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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 + 5 (5 pracovnic na mateřské dovolené)

Počet provozních zaměstnanců: 3

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


2. Charakteristika školy

a) Obecná charakteristika školy v distančním režimu

Navzdory distančnímu režimu ZUŠ Dolní Újezd poskytovala pro školní rok 2020/2021

základní vzdělávání v plné čtyř oborové nabídce uměleckých oborů, jmenovitě v oboru

hudebním, výtvarném, tanečním a literárně dramatickém.

Navzdory distančnímu režimu ZUŠ zůstala členem Asociace ZUŠ ČR, v níž se škola

snažila získat alespoň základní informace ohledně podmínek a především podpory

distančního vzdělávání. Někdy však reakce AZUŠ přicházely opožděně a třeba i marně.

Navzdory distančnímu režimu ZUŠ Dolní Újezd 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.

Navzdory distančnímu režimu byla místa poskytovaného vzdělávání pro “distanční”

školní rok 2020/2021 ve školách uzavřena a neoficiálně se místa vzdělávání přesunula

do domácností všech žáků a učitelů.

Navzdory distančnímu režimu stálý zájem žáků z nespádových lokalit přetrvává a škola si

tohoto zájmu cení. Žáci, a hlavně jejich rodiče, studium na 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,

2020/449 žáků, 2021/442 žáků. Poslední údaj z měsíce září 2021 je pro nás velmi motivující.



Navzdory distančnímu režimu nám naši žáci a hlavně jejich rodiče zachovali přízeň! A to se

velmi cení!

b) Charakteristika školního roku 2020/2021, roku v “distančním režimu“

Školní rok 2020/2021 a jeho první den přinesl mnoho režimových a provozních

“covidových” opatření.

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

prázdninách a dovolených, ale s velkými rozpaky. Co přinese školní rok v bublině covidové

pandemie? Pandemie viru, která narušila život úplně všem, celé škole, celé vesnici, celé

republice, celému světu. Vše bylo ovlivněno obavami, otázkami, doporučeními, zákazy,

nařízeními, všudypřítomnými rouškami a respirátory, dezinfekcí a s přicházejícím podzimem

i depresí a později se strachem.

Připravit společně opět zajímavý, pestrý a nápaditý plán práce pro celý školní rok nebylo

vůbec možné, proto na zahajovací poradě vznikl velmi “očesaný” návrh činností pro 1.

pololetí.

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

05.10.2020 Krajská hygienická stanice Pardubického kraje vydala opatření

k uzavření výuky v ZUŠ.

12.10.2020 Vláda vydala opatření k otevření výuky v hudebním oboru 1

učitel + 1 žák. Ostatní obory zůstávají v distanční výuce.

14.10.2020 Vláda vydala opatření k plošnému uzavření všech škol. Žáci

vzděláváni pouze distančně.

25.11.2020 Vláda vydala opatření k otevření výuky v hudebním oboru 1

učitel + 1 žák. Ostatní obory zůstávají v distanční výuce.

07.12.2020 Vláda vydala opatření k otevření výuky ve všech oborech 1

učitel + 10 žáků.

21. - 22.12.2020 Vláda vyhlásila dny boje proti covidu, škola je uzavřena.

23.12.2020 - 04.01.2021 Vánoční prázdniny, škola je uzavřena.

04.01.2021 - 11.04.2021 Vláda vydala opatření k plošnému uzavření všech škol. Žáci

vzděláváni distančně.

12.04.2021 Vláda vydala opatření pro návrat dětí do škol. Vzdělávání bylo

umožněno pouze v hudebním oboru 1 učitel + 1 žák. Ostatní

obory zůstávají v distanční výuce.



24.05.2021 Vláda vydala opatření k otevření výuky ve všech uměleckých

oborech 1 učitel + 10 žáků.

30.06.2021 Závěrečný den tohoto divného školního roku v distančním

režimu.

Takto komplikovaný, na dálku vyučovaný, byl celý školní rok 2020/2021. Komplikace s

uzavíráním a otevíráním školy, problémy s vtěsnáním výuky mezi dvě obrazovky, to nebyly

jediné obtíže. Objevilo se mnoho neznámého, mnoho nového i dokonce smutného.

