmo žáků hrajících 

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

uvést další řádky. 

V Dolním Újezdě působil ve školním roce 2021/2022 instrumentální soubor pod vedením 

Marcely Kučerové DiS., a to ve formě Žesťového souboru. Soubor zobcových fléten pracoval 

pod vedením Mgr. Lucie Valtrové. Příčné flétny tvořily souhru ve Flétnovém souboru Lenky 

Kojecké, DiS. 

O náplň Kytarového souboru, složeného z kytaristů ze všech našich pracovišť, 

se fundovaně staral Bc. Jáchym Janypka. Housle měly v tomto školním roce možnost též 

společně muzicírovat. V prvním pololetí vedl Houslovou komorní hru BcA. Igor Khomenko. 

Jeho místo ve druhém pololetí nahradila Mgr. Jana Báčová. 

Klavírní seminář pro Sebranice vedla BcA. Kateřina Greplová. Klávesový seminář 

pro Dolní Újezd zajišťovala Mgr. Radka Nepauerová, Ph.D., která současně připravovala 

zajímavou náplň Instrumentálnímu souboru v Sebranicích.  

Klavírní seminář pro Dolní Újezd a současně korepetici hudebního a tanečního oboru 

vedla PhDr. Gabriela Němcová, Ph.D. 

Vše doplňovaly pěvecké sbory Dolnoújezdské Hvězdičky a RedBlack, které pracovaly 

pod taktovkou Bc. Petry Kubátové Šiškové s výbornou korepeticí PhDr. Gabriely Němcové, 

Ph.D.  

V Dolním Újezdě a v Sebranicích se daří kolektivní souhru v hudebním oboru sestavit. 

Pro příští školní rok doufejme, že získá dostatečnou podporu žáků, rodičů i učitelů hudební 
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seskupení na dalších dvou pobočkách. Budeme se tedy těšit na souborové hraní v Trstěnici 

a v Morašicích. 

Tolik k hudebnímu oboru, jeho předmětům a náplni.  

Předměty včetně jejich názvů v dalších třech oborech je možné naleznout v odstavci 

Organizace základního studia.  

Studium zvoleného oboru, předmětu, nově tedy studijního zaměření je pro přihlášené žáky 

povinné a určitě zábavné. Oblíbenější jsou ovšem vedlejší aktivity nabízené tvořivými učiteli. 

Žáci, jistě i 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.  

Jste-li zvědaví na kreativní nápady, 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.  

Vyučování VŠECH žáků přípravných ročníků, dále žáků 1., 2., 3., 4., 5., 6. a 7. ročníků 

základního studia I. stupně a žáků všech čtyř ročníků II. stupně probíhá od 1. 9. 2012 

dle Školního vzdělávacího programu Duhový klíč, který je vytvořen podle závazného 

dokumentu zvaného Rámcový vzdělávací program, jež vydalo MŠMT ČR. Jednotliví žáci 

v hudebních oborech mají třídním učitelem vytvořen individuální plán výuky. Na závěr tohoto 

odstavce můžeme provést shrnutí, z kterého vyplývá desetileté fungování Školního vzdělávacího 

programu Duhový klíč. 

Školní vzdělávací program není neměnné dogma. Je to živý dokument, který lze v rozmezí 

rámcových pravidel, ale především dle potřeb, zkušeností, ověřených výsledků, vhodně upravit. 

K úpravě musí dojít před zahájením dalšího školního roku. Vyučující tedy během prázdninových 

měsíců připravují podklady k úpravám, které jsou schváleny a do ŠVP vpraveny během 

zahajovací porady v měsíci srpnu. I kdyby šlo jen o malou úpravu, každý přípravný týden je 

ve znamení aktualizace Školního vzdělávacího programu. Což je vlastně v pořádku, tím 

se potvrzuje první věta tohoto odstavce.  
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Letošní úprava zahrnovala dvě malá doplnění. Nabídka hudebního oboru byla rozšířena o dvě 

studijní zaměření – hru na basovou kytaru a hru na lesní roh. Nic víc. Lze tedy říci, že všechny 

mouchy byly vychytány? Prozatím 

Problematiku jednotlivých oborů a předmětů velmi podrobně a odborně řeší všichni vyučující 

během pracovních setkání předmětových komisí, jejichž průběh probíhal fyzicky ve škole každé 

čtvrtletí. Online formou sdílení nápadů, zkušeností a řešení problémů probíhá neustále. Alespoň 

zde získává plusové body nová virtuální setkávací dovednost 

Každopádně roční, intenzivní a koordinovaná komunikace stále zřetelněji zlepšuje fungování 

předmětových komisí. Členové komisí pracují a vzájemně se motivují při plánovaných 

schůzkách, během nahodilých setkání, v čase pracovní přestávky, při cestě do školy, vlastně 

pořád  

Své nápady a postřehy nenosí v hlavě ani nezapisují do notýsku, ale přímo ukládají ve 

virtuálním kabinetu, ke kterému má přístup každý pozvaný kolega. Při procházce virtuální ZUŠ 

Dolní Újezd můžeme navštívit Přípravku s úsměvem Marcely Kohoutové, Bubínkovou kancelář 

Drum Office Lucie Valtrové, Klavírní kavárničku našich klavíristů, Žesťový koutek Marcely 

Kučerové, Debatní kroužek klarinetistů, Nápadníček hudební nauky, Zpívánky pěveckého 

oddělení, Klávesové inspirace Radky Nepuerové, Dýchánek zobcových fléten či Sborovnu jako 

naleziště všeho důležitého. Nápaditost prostě nezná mezí. Vždyť jsme umělecká škola plná 

usměvavých kreativců. 

Těšíme se na další a hlavně praktické výsledky práce předmětových komisí, které vlastně 

ve finálním procesu stmelují práci všech oborů a následně celou školu. A to je naše vize, naše 

krédo, náš recept jak rozpohybovat naši školu. 

 

***** 

 

Výuka dle Školního vzdělávacího programu „Duhový klíč“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. 
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3) Přípravné studium ve studijním zaměření Hudební příprava pro žáky do 14 let, kteří v době 

přechodu z I. stupně na II. stupeň nedovršili věku 14 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 Hra na basovou 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 Hra na lesní roh 

Vyučovací předmět 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. 

3) Přípravné studium ve studijním zaměření Výtvarná příprava pro žáky do 14 let, kteří v době 

přechodu z I. stupně na II. stupeň nedovršili věku 14 let.  
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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. 

3) Přípravné studium ve studijním zaměření Taneční příprava pro žáky do 14 let, kteří v době 

přechodu z I. stupně na II. stupeň nedovršili věku 14 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. 

3) Přípravné studium ve studijním zaměření Dramatická příprava pro žáky do 14 let, kteří v době 

přechodu z I. stupně na II. stupeň nedovršili věku 14 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  

Po dvouletém covidovém online režimu jsme se obávali poklesu zájmu žáků a rodičů 

o umělecké studium. Opak byl pravdou. Zápis byl sice z důvodu kolísavých opatření proveden 

ve větší míře v online formě. Virtuální prostor pro podávání přihlášek má neomezený prostor, 

takže se zde mohlo vtěsnat téměř 150 přihlášek. Skutečná kapacita, možnosti nabídky oborů a 

předmětů ovšem takové množství žáků nedovedou do naší školy vměstnat. Proto výsledky 

přijímacího řízení některé žáky zařadily do pozice čekatelů. Tito žáci mají reálnou možnost 

v průběhu září, kdy se tvoří rozvrhy a mění plány stávajících žáků, zařadit se do stavu našich 

studentů.  