*****

Neznámé, nové?

...distanční, online, offline, platforma, messenger, skype, whatsapp, google, sociální síť,

workspace…. to není výpis ze slovníku cizích slov, ale jde o pojmy, které jsme museli

pochopit, uchopit a vzít je za své. I když český jazyk má jistě krásnější a libozvučnější

označení, dnešní doba a její anglicismy jej válcují. Škoda.

Výuka na dálku, jsi připojen či nepřipojen, pracujeme stejně, na jedné vlně? Kdyby tak

bratři Čapkové, se svým slovem robot věděli, kam se krásný český jazyk řítí!

Ale zpět k těm novotám, novinkám, novým věcem, novým technologiím.

Počáteční nesmělé kroky během domluvy s žáky přes běžný telefonický hovor či psané

e-maily, a dokonce přes rozvážku not od poštovní schránky ke schránce, byly postupně

doplňovány objevenými možnostmi.

Krok po kroku jsme vyzkoušeli komunikaci přes sociální sítě. Messenger, Skype či

WhatsApp se stal běžnou pomůckou a nahrávaná videa mohla dokonce konkurovat

televizním seriálům.

Spojit na obrazovce počítače sólovou flétnu ve Chmelíku a klavírní doprovod v

Litomyšli? Klidně, není problém. Takto běžně probíhala výuka hudebního oboru. Vytvořit

koncert bez žáků? Snadno, stačí v prezentaci spojit zaslané žákovské video-nahrávky a vložit

je na kanál YouTube. Tímto způsobem uskutečnila škola velké množství veřejných

vystoupení. Sejít se na poradě s kolegy a být současně doma? Jistě, stačí otevřít odkaz a vejít

do virtuální kanceláře a pozdravit ostatní přítomné. Dodnes pedagogické rady tuto online

formu využívají.

V součtu a v porovnání všech možností škola vytvořila a následně přešla na jednotnou

komunikační platformu Google Workspace. Spojení elektronického komunikačního systému



izuš a žákovských i učitelských účtů v platformě Google s přidáním všech dostupných

aplikací přineslo kvalitní vzdělávání na dálku.

Neznámé, nové, smutné?

Mohli jsme být spokojeni, byli jsme na sebe hrdí, že jsme obstáli. Ale jeden velmi

smutný okamžik nám covid přinesl. V sobotu 5. 12. 2020 na následky covidu19 zemřel náš

usměvavý kolega, vynikající muzikant, veselý člověk, pan učitel Zdeněk Černý.

Pan učitel Zdeněk Černý nastoupil do ZUŠ Dolní Újezd v roce 2013. Využil

mnohaleté odborné zkušenosti, cílevědomou píli a neutuchající nadšení k náboru nových

klarinetistů a saxofonistů. Za 7 let získal do své třídy více jak dvě desítky žáků, položil

základy saxofonové sekce, předal žákům i kolegům své zkušenosti, nápady, zajistil škole i

žákům kvalitní nástroje, předvedl výsledky své práce i mimo okruh naší školy. S vitalitou

sobě vlastní uchopil nesnáze distanční výuky a ve svých 75 letech zdolal úskalí chytrého

telefonu, notebooku, elektronické komunikace. K údivu všech si založil profil na sociální síti

Facebook jen proto, aby zajistil zdárný průběh online výuky. Za vše mu patří velké

poděkování, naše úcta i vzpomínky. Čest jeho památce!

*****

Školní rok v distančním režimu byl velmi náročný, ale měl jedno velké plus. V tomto roce

neproběhly žádné 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. Houslové oddělení podpořil mladý,

sympatický houslista Bc. Karel Novotný. Dechová třída zobcových a příčných fléten přivítala

flétnistku Lenku Kojeckou, DiS. Mladé kolegy v pedagogickém sboru doplnila hráčka na

lesní roh, klávesy i zobcovou flétnu Mgr. Radka Nepauerová, Ph.D.

Vedení klarinetové a saxofonové třídy se v průběhu 2. pololetí ujal velmi pečlivý student

Pražské konzervatoře Václav Choun. Vedení školy si spojovalo s Václavem Chounem další

školní roky. Ovšem Pražská konzervatoř a její nový ředitel svým nařízením omezil

pedagogické působení svých studentů. Pokračování učitelského působení studenta Václava

Chouna bylo zastaveno. Ale ZUŠ Dolní Újezd se nevzdává a mladičkého učitele i nadále

podporuje.



*****

I nyní má škola čtyři obory, téměř 450 žáků, zhruba 30 pedagogů, 4 pracoviště. Práce

je náročná, je třeba pracovat kvalitně individuálně, ovšem i v kolektivu. Jak hlásí náš Školní

vzdělávací program Duhový klíč.

3. 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 trubku a baskřídlovku, hru na pozoun, hru na kytaru klasickou a kytaru

elektrickou, hru na housle, hru na akordeon, sólový zpěv, sborový zpěv a hru na bicí nástroje.

Součástí každého studijního zaměření hudebního oboru je teoretický předmět Hudební nauka

a 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 i v distančním školním roce 2020/2021 instrumentální

soubor pod vedením Marcely Kučerové DiS., a to ve formě dechového souboru. Soubor

zobcových fléten tvořil pod vedením Mgr. Lucie Valtrové.

O náplň dvou kytarových souborů, složených z kytaristů ze všech našich pracovišť, se

fundovaně staral Bc. Jáchym Janypka.

Klavírní seminář i korepetici tanečního oboru vedla Kateřina Filková, DiS. Klávesový

seminář pro Dolní Újezd nově zajistila Mgr. Radka Nepauerová, Ph.D., která současně

připravovala zajímavou náplň instrumentálnímu souboru v Sebranicích.

Vše doplňovaly pěvecké sbory Dolnoújezdské Hvězdičky a RedBlack, které

pracovaly pod taktovkou Bc. Petry Kubátové Šiškové s velmi dobrou korepeticí Bc. Lucie

Novotné.

Všechny tyto soubory pracovaly i v distanční formě, za což by měly obdržet

přinejmenším medaili!

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, ale 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. Ale co s tím vším ve výuce v “distančním režimu”?

Jste-li zvědaví na kreativní nápady, na řešení této neobvyklé situace, 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 dle závazného dokumentu

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

oborech mají třídním učitelem vytvořen individuální plán výuky.

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.

Letošní úprava zahrnovala především odstavce věnované podmínkám, průběhu a

organizaci distančního vzdělávání. Jak jinak.

Problematiku jednotlivých oborů a předmětů velmi podrobně a odborně řeší všichni

vyučující během pracovních setkání předmětových komisí, jejichž průběh probíhal též

distančně online i offline. Každopádně roční, intenzivní a koordinovaná komunikace stále

zřetelněji zlepšuje fungování předmětových komisí. Těšíme se na další a hlavně praktické

výsledky práce předmětových komisí.

*****



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

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

Studijní zaměření Hra na klavír

Studijní zaměření Hra na housle

Studijní zaměření Hra na zobcovou flétnu

Studijní zaměření Hra na příčnou flétnu

Studijní zaměření Hra na klarinet

Studijní zaměření hra na saxofon

Studijní zaměření Hra na trubku

Studijní zaměření Hra na baskřídlovku

Studijní zaměření Hra na pozoun

Studijní zaměření Hra na kytaru

Studijní zaměření Hra na elektrickou kytaru

Studijní zaměření Sólový zpěv

Studijní zaměření Sborový zpěv

Studijní zaměření Hra na klávesy

Studijní zaměření Hra na akordeon

Studijní zaměření Hra na bicí nástroje

Studijní zaměření Hudební praktikum

Vyučovací předmět Hudební nauka

Výtvarný obor:

Přípravné studium je realizováno v programové nabídce:

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

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

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

Studijní zaměření Plošná tvorba

Studijní zaměření Objektová a akční tvorba



Studijní zaměření Prostorová tvorba

Studijní zaměření Keramická tvorba

Studijní zaměření Výtvarná tvorba

Taneční obor:

Přípravné studium je realizováno v programové nabídce:

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

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

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

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

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

předmětem tanečního oboru je předmět Taneční praxe.