Věříme, že takový zájem vyjadřuje podporu Školnímu vzdělávacímu programu Duhový 

klíč, školní atmosféře a osobnímu přístupu ke každému kdo se v naší škole objeví. Poslední 

zmiňované, tedy právě osobní přístup byl v předchozím dvouletém období zavírání škol velmi 

potřebný a jak je vidět i zásadní.  

 

Přehled o počtech žáků dle oborů a dle míst poskytovaného vzdělávání v září 2021 

 Hudební 

obor 

Výtvarný 

obor 

Taneční  

obor 

Literárně 

dramatický obor 

Celke

m 

Dolní Újezd 192 40 26 12 270 

Sebranice 44 11 0 0 55 

Morašice 35 0 13 0 48 

Trstěnice 47 13 9 0 69 

Litomyšl 0 0 0 0 0 

Celkem 318 64 48 12 442 

 

Přehled o počtech absolventů školního roku 2021/2022 

Základní 

studium 

Celkem Hudební 

obor 

Taneční 

obor 

Literárně 

dramatický 

obor 

Výtvarný 

obor 

I. stupeň  31 29 0 1 1 

II. stupeň 2 2 0 0 0 

Celkem 33 31 0 1 1 
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Z počtu 29 absolventů hudebního oboru I. stupně bude 13 žáků pokračovat v základním 

studiu II. stupně. Ve studiu II. stupně výtvarného a literárně dramatického oboru nepokračuje 

žádný žák. 

 

***** 

 

5. Rámcový přehled personálního zabezpečení 

 

Vedení školy: 

Ředitel školy:     Mgr. Jana Frišová 

Zástupkyně ředitele:    Marcela Kohoutová 

 

Pedagogičtí zaměstnanci: 

Mgr. Báčová Jana    housle 

BcA. Beránková Anežka   taneční obor 

BcA. Beránková Anežka   literárně dramatický obor 

Drobná Eliška, DiS.    taneční obor  

Dalihodová Alena     housle   

Mgr. Barbora Fafílková   mateřská dovolená  

Mgr. Frišová Jana     klavír, klávesy 

BcA. Greplová Kateřina   klavír, korepetice, HP⁕/Klavírní seminář 

Mgr. Hrdinová Keprtová  Edita   hudební nauka, klavír 

Jakeschová Lenka, DiS.   mateřská dovolená 

Bc. Janypka Jáchym    kytara klasická, basová, HP/Kytarový soubor 

BcA. Khomenko Igor    housle 

Kohoutová Marcela     zobcová flétna, přípravka 

Kojecká Lenka, DiS.    příčná a zobcová flétna, HP/Flétnový soubor 

Bc. Kubátová Šišková Petra    sólový a sborový zpěv, klavír 

Kučerová Marcela, DiS.   trubka, baskřídlovka, zobcová flétna, klávesy,  

      hudební nauka, HP/Žesťový soubor 

Lapáčková Dagmar, dipl. um.  klavír, korepetice 
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Leksová Veronika, DiS.   akordeon, klavír  

Mgr. Myšáková Romana    kytara, hudební nauka, sólový zpěv 

PhDr. Němcová Gabriela, Ph.D.  klavír, HP/Klavírní seminář, korepetice HO, TO 

Němcová Jaroslava, DiS.   mateřská dovolená 

Mgr. Nepauerová Radka, Ph.D.  lesní roh, zobcová flétna, klávesy, HP/Klávesový a  

      instrumentální seminář  

Novák Vlastislav     klávesy, zobcová flétna, trubka 

Mgr. Petráň Lukáš     kytara klasická a elektrická 

BcA. Suchý Libor    klarinet, saxofon  

Mgr. Sychrová Monika    klavír, klávesy, zpěv, hudební nauka 

Bc. Tomášková Barbora    mateřská dovolená 

MgA. Soňa Valentová   výtvarný obor 

Mgr. Lucie Valtrová    zobcová a příčná flétna, bicí, HP/Soubor zobcových 

      fléten 

Mgr. Jindra Žáková    mateřská dovolená 

⁕HP – Hudební praktikum 

 

Provozní zaměstnanci: 

Helena Půlkrábková     ekonomická pracovnice  

Martina Šuleková     školnice    

Lenka Zachová     uklizečka  

 

Odborná kvalifikace podle dosaženého vzdělání 

Dosažené vzdělání Počet pedagogů 

Úplné střední odborné 3 

Vyšší odborné 7 

Vysokoškolské 20 

Celkem 30 

 
 

***** 
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6. Údaje o přijímacím řízení 

 

Přijímací řízení probíhalo z důvodů měnících se covidových opatření převážně online formou 

po celý závěrečný měsíc červen. Rodiče budoucích žáků vyplnili elektronickou přihlášku. 

Rozhodnutí o zařazení s doplňujícími informacemi obdrželi rodiče zájemců o studium nejpozději 

dne 30. června 2022. 

Podruhé jsme vsadili na možnost virtuálního prostředí a na sociálních sítích a webu školy 

jsme nasdíleli krátká videa. 

Tentokrát se v hlavní roli objevili nejen učitelé, ale na scénáři se podíleli i samotní žáci. Ti 

totiž byli v loňském roce uzavřeni v bačkorách u monitoru a vše pozorovali jen z dálky. Zájemci 

o dění a následně studium ve škole si mohli vše náležitě prohlédnout virtuálně, přes obrazovku. 

Nasát atmosféru a zároveň ji spoluvytvářet pak mohou po splnění a potvrzení podmínek 

přijímacího řízení. 

 

7. Údaje o výsledcích vzdělávání 

 

Přehled o prospěchu žáků ve školním roce 2021/2022 

1. pololetí 

školního 

roku 

Počet 

žáků 

celkem 

Počet žáků s 

vyznamenáním 

Prospěl Neprospěl Neklasifikován 

+ přípravné 

studium 

Celkem 439 390 10 0 39 

2. pololetí 

školního 

roku 

Počet 

žáků 

celkem 

Počet žáků s 

vyznamenáním 

Prospěl Neprospěl Neklasifikován 

+ přípravné 

studium 

Celkem 430 375 12 2 41 

 

***** 
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Přehled o reprezentaci školy    

 

Tato rubrika byla až do roku 2020 vždy přeplněná informacemi. Pro rok 2020/2021 jsme 

ji stručně doplnili virtuálními aktivitami. Školní rok 2021/2022 proběhl v kombinaci prezenční a 

distanční výuky pod vlivem neustále se měnících, mnohdy velmi nesrozumitelných covidových 

opatření.  