Literárně dramatický obor:

Přípravné studium je realizováno v programové nabídce:

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

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

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

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

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

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

Dramatická tvorba a Umělecký přednes.

*****



4. Údaje o počtech žáků

Distanční režim přivodil ZUŠ v rozsahu celé České republiky úbytek žáků. Podané

odhlášky k 2. pololetí činily v celorepublikovém průměru téměř 10% z celkového počtu žáků.

Pro zajímavost uvádíme v této výroční zprávě tabulku nejen k 1. září, ale též k 1.

únoru, kdy bylo zahájeno 2. pololetí výukou v distančním režimu.

Při psaní výroční zprávy můžeme už jen vzpomínat na dlouhé telefonické hovory s

rodiči, na snahu o velmi empatické řešení každé nastalé situace, na nekonečné telefonáty

ředitelky a zástupkyně. Ty vypadaly téměř neřešitelně, pro školu velmi nepříznivě, ale sázka

na lidský, osobní přístup se kladně zúročila. Ano! Jsme na sebe a na své rozumné jednání,

podporované citem, dostatečně hrdé!

Přehled o počtech žáků dle oborů a dle míst poskytovaného vzdělávání v září 2020

Hudební

obor

Výtvarný

obor

Taneční

obor

Literárně

dramatický

obor

Celkem

Dolní Újezd 184 37 33 6 260

Sebranice 46 13 0 0 59

Morašice 38 0 19 0 57

Trstěnice 52 12 9 0 73

Litomyšl 0 0 0 0 0

Celkem 320 62 61 6 449

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

Hudební

obor

Výtvarný

obor

Taneční

obor

Literárně

dramatický

obor

Celkem

Dolní Újezd 178 32 27 6 243

Sebranice 45 12 0 0 57

Morašice 37 0 13 0 50

Trstěnice 49 9 7 0 65

Litomyšl 0 0 0 0 0

Celkem 309 53 47 6 415



Přehled o počtech absolventů školního roku 2020/2021

Základní

studium

Celkem Hudební

obor

Taneční obor Literárně

dramatický

obor

Výtvarný

obor

I. stupeň 15 12 2 0 1

II. stupeň 2 2 0 0 0

Celkem 17 14 2 0 1

Z počtu 12 absolventů hudebního oboru I. stupně bude 5 žáků pokračovat v základním

studiu II. stupně. Ve studiu II. stupně výtvarného a tanečního oboru nepokračuje žádný žák.

*****

5. Rámcový přehled personálního zabezpečení

Vedení školy:

Ředitel školy: Mgr. Jana Frišová

Zástupkyně ředitele: Marcela Kohoutová

Pedagogičtí zaměstnanci:

BcA. Beránková Anežka taneční obor

BcA. Beránková Anežka literárně dramatický obor

Drobná Eliška, DiS. taneční obor

Ing. Bulantová Jana klavír, klávesy

Černý Zdeněk klarinet, saxofon, zobcová flétna

Dalihodová Alena housle, zobcová flétna

Mgr. Barbora Fafílková mateřská dovolená

Filková Kateřina, DiS. klavír, korepetice, hudební

praktikum/klávesový seminář

Mgr. Frišová Jana klavír, klávesy

Mgr. Hrdinová Keprtová  Edita hudební nauka, klavír

Choun Václav klarinet, saxofon

Jakeschová Lenka, DiS. mateřská dovolená



Bc. Janypka Jáchym kytara, hudební praktikum/kytarový

soubor

BcA. Khomenko Igor housle

Kohoutová Marcela zobcová flétna, přípravka

Kojecká Lenka, DiS. příčná a zobcová flétna

Bc. Kubátová ŠiškováPetra sólový a sborový zpěv, klavír

Kučerová Marcela, DiS. trubka, baskřídlovka, tuba, zobcová

flétna, klávesy, hudební nauka, bicí,

hudební praktikum/instrumentální

soubor

Lapáčková Dagmar, dipl. um. klavír, korepetice

Leksová Veronika, DiS. akordeon, klavír

Mgr. Myšáková Romana kytara, hudební nauka, sólový zpěv

Němcová Jaroslava, DiS. mateřská dovolená

Mgr. Nepauerová Radka, Ph.D. lesní roh, zobcová flétna, klávesy,

hudební praktikum/klávesový a

instrumentální seminář

Novák Vlastislav klávesy, zobcová flétna, trubka, pozoun

Bc. Novotná Lucie klavír, korepetice

Bc. Novotný Karel housle

Mgr. Petráň Lukáš kytara klasická a elektrická

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

Bc. Tomášková Barbora mateřská dovolená

MgA. Soňa Valentová výtvarný obor

Mgr. Lucie Valtrová příčná flétna, zobcová flétna, bicí,

hudební praktikum/flétnový soubor

Mgr. Jindra Žáková mateřská dovolená

Provozní zaměstnanci:

Helena Půlkrábková ekonomická pracovnice

Martina Šuleková školnice

Hana Stříteská uklizečka (pracovní neschopnost)

Lenka Zachová uklizečka (zástup za pracovní

neschopnost



Odborná kvalifikace podle dosaženého vzdělání

Dosažené vzdělání Počet pedagogů

Úplné střední odborné 6

Vyšší odborné 7

Vysokoškolské 19

Celkem 32

*****

6. Údaje o přijímacím řízení

Přijímací řízení probíhalo z důvodů „covidových“ pouze 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 2021.

Zamýšlené výchovné, náborové či absolventské programy v prezenční formě nebyly

tentokrát zcela zrušeny, ale nahradila je úžasná video představení plná zdařilých vystoupení,

plná hodnotných výsledků, plná kreativity a nadšení. Tvořivá a vtipná videa představující

školu, vyučující, nástroje i atmosféru vytvořili samotní učitelé. Scénář, kameru, režii i

kostýmy zvládli na výbornou s hvězdičkou. Videa byla postupně umístěna na web a

Facebook školy a přinesla hodně úsměvů při jejich natáčení a hlavně při jejich zhlédnutí a

možná podnítila i ten konečný počet 442 žáků pro další školní rok. Covidová daň neměla

šanci.



7. Údaje o výsledcích vzdělávání

Přehled o prospěchu žáků ve školním roce 2020/2021

1. pololetí

školního

roku

Počet

žáků

celkem

Počet žáků s

vyznamenáním

Prospěl Neprospěl Neklasifikován

+ přípravné

studium

Celkem 449 396 5 0 48

2. pololetí

školního

roku

Počet

žáků

celkem

Počet žáků s

vyznamenáním

Prospěl Neprospěl Neklasifikován

+ přípravné

studium

Celkem 415 370 4 0 41

Z této tabulky je též zřejmý úbytek žáků v 2. pololetí 2020/2021, kdy distanční výuka

doznala negativní odezvy u rodičů. Přes veškerou snahu a nebývalé aktivity v oblasti

distančního vzdělávání, podalo odhlášku ze studia 34 žáků.

Přehled o reprezentaci školy

Tuto rubriku ve Výroční zprávě 2020/2021 je nutné téměř vynechat. Vzdělávání v

bačkorách neboli distanční výuka a režim online neumožnilo žádnou reprezentaci školy. Celá

republika byla stejně jako tak ve zmiňovaných bačkorách, doma, před obrazovkou.

Přesto jsme se nevzdali a naši výtvarníci hrdě nesli výtvarnou kůži na trh, alespoň v

rámci virtuálního prostředí kanálu YouTube.

20.03.2021 Spuštěna prezentace virtuální výstavy “Alobal jako výtvarný materiál”

05.04.2021 Vyhlášena virtuální výtvarná soutěž v rámci výtvarného oboru ZUŠ

“O nejkrásnější vajíčko”, vždyť jsme vítali Velikonoce.

Taktéž tanečníci a literárně dramatičtí umělci naší školy pronikli do virtuální reality

kanálu YouTube.