K prezentaci a reprezantaci školy byla letošní rok již možná aktivní účast v soutěžích, 

přehlídkách či výstavách. Podání přihlášky, náročná příprava, strastiplná cesta mohla být jeden 

den nebo pár hodin před cílem rázně bezvýsledně ukončena. Stačil jeden výsledek antigenního 

testu, jeden rizikový kontakt, jedno nepopulární opatření a vše vyšlo vniveč. Přesto jsme se 

nevzdali a v následujících odstavcích můžeme zveřejnit výsledky naší práce. 

 

3. 2. 2022 

Školní kolo soutěže žáku ZUŠ v sólovém zpěvu – sál ZUŠ Dolní Újezd.  

Účastníci a jejich výsledky:  

Tereza Střítežská – 0. kategorie, vyučující Bc. Petra Kubátová Šišková, 1. místo s postupem 

do okresního kola, kde se Terezka opět umístila na 1. místě. 

Antonín Motyčka – I. kategorie, vyučující Mgr. Romana Myšáková, 1. místo bez postupu. 

Eva Vojáčková – III. kategorie, vyučující Mgr. Romana Myšáková, 1. místo s postupem 

do okresního kola, kde si Eva vyzpívala 2. místo.  

Filip Novák – V. kategorie, vyučující Bc. Petra Kubátová Šišková, 1. místo bez postupu.  

 

Okresní kolo soutěže žáků ZUŠ v Sólovém zpěvu se konalo dne 24. 2. 2022 v Tylově domě 

v Poličce. V době příprav i po celé soutěžní klání podporovala žáky klavírní korepeticí PhDr. 

Gabriela Němcová, Ph.D.  

 

11. 2. 2022  

50. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2022 a opětovná účast žáků 

výtvarného oboru ZUŠ Dolní Újezd, jejichž vedení se zdařile ujímá MgA. Soňa Valentová. 

Tentokrát zpracovali jednotné téma: MOJE MUZEUM. Práce našich výtvarníků se představily 

mezi 14 527 exponáty ze 77 zemí z celého světa! 
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14. 2. 2022 

Školní kolo soutěže žáků ZUŠ ve hře na dechové nástroje dřevěné – sál ZUŠ Dolní Újezd. 

Účastníci a jejich výsledky:  

Kateřina Černá – IX. kategorie ve hře na zobcovou flétnu, vyučující Mgr. Lucie Valtrová, 

1. místo s postupem do okresního kola, ve kterém obsadila Kateřina krásné 1. místo. 

Johana Rovenská – X. kategorie ve hře na zobcovou flétnu, vyučující Mgr. Lucie Valtrová, 

1. místo s postupem do okresního kola, kde obdržela Johana 1. místo. 

Linda Jiskrová, kategorie ve hře na příčnou flétnu, vyučující Lenka Kojecká, DiS., 1. místo 

s postupem do okresního kola, kterého se nakonec Linda díky rozhodnutí třídní učitelky Lenky 

Kojecké, DiS. neúčastnila.  

 

Okresní kolo žáků ZUŠ ve hře na zobcovou flétnu se konalo 14. 3. 2022 v ZUŠ Svitavy. 

Soutěžící doprovázela nejen třídní učitelka nástrojové hry, ale též aktivně korepetovala PhDr. 

Gabriela Němcová, Ph.D.  

   

23. 2. 2022  

Školní kolo soutěže ve hře na dechové nástroje žesťové – sál ZUŠ Dolní Újezd.  

Účastníci a jejich výsledky:  

Jan Čejka – VIII. kategorie ve hře na baskřídlovku, vyučující Marcela Kučerová, DiS., 1. místo 

s postupem do okresního kola.  

Filip Flídr – V. kategorie ve hře na trubku, vyučující Marcela Kučerová, DiS., 1. místo. 

 

Okresní kolo se konalo 15. 3. 2022 v ZUŠ Jevíčko. Jan Čejka zúročil výsledky své píle 

a pod vedením Marcely Kučerové, DiS. a za klavírní korepetice PhDr. Gabriely Němcové, Ph.D. 

skvěle prezentoval sám sebe, ale též naši školu. Získal úžasné 1. místo s postupem do krajského 

kola. 

 

Krajské kolo se konalo 6. 4. 2022 v ZUŠ Vysoké Mýto. Po velké nervozitě doprovodného štábu 

i samotného soutěžícího stál Jan Čejka opět na stupni nejvyšším. Získal 1. místo! Takové 

ocenění, taková vynikající reprezentace ZUŠ Dolní Újezd zaslouží velkou pochvalu 

a poděkování! 
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27. 4. 2022 

Celostátní přehlídka Mládí a Bohuslav Martinů 2022, Tylův dům Polička, 27. 4. 2022. Akce, 

které se s úspěchem účastnil Filip Novák ze třídy Bc. Petry Kubátové Šiškové. Za hlasové 

vyjádření písní Bohuslava Martinů obdržel Stříbrné pásmo. 

 

8. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

A opět virtuální prostředí získává navrch.  Vzdělávání je stále více umocněné virtuálním 

prostředím. Nabídka online seminářů je velmi bohatá. Takový seminář vyučující zvládne během 

dopoledne a odpoledne pracuje s žákem. Vyučující i škola ušetří cestovní náklady, žáci 

nedostanou náhradní termín výuky, rodiče nezaznamenají potíže, výroční zpráva se v této rubrice 

stále více rozšiřuje. Všichni jsou spokojeni.  

Vydatné online vzdělávání bylo doprovázeno prezenční formou.  Posuďte sami. 

 

Studium: 

Lidová konzervatoř a Múzická škola Ostrava 

Kvalifikační studium 4. ročník 

Bc. Jáchym Janypka 

Lidová konzervatoř Ostrava 

Kvalifikační studium ve hře na klasickou a elektrickou 

kytaru pod vedením Vladislava Petráška 3. ročník 

Mgr. Lukáš Petráň 

JAMU Brno 

Kvalifikační studium magisterské 

BcA. Suchý Libor 

 

Semináře a kurzy: 

Webináře Evy Lorenc: 

Minikurz Základy hry z not 

24. 9. 2021 

Hudební nauka pro klavíristy  

16. 10. 2021 

Jak vystavět repertoár žákům 

25. 11. 2022 

Mgr. Jana Frišová 
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23. Valná hromada AZUŠ  - Zlín - Kongresový sál 

21. a 22. 10. 2021 

……………………………………………………………... 

Jak a proč na společné vzdělávání na ZUŠ, ale nejenom 

na ZUŠ - Webinář 

15. 3. 2022 

Lektor: Mgr. Bc. Lucie Valentová 

 …………………………………………………………….. 

Online přednášky Cyrila Kubiše: 

Efektivní komunikace s žáky 

16. 3. 2022 

Co dělat, když má žák problémy s veřejným 

vystupováním 

29. 3. 2022 

Jak pracovat se žákem, který necvičí 

13. 4. 2022 

Co dělat, když mě (učitele) učení nebaví?  

26. 4. 2022 

Využití aplikace Noutee  při výuce hudebního nástroje 

10. 5. 2022 

……………………………………………………………... 

Seminář pro vedoucí pracovníky ve školství - Seč  

29. 3. 2022 

……………………………………………………………... 

Hudební a technický rozvoj děti v počátcích klavírního 

vyučování - workshop pro učitele klavíru 

9. 4. 2022 

……………………………………………………………... 

Letní kurz EKN - online  

červenec, srpen, září 2022 

Lektor: Martina Šobová 
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Hudební hry v praxi - online přednášky 

únor 2022 

Lektor: Cyril Kubiš 

Mgr. Edita Hrdinová 

Keprtová 

Baskytarový workshop s Idou Nielsen 

13. 11. 2021  

Městský klub Vysoké Mýto 

Bc. Jáchym Janypka 

Workshop pro příčné flétny 

22. 10. 2021 

Lektor: MgA. Petra Matyusová 

ZUŠ Dolní Újezd 

……………………………………………………………... 

Mezinárodní interpretační kurzy - aktivní účast 

 4. - 13. 7. 2022 

JAMU  Brno 

Lenka Kojecká, DiS. 

Využití nových metod a forem ve výuce hry na 

akordeon na ZUŠ - seminář 

15. 1. 2022 Olomouc 

…………………………………………………………….. 

Akordeonové léto - aktivní účast 

Červenec 2022 Litomyšl 

…………………………………………………………….. 

Kutnohorský týden akordeonu - kurz 

23. – 28. 8. 2022  

Veronika Leksová, DiS. 

Využití nových metod a forem ve výuce strunných 

nástrojů na ZUŠ - vzdělávací program 

7. 10. 2021 

ZUŠ Pardubice – Polabiny 

Lektor Rostislav Coufal 

Mgr. Romana Myšáková 

Základy hry na zobcovou flétnu - online kurz 

14. 3. – 25. 5. 2022 

Lektor: MgA. Martina Komínková  

Mgr. Radka Nepauerová, 

Ph.D. 



 22 

Keramický kurz T4  

27.11. – 3. 12. 2021 

Keramické studio Kohoutov 

……………………………………………………………... 

Atraktivní dějiny umění 

Webinář umění 

11. 2. 2022 

MgA. Soňa Valentová 

7. 10. 2021 Tělo a psychika, webinář: PhDr. Michaela 

Peterková 

6. 11. 2021 Odolnost, adaptace, resilience:  Václav Cílek 

na Hausbotu Petra Horkého - YouTube kanál Petr Horký 

28. 12. 2021 Komunikácia a konflikty (nielen) v škole, 

webinář: YouTube kanál Komenského inštitút, zveřejněno 

6. 5. 2021 

30. 12. 2021 Škola jinak, záznam diskuse: průvodce 

džunglí alternativních škol v Liberci - Krajská vědecká 

knihovna Liberec - YouTube kanál Knihy Fryč 

12. 2. 2022 Posilnené učiteĺky a učitelia, webinář: Silvia 

Ondrisová, YouTube kanál Komenského inštitút, 

zveřejněno 3. 3. 2021 

23. 3. 2022 Materiály vhodné pro výuku ukrajinských dětí 

v MŠ, ZŠ a SŠ, webinář: YouTube kanál Dobrovolnická 

akademie INEX, zveřejněno 23. 3. 2022 

24. 3. 2022 První zkušenosti s přijímáním dětí z Ukrajiny, 

online debata Učitelské platformy: YouTube kanál 

Učitelská platforma 

28. 3. 2022 Jak pracovat s interaktivní tabulí, soukromá 

konzultace: Mgr. Markéta Andělová, ZŠ Sebranice 

31. 3. 2022 Jak učit nejen Ukrajince česky, webinář: 

YouTube kanál Dobrovolnická akademie INEX, 

zveřejněno 9. 3. 2022 

Mgr. Lucie Valtrová 
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2. 4. 2022 Vícejazyčné děti (ve školách), webinář: Kateřina 

Spiess Velčovská, YouTube kanál Dobrovolnická 

akademie INEX, zveřejněno 14. 3. 2022 

3. 4. 2022 Vnútorný pokoj učitel’a v čase neistoty, 

webinár: Silvia Ondrisová, YouTube kanál Komenského 

inštitút, zveřejněno 1. 12. 2020 

1. 9. - 30. 6. 2022 Kurz němčiny v jazykové škole Akaia 

Litomyšl  

18. 7. - 23. 7. 2022 Intenzivní kurz němčiny, Mezinárodní 

letní jazyková škola, pořádá Západočeská univerzita 

v Plzni 

Formativní hodnocení žáků 

11. 2. 2022 

Webinář 

Lektor: Robert Čapek 

……………………………………………………………... 

Společný projekt ZUŠ Dolní Újezd, ZUŠ Bystré a ZUŠ 

Litomyšl 

všichni pedagogové ZUŠ Dolní 

Újezd 

Improvizace a hudební jazyk 

7. 4. 2022 

Lektor: Vít Rokyta 

ZUŠ Dolní Újezd 

 

Mgr. Jana Frišová  

Bc. Jáchym Janypka 

Kučerová Marcela, DiS. 

Dagmar Lapáčková, dipl. um. 

Mgr. Romana Myšáková 

Mgr. Radka Nepauerová 

Vlastislav Novák 

Mgr. Lukáš Petráň 

 

Školení 

Školení: Účetní závěrka v příspěvkových 

organizacích včetně aktualit v účetnictví 

2021/2022 

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

 

a) Přehled koncertů, veřejných vystoupení a dalších aktivit 

opět pod tíhou covidových opatření, ale přesto lze vymyslet ledacos:-) 

     

Září 

12. září   Vítání občánků v Morašicích 

    Vystoupení žáků Moniky Sychrové 

 

15. září   Pedagogická rada 

    Virtuální prostředí  

 

28. září   Keramické soustředění výtvarného oboru 

    Organizátor  Soňa Valentová 

    ZUŠ Dolní Újezd 

Říjen 

6. října    Pedagogická rada 

    Virtuální prostředí  

 

20. října   Pěvecký seminář 

    Organizátor Petra Kubátová Šišková 

ZUŠ Sebranice 

 

21. října   Pěvecký seminář 

    Organizátor Romana Myšáková 

ZUŠ Dolní Újezd 

 
22. října   Flétnový workshop pro žáky a učitele hry na příčnou flétnu 

    Lektor: MgA. Petra Matyusová 

    ZUŠ Dolní Újezd 
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25. října   Podzimní koncert žáků hudebního oboru 

    Sál ZUŠ Dolní Újezd 

 

30. – 31. října   Podzimní výstava 

    Výtvarný obor Sebranice 

    Kulturní dům Sebranice 

 

Listopad 

3. listopadu   Pedagogická rada 

    Virtuální prostředí  

 

19. listopadu   Lampiónový průvod s Nadací manželů Pokorných 

    Účast pěvecké oddělení ZUŠ dolní Újezd 

    ZRUŠENO (covidová opatření) 

 

29. listopadu   Předmikulášský koncertík našich nejmenších 

    ZRUŠENO (covidová opatření) 

 

Prosinec 

1. prosince   Pedagogická rada 

    Virtuální prostředí  

 

1. prosince   Třídní besídka žáků J. Frišové, G. Němcové, M. Kučerové 

    ZRUŠENO (covidová opatření) 

 

8. prosince   Třídní besídka žáků E. Hrdinové Keprtové a M. Kučerové 

    ZRUŠENO (covidová opatření) 

 

9. prosince    Vánoční besídka žůků M. Kohoutové v Trstěnici 

    ZRUŠENO (covidová opatření) 
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12. prosince   Vánoční koncert v Trstěnici 

    ZRUŠENO (covidová opatření) 

 

12. prosince    Vánoční koncert v Sebranicích 

    ZRUŠENO (covidová opatření) 

 

15. prosince   Třídní besídka Gabriely Němcové v Sebranicích 

    ZRUŠENO (covidová opatření) 

 

15. prosince   Třídní besídka Dagmar Lapáčkové 

    ZRUŠENO (covidová opatření) 

 

15. prosince   Vánoční online přehrávka žáků Lenky Kojecké   

    Virtuální prostředí 

 

16. prosince   Adventní besídka v Morašicích 

    ZRUŠENO (covidová opatření) 

 

20. prosince   Adventní koncert Dolní Újezd 

    ZRUŠENO (covidová opatření) 

 

Leden 

12. ledna   Třídní besídka žáků Jany Frišové 

    ZUŠ Dolní Újezd 

 

18. ledna   Klasifikační pedagogická rada 

    Virtuální prostředí  

 

18. – 19. ledna        Výtvarná Litomyšl´22 a workshop v Městské galerii Litomyšl 

    Účast žáci výtvarného oboru pod vedením S. Valentové 
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20. ledna    Třídní besídka žáků Romany Myšákové 

    ZUŠ Dolní Újezd 

 

27. ledna   Odpolední čaj s flétnou 

    Třída Marcely Kohoutové v Trstěnici 

 

28. ledna   Odpolední čaj s flétnou 

    Třída Marcely Kohoutové v Morašicích 

 

30. ledna   Slavné melodie v podání žáků Dagmar  Lapáčkové 

    Virtuální prostředí 

 

31. ledna   Odpolední čaj s flétnou 

    Třída Marcely Kohoutové v Trstěnici 

 

Únor 

3. února   Školní kolo pěvecké soutěže 

    ZUŠ Dolní Újezd 

 

7. února   Třídní e-besídka žáků Edity Hrdinové Keprtové 

    Virtuální prostředí  

 

8. února   Třídní e-besídka žáků Kateřiny Greplové 

    Virtuální prostředí  

 

8. února   Taneční střípky ze tříd Anežky Beránkové a Elišky Drobné 

    Virtuální prostředí 

 

9. února   Pedagogická rada 

    Virtuální prostředí  
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10. února   Třídní e-besídka žáků Lukáše Petráně 

    Virtuální prostředí  

 

11. února   Vzdělávací webinář pro všechny pedagogy ZUŠ Dolní Újezd 

    Formativní hodnocení žáků, lektor Robert Čapek 

 

11. února   50. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2022 

    Účast žáků výtvarného oboru 

 

14. února   Školní kolo soutěže ve hře na dechové nástroje dřevěné 

    ZUŠ Dolní Újezd 

 

15. února   Třídní besídka žáků Veroniky Leksové 

    ZUŠ Trstěnice 

 

16. února   Kavárnička plná nápadů nejen pro klavíristy 

    Vzdělávací seminář napříč klavírním oddělením pod vedením D.  

    Lapáčkové, ZUŠ Dolní Újezd 

 

21. února   Trstěnické hudební pondělí 

    Třídní přehrávka žáků M. Kohoutové, V. Nováka a L. Petráně 

 

23. února   Školní kolo soutěže ve hře na dechové nástroje žesťové 

    ZUŠ Dolní Újezd 

 

24. února   Okresní kolo soutěže v sólovém zpěvu 

    Tylům dům Polička 

 

24. února   Klávesová inspirace – posezení u kláves 

    Vzdělávací seminář napříč klávesovým oddělením pod vedením  

    R. Nepauerové, ZUŠ Dolní Újezd 
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24. února   Třídní besídka žáků Vlastislava Nováka 

    ZUŠ Dolní Újezd 

 

24. února   Žáci hrají pro sebe 

    Třídní přehrávka žáků Moniky  Sychrové v Morašicích 

 

Březen 

9. března   Pedagogická rada 

    Virtuální prostředí  

 

14. března   Okresní kolo soutěže ve hře na dechové nástroje dřevěné 

    ZUŠ Svitavy 

 

15. března    Okresní kolo soutěže ve hře na dechové nástroje žesťové 

    ZUŠ Jevíčko 

  

16. března   Online předmětová komise výtvarného, tanečního a dramatického 

    oboru - Virtuální prostředí 

 

23. března   Pěvecký seminář 

    Organizátor Petra Kubátová Šišková, ZUŠ Sebranice 

 

26. března   e-besídka žáků Radky Nepauerové 

    Virtuální prostředí YouTube ZUŠ Dolní Újezd 

 

28. března   Jarní koncert našich nejmenších 

    ZUŠ Dolní Újezd 

 

Duben 

2. dubna   Velikonoční jarmark v Letním areálu v Lubné 

    Vystoupení žáků Marcely Kučerové a Radky Nepauerové 
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4. dubna   Keramická dílna pro MŠ 

    Organizátor Soňa Valentová, ZUŠ Dolní Újezd 

 

5. dubna   Keramická dílna pro MŠ 

    Organizátor Soňa Valentová, ZUŠ Dolní Újezd 

 

6. dubna   Krajské kolo soutěže ve hře na dechové nástroje žesťové 

    ZUŠ Vysoké Mýto 

 

6. dubna    Třídní přehrávka žáků Dagmar Lapáčkové 

    ZUŠ Dolní Újezd 

 

7. dubna   Projektový den hudebního oboru 

    Improvizace a hudební jazyk s lektorem Vítem Rokytou 

    ZUŠ Dolní Újezd 

 

9. dubna   Setkání seniorů v Trstěnici 

    Vystoupení žáků hudebního oboru 

 

10. dubna   Velikonoční výstava  

    Prostranství před DPS Dolní Újezd 

    

11. dubna   e-besídka žáků Jáchyma Janypky 

    Virtuální prostředí 

 

13. dubna   Pedagogická rada 

    Prezenční forma ZUŠ Dolní Újezd 

 

21. dubna   Keramická dílna pro MŠ 

    Organizátor Soňa Valentová, ZUŠ Dolní Újezd 
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21. dubna    Předmětová komise kytarového oddělení 

    ZUŠ Dolní Újezd 

 

21. dubna   Jarní koncert žáků hudebního oboru 

    ZUŠ Dolní Újezd 

 

24. dubna   Vítání občánků v Morašicích 

    Vystoupení žáků Moniky Sychrové 

 

30. dubna   Stavění máje – prostranství Urbánkovo 

    Vystoupení žáků  ZUŠ Dolní Újezd 

 

Květen 

2. květen   Třídní přehrávka žáků Lenky Kojecké 

    ZUŠ Dolní Újezd 

 

3. května – 3. června  Online prezentace jednotlivých oborů a oddělení ZUŠ Dolní Újezd 

    Virtuální prostředí YouTube ZUŠ Dolní Újezd 

 

4. května   Pedagogická rada 

    ZUŠ Dolní Újezd 

 

8. května   Den matek Dolní Újezd 

    Sokolovna Dolní Újezd – vystoupení žáků Marcely Kučerové, Radky 

    Nepauerové a Petry Kubátové Šiškové 

 

11. května   Den matek Trstěnice 

    Vystoupení tanečního oboru pod vedením Elišky Drobné   

 

12. května   Den matek Morašice 

    Vystoupení žáků Moniky Sychrové 
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18. května    Klavírní předmětová komise 

    Virtuální prostředí 

 

23. května   Pěvecká předmětová komise 

    Virtuální prostředí 

 

25. května   Absolventský koncert I. 

    ZUŠ Dolní Újezd 

 

26. – 27. května  Zápis žáků do ZUŠ 

    1. část 

 

27. května   Odhalení pamětní desky prof. JUDr. Oty Novotného, CSc. 

    Vystoupení žáků Marcely Kučerové a Radky Nepauerové 

    Dolní Újezd 

 

28. května   Třídní přehrávka žáků Gabriely Němcové 

    ZUŠ Dolní Újezd 

 

31. května   Matiné u malovaného klavíru  

    Hudební plenér u Cukrárny Dolní Újezd 

 

31. května   Třídní přehrávka žáků Kateřiny Greplové 

    ZUŠ Dolní Újezd 

 

Červen 

1. června   Kulatý stůl vedoucích předmětových komisí 

    Virtuální prostředí 

 

1. června   Matiné u malovaného klavíru  

    Hudební a výtvarný plenér u Cukrárny Dolní Újezd 
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1. června   Třídní přehrávka žáků  Gabriely Němcové 

    ZUŠ Sebranice 

 

2. června   Kytarové setkání žáků Romany Myšákové 

    ZUŠ Dolní Újezd 

 

2. června   Třídní přehrávka žáků Jáchyma Janypky 

    ZUŠ Dolní Újezd 

 

6. června   Absolventský koncert II. 

    ZUŠ Dolní Újezd 

 

7. – 8. června   Zápis žáků do ZUŠ - 2. část 

 

8. června   Hudební setkání žáků Jany Frišové a Marcely Kučerové 

    ZUŠ Dolní Újezd 

 

9. června   Absolventský koncert III. 

    ZUŠ Dolní Újezd 

 

13. - 17. června  Postupové a pohodové přehrávky žáků hudebního oboru 

    Učebny celé ZUŠ Dolní Újezd 

 

15. června   Závěrečná klasifikační rada 

    ZUŠ Dolní Újezd 

 

16. června   Třídní přehrávka žáků Radky Nepauerové 

    ZUŠ Dolní Újezd 

 

20. června   Třídní přehrávka žáků Lukáše Petráně a Vlastislava Nováka 

    ZUŠ Trstěnice 
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20. června   Závěrečný koncert žáků hudebního oboru 

    ZUŠ Dolní Újezd 

 

21. června   Vernisáž výtvarné výstavy INDIÁNI  

    ZUŠ Dolní Újezd 

 

21. června    Třídní přehrávka žáků Lucie Valtrové 

    Virtuální prostředí 

 

22. června   Komentovaná prohlídka výtvarné výstavy pro MŠ 

    ZUŠ Dolní Újezd, organizátor Soňa Valentová  

 

22. června   Letní muzicírování v Sebranicích 

    Třídní přehrávka žáků Petry Kubátové Šiškové 

 

23. června   Třídní přehrávka žáků Lukáše Petráně a Vlastislava Nováka 

    ZUŠ Dolní Újezd 

 

23. června   Hudební setkání pod třešní 

    Třídní přehrávka žáků Moniky Sychrové v Morašicích 

 

24. června   Letní slavnost aneb ZUŠkoúsměvy! 

    Prostranství Urbánkovo - veřejný park 

 

27. června   Muzicírování v trávě 

    Třídní přehrávka žáků Marcely Kohoutové v Trstěnici 

 

27. června   Cestování se sborem 

    Výlet žáků pěveckého sboru do Litomyšle 

     

29. června   Třídní přehrávka žáků Jany Frišové, ZUŠ Dolní Újezd 
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Srpen 

24. srpen   Nákup a oprava hudebních nástrojů v rodinné firmě Číp&synové  

    Vyučující Lucie Valtrová a Radka Nepauerová 

 

26. – 29. srpna  Saxofonové a klarinetové soustředění Václava Chouna  

    ZUŠ Dolní Újezd, organizátor Marcela Kohoutová 

 

***** 

 

Zajímavou rubriku Exkurze, semináře, tvůrčí invence máme zájem zachovat. Vlivem všech 

okolností místního, republikového a hlavně světového dění se mění formy uvedených činností. 

Dále jsou tyto formy doplňovány či nahrazovány zcela novými, netradičními, dokonce 

novátorskými počiny. 

Poslední dvě slova z názvu, tedy tvůrčí invence je na prvním místě. Jinak by se tato náročná 

doba nedala zvládnout. Takže můžeme potvrdit, že právě tvořivost a tvůrčí invence se v náročné 

současnoti nadále bohatě a plně rozvíjí ve všech činnostech. Velkoobjemové exkurze byly 

nahrazeny pravým opakem. Vytvářeli jsme zajímavé dílny a poznávací aktivity v bezpečí naší 

školy pod vedením odborníků, kteří pod naší vlastní střechou předali své znalosti, zkušenosti a 

vědomosti. Covidová opatření byla dodržena, nikdo nebyl v ohrožení, všichni byli spokojení. 

Co se nevešlo pod střechu, vešlo se do virtuálního prostředí. A když se vyjíždělo na zkušenou, 

tak opatrně a jednotlivě. 

A tak se v tradičních skupinách v domácím prostředí školy a obce uskutečňovaly pěvecké 

semináře, keramické dílny, flétnový worshop, hudební dílna, klavírní matiné, saxofonové a 

klarinetové soustředění. V následujících řádcích dáme ochutnat z těchto zajímavých aktivit. 
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22. 10. 2021 Vzdělávací seminář s tvořivou dílnou  

PROJEKTOVÝ DEN S PETROU MATYUSOVOU 

 ZUŠ Dolní Újezd 

 

 Oddělení příčných fléten, žáci i učitelé měli letos jedinečnou příležitost. Vzdělávat se, 

hudebně se vyžít a přitom nevytáhnout paty ze školy. Na počátku školního roku přijela na 

základě pozvání Lenky Kojecké, DiS., profesorka MgA. Petra Matyusová.  

 Kdo je to Petra Matyusová? 

Profesorka Konzervatoře Brno. Vyučující hry na příčnou flétnu. Taktéž absolventka brněnské 

konzervatoře a JAMU. V letech 1989-1990 působila jako členka Filharmonie Bohuslava Martinů 

ve Zlíně. Od roku 2001 učí na brněnské konzervatoři a příležitostně účinkuje nejen sólově, ale 

i v různých komorních tělesech a orchestrech. 

 Nynějším jejím hlavním vyučujícím oborem je hra na příčnou flétnu, kterou u ní 

studovala právě naše vyučující Lenka Kojecká. A pak už jen zbývalo pozvat profesorku na půdu 

naší školy, aby své dlouholeté zkušenosti předvedla v úvodním semináři a následně předala 

v bohaté tvůrčí dílně žákům ZUŠ Dolní Újezd v teploučku jejich školičky  

  

7. 4. 2022  Vzdělávací seminář s tvořivou dílnou  

    PROJEKTOVÝ DEN S VÍTEM ROKYTOU 

    Improvizace a hudební jazyk 

    ZUŠ Dolní Újezd 

 

 Projektový den s Vítem Rokytem byl primárně organizován kytaristou Lukášem 

Petráněm, ale byl nabídnut celému hudebnímu oddělení. 

 Co sám říká Vít Rokyta?  

 „Hudba je nejsilnější formou magie.“ Jeho „firma“ poskytuje hudební workshopy ve světě 

improvizace, hudebního jazyka konnakol, groove, hudebního myšlení, jam session…Že těmto 

řádkům nerozumíte, že se jich obáváte? Nevadí. Právě proto je zde Vít Rokyta a jeho 

bezprostřednost.  
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 Po absolvování jeho živelné dílny, protkané metodickou i praktickou průpravou k výuce 

hudební improvizace a rytmu, předchozí řádky nabývají srozumitelnosti. Vít Rokyta pedagogům 

doslova otevřel oči. Naši žáci se mají na co těšit  

 

26. – 29. 8. 2022  Saxofonové a klarinetové soustředění 

    PROJEKTOVÝ VÍKEND S VÁCLAVEM CHOUNEM 

     ZUŠ Dolní Újezd 

  

 Už nám nestačí jednodenní projekty... Jsme zřejmě nároční? O náročnost zde opravdu 

nešlo. Víkendový seminář pro saxofonisty a klarinetisty měl spíše povzbuzující a tmelící 

charakter. 

A proč právě Václav Choun? 

On sám totiž s nabídkou soustředění přišel. Po svém kratičkém pedagogickém působení v naší 

škole, které nebylo coby studentovi konzervatoře dále umožněno, pozoroval studijní pokroky 

svých bývalých žáků alespoň zpovzdálí. Pomalu rozpadající se klarinetové a saxofonové oddělení 

mu nebylo lhostejné.  

A tak jsme s radostí uvítali velkorysou nabídku mladého studenta Pražské konzervatoře a 

společně tak zorganizovali velmi zajímavý prázdninový pobyt pro naše žáky. Protože být 

o prázdninách ve škole a ještě se učit, to se jen tak někomu nepodaří 

 

***** 

 

Největší podíl tvůrčí invence pedagogové vložili do videí určených zájemcům o studium. 

V předchozím roce byla videa natáčena v domácnostech učitelů či ve škole bez přítomnosti žáků. 

Letos došlo ke spojení učitelských a žákovských nápadů. Společně sepsané scénáře byly společně 

zahrány i režírovány. Představení nástrojů, učitelů a celé školy se zdařilo. Žákovská, rodičovská i 

širší veřejnost zjistila, že v naší škole pracuje nápaditý, tvořivý, zkušený, veselý a přesto odborný 

tým pedagogů, který se dokáže spojit a zvládnout jakoukoliv překážku! 

Jednotlivé video příběhy byly v měsíci květnu a červnu promyšleně umísťovány na školní web 

a Facebook tak, aby sledující divák s napětím očekával, co zajímavého uvidí a pod jakou 

pokličku nahlédne. 
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A jaké příběhy se odehrály?  

 

Příběh první – Naše škola otevřená, notovým klíčem podepřená. 

Scénář, režie, hlavní role: Marcela Kohoutová a žáci z třídy zobcových fléten v Trstěnici.  

Téma: Představení přípravného studia. 

 

Příběh druhý – Pozvánka na hru s akordeonem:-) 

Scénář, režie, hlavní role: Veronika Leksová, DiS.  

Téma: Představení hry na akordeon.  

 

Příběh třetí – Pozvánka k návštěvě pěveckého oddělení 

Scénář, režie, hlavní role: Bc. Petra Kubátová Šišková, Mgr. Romana Myšáková, PhDr. Gabriela 

Němcová, Ph.D., Mgr. Monika Sychrová a žáci pěveckého oddělení.  

Téma: Představení sólového i sborového zpěvu. 

 

Příběh čtvrtý – Pozvánka na hru se zobcovou flétnou s barevnými písničkami našich 

výtvarníků 

Scénář, režie, hlavní role: MgA. Soňa Valentová a výtvarníci z její třídy, Mgr. Lucie Valtrová a 

žáci z její třídy.  

Téma: Představení hry na zobcovou flétnu a práce výtvarného oboru. 

 

Příběh pátý – Pozvánka pro holky a  kluky do houslové třídy 

Scénář, režie, hlavní role: Mgr. Jana Báčová. Téma: Hra na housle. 

 

 Příběh šestý – Pozvánka mezi klarinet, saxofon a příčnou flétnu 

Scénář, režie: Lenka Kojecká, DiS., hlavní role: příčné flétny - Mgr. Lucie Valtrová a její žákyně 

a její žákyně, klarinet a saxofon - BcA. Libor Suchý a jeho žáci.  

Téma: Představení hry na klarinet, hry na saxofon a hry na příčnou flétnu. 
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Příběh sedmý – Pozvánka mezi bubeníky 

Scénář, režie, hlavní role: Mgr. Lucie Valtrová a její žáci.  

Téma: Představení oddělení bicích nástrojů. 

 

Příběh osmý – Pozvánka do tanečního sálu 

Scénář, režie, hlavní role: BcA. Anežka Beránková a její žáci, Eliška Drobná, DiS. a její žáci. 

Téma: Představení tanečního oboru. 

 

Příběh devátý – Pozvánka do třídy žesťových nástrojů 

Scénář, režie, hlavní role: Marcela Kučerová, DiS., Mgr. Radka Nepauerová, Ph.D., Vlastislav 

Novák a jejich žáci. Téma: Představení žesťových nástrojů. 

 

Příběh desátý – Život pianisty očima ZUŠ Dolní Újezd 

Scénář, režie, hlavní role: Dagmar Lapáčková, dipl. um.  

Téma: představení hry na klavír. 

 

Příběh jedenáctý – Pozvánka do literárně dramatického oboru 

Scénář, režie, hlavní role: BcA. Anežka Beránková a její žáci.  

Téma: Představení literárně dramatického oboru. 

 

Příběh dvanáctý – Pozvánka do kytarového oddělení 

Scénář, režie, hlavní role: Bc. Jáchym Janypka, Mgr. Romana Myšáková, Mgr. Lukáš Petráň. 

Téma: Představení kytarového oddělení. 

 

Příběh třináctý – Pozvánka do studia kláves 

Scénář, režie, hlavní role: Mgr. Radka Nepauerová, Ph.D.  a její žáci.  

Téma: Představení hry na klávesy. 

 

Příběh čtrnáctý – Návštěva ve třídě hudební nauky 

Scénář, režie, hlavní role: Všichni, kdo mají v oblibě hudební nauku.  

Téma: Představení nepopulárního předmětu Hudební nauka, který máme v naší škole rádi. 
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b) Další formy prezentace 

 

K prezentaci školy bylo v předchozích statích uvedeno víc než dost. A forem naše škola 

nabízí opravdu široké spektrum. Prezenční, živá vystoupení v kombinaci s uměleckou nabídkou 

ve virtuálním světě a celkové promícháme všeho je náročné. Opravdu velmi náročné. Předchozí 

dva roky v distančního režimu nám mnohé vzalo, ale taktéž dalo. 

Naši žáci, rodiče, sledovatelé z řad veřejnosti laické, odborné, kontrolní, zřizovatelské mají 

nyní možnost sledovat uměleckou nabídku ZUŠ Dolní Újezd uvnitř školy, v plenéru, na 

pobočkách, v tisku, v online světě. Prostě kdekoliv a kdykoliv. Není to úžasné? 

Pracujeme, tvoříme a radujeme se v naší krásné, zánovní škole. Ale vybudovali jsme si 

dokonce přívětivou virtuální školu v aplikaci Google Workspace.   

Každý v naší škole má svůj pomyslný klíč k virtuální škole, tedy svů Google účet. Po jeho 

odemknutí si může vybrat návštěvu příjemné Google učebny, kde najde své spolužáky, učitele, 

uměleckou knihovnu v Google dokumentech, digitální archiv na Google disku, možnost 

komunikace přes Google meet. 

Důležité žákovské dokumenty rodiče a žáci sledují, vyplňují, podepisují a vkládají 

do virtuální školní aktovky neboli do elektronického systému izuš. Jednotná platforma Google 

byla vytvořena přímo v doméně zus-du.cz, aby byla veškerá komunikace a použití aplikací 

chráněné z pohledu GDPR.   

Barevnou, veselou a pohyblivou součástí prezentace jsou již několik let veřejností sledované 

webové stránky, kanál YouTube a profil školy na sociální síti Facebook.  

To vše dohromady nyní slouží jako velmi dobrý nástroj k zajištění online komunikace 

s veřejností, jako vždy připravený nástroj pro případnou distanční výuku a jako výborný 

pomocník pro výuku prezenční.   

Nemějte strach, stále se všichni dokážeme vzájemně bavit, usmívat, společně muzicírovat, 

tančit, malovat, recitovat, prostě žít. Protože naše žije ZUŠkoúsměvem!! 

 

***** 
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A naše vyzkoušené formy připomínání, představování práce školy a nezbytného vzájemného 

kontaktu? 

Běžné třídní přehrávky získaly další rozměr. Ve volném režimu se setkávají všichni aktéři 

přehrávky ve škole, tedy žáci, učitelé i rodiče. Při nástupu mírnějších opatření tvoří program 

přehrávky jen žáci a učitelé. V případě velmi striktních opatření tvoří žáci i učitelé online 

nahrávky, které následně promítají do hvězdného éteru. A to nejsou konečné kombinace! 

Koncerty rozdrobené po všech pobočkách se přesunuly na společné pódium ZUŠ Dolní Újezd, 

kde bylo možné dodržovat daná opatření. A tak žáci z poboček zažili efekt prken, co znamenají 

svět. Poznali kulturnější prostředí, slyšeli mohutnější potlesk. 

Přijímací řízení neslo nabídku školy až do dětských pokojů prostřednictvím online videospotů. 

Rodičům umožnilo v křesle obývacího pokoje vyplnit přihlášku a bez náročného cestování ji 

online odeslat přímo do školy. 

A jakmile vykouklo sluníčko, přesouvali se umělecké aktivity co nejvíce do plenéru. Být 

spolu, tvořit, dýchat čerstvý vzduch, neschovávat se za roušku, to byl nejlepší závěr školního 

roku 2021/2022. 

 

***** 

 

10. Údaje o spolupráci ZUŠ s veřejností a různými subjekty 

Vzájemná spolupráce s dalšími subjekty jako jsou mateřské školy, základní školy, domy 

s pečovatelskou službou, jiné základní umělecké školy byla ovlivněna covidovými opatřeními. 

Především od poloviny listopadu 2021 téměř do března 2022 se velká společná setkávání musela 

odložit.  

 

Přesto nějaká menší setkávání či události proběhly... 

Učitel a umělec Jáchym Janypka na pódiu... 

…Lidové konzervatoře a Múzické škole v Ostravě dne 31. 5. 2022 obhájil svůj absolventský 

koncert na basovou kytaru. Na stejném pódiu vystoupil o týden později dne 7. 6. 2022 a 

absolventským koncertem na klasickou kytaru úspěšně zakončil své studium. Gratulujeme! 
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Učitelka a flétnistka Lenka Kojecká ráda sleduje... 

…umělecké výkony jako člen poroty v okresním kole soutěže žáků ve Svitavách nebo jako 

tajemník soutěžní přehlídky Mládí Bohuslava Martinů v Poličce. 

 

Učitel a umělec Lukáš Petráň se představuje... 

...v jazzrockové kapele Lucky Joke a rockové kapele Drums and... 

 

Učitelka a zpěvačka Monika Sychrová si ráda zazpívá… 

...s dechovou hudbou Choceňačka nebo zábavovou kapelou Vepřo, knedlo, zelo. 

 

Učitelky se společným zájmem v dechovém nástroji Radka Nepauerová a Lucie Valtrová 

podporují dechové oddělení… 

...a pro své žáky chtějí to nejlepší. Proto 24. 8. 2022 v rodinné firmě Číp a synové v Zubří 

provedly nejen návštěvu firmy, ale zajistili opravy dřevěných zobcových fléten. 

 

***** 
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Přílohy 

1. Příspěvek na školném pro rok 2021/2022 - ceník školného  

Obecná pravidla výběru školného: 

Bezhotovostní platba z účtu je prováděna celoplošně. O způsobu úhrady, včetně nezbytných 

podrobností, jsou rodiče informováni online prostřednictvím systému izuš. 

Systém izuš umožňuje nastavení Balíčků plateb, takže žáci sloučení do Rodin obdrží jeden 

balíček plateb se všemi platbami najednou včetně půjčovného za nástroj. 

Ceník školného pro školní rok 2021/2022 

Školní rok 

2021/2022 

Cena za 

měsíc 

Cena  za 

pololetí 

Cena za  

rok 

Hudební 

přípravka 

120. – Kč 600. – Kč 1200. – Kč  

Hudební obor 

individuální výuka 

170. – Kč 850. – Kč 1700. – Kč 

Hudební obor 

skupinová výuka 

160. – Kč 800. – Kč 1600. – Kč 

Výtvarná 

přípravka 

120. – Kč 600. – Kč 1200. – Kč  

Výtvarný obor 

základní studium 

150. – Kč 750. – Kč 1500. – Kč  

Taneční 

přípravka 

120. – Kč 600. – Kč 1200. – Kč  

Taneční obor 

základní studium 

140. – Kč 700. – Kč 1400. – Kč  

Literární  

přípravka 

100. – Kč 500. – Kč 1000. – Kč  

Literárně dramatický obor 100. – Kč 500. – Kč 1000. – Kč  
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Školní rok 2021/2022 byl celý představen. Budeme ze všech sil naší škole, nám a vám 

všem přát, aby se nám dařilo mít školu veselou, tvořivou, barevnou a se stálým ZUŠkoúsměvem.  

 

Výroční zpráva byla projednána 5. 10. 2022 na pedagogické radě 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 

 