01.04.2021 Spuštěna virtuální prezentace “Taneční vzpomínky a střípky roků 2020 a

2021”

01.04.2021 Spuštěno virtuální “Poetické okénko” s uměleckým přednesem žáků literárně

dramatického oboru.



8. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

A opět distanční režim. Veškeré vzdělávání bylo umocněné virtuálním prostředím a

pobytem v domácnosti. Ovšem nabídka online seminářů byla velmi bohatá. Posuďte sami.

V prezenční formě proběhlo pouze na začátku školního roku vstupní školení zaměstnanců

v rámci BOZP.

Studium:

JAMU Brno

Kvalifikační studium bakalářské

závěrečný ročník

Kateřina Filková, DiS.

Lidová konzervatoř a Múzická škola

Ostrava

Kvalifikační studium - 3. ročník

Bc. Jáchym Janypka

Lidová konzervatoř Ostrava

Kvalifikační studium ve hře na klasickou a

elektrickou kytaru pod vedením Vladislava

Petráška - 2. ročník

Mgr. Lukáš Petráň

Semináře a kurzy:

Zvuková technika a obsluha digitálního

mixpultu

29. 9. 2020 školení DVPP

SZUŠ Lídl Music Brno

Mgr. Radka Nepauerová, Ph.D.

Jak na online výuku a videonahrávky v

rámci sborové výuky

24. 10. 2020 Seminář Klubu sbormistrů

Online seminář NIPOS - ARTAMA

Bc. Petra Kubátová Šišková

Využití nových metod a forem ve výuce

hudebně teoretických předmětů na ZUŠ

Prezentace platformy Charanga

Online seminář

Lektor: Lubor Bořek, DiS.

Mgr. Edita Hrdinová Keprtová



Program Audacity

5. 3. 2021

Online seminář

Marcela Kučerová

Jak na Google Suite - krok za krokem

10. 3. 2021

Lektor: Ing. Jan Tobolík

Online seminář Sensio.cz

všichni pedagogové ZUŠ Dolní Újezd

Notační program MuseScore 3.6

1. 4. 2021 seminář

SZUŠ Lídl Music Brno

Mgr. Radka Nepauerová, Ph.D.

Technika hry na zobcovou flétnu

27. 4. 2021

Lektor: MgA. Martina Komínková

Online webinář

Marcela Kohoutová

Hra na zobcovou flétnu

3. 5. - 24. 7. 2021

Lektor: MgA. Martina Komínková

Online kurz

Marcela Kohoutová

Řezba loutky v duchu Tomáše Cidlíka

1. - 6. 7. 2021

Lektor: Jaroslav Slavík

SPŠ Frýdek Místek

MgA. Soňa Valentová

Keramický kurz

T1 Základy točení na kruhu

31.7 - 6. 8. 2021

Lektor: Ludmila Šenkyříková

Keramické studio Kohoutov

MgA. Soňa Valentová

Jak pracovat s novou klavírní skladbou

26. 8. 2021

Lektor: Eva Lorenz

Online webinář

Mgr. Edita Hrdinová Keprtová



● ADHD nebo LMD?

Poruchy chování

1. 6. 2021

online webinář ZUŠ Mohelnice

INFRA s.r.o

● Líný učitel

jaro/léto 2021

Lektor: Mgr. Robert Čapek, Ph.D.

záznam přednášky - YouTube kanál

Celoživotní vzdělávání na ZČU

● Syndrom vyhoření v pedagogické

praxi

jaro/léto 2021

Lektor: PhDr. Mgr. Veronika Pavlas

Martanová, Ph.D.

záznam online webináře - YouTube

kanál NPI - Metodický portál RVP.CZ

● Efektivní studijní metody, trénink

paměti

jaro/léto 2021

Lektor: Ing. Mgr. Radka Loja

záznam online přednášky - YouTube

kanál Studium VŠEM

● Stres, vyhoření, workoholismus

jaro/léto 2021

Lektor: MUDr. Tomáš Rektor

záznam online přednášky v rámci

cyklu Hosté VŠEM - YouTube kanál

Studium VŠEM

Mgr. Lucie Valtrová



● PowerPoint jak ho neznáte:

Efektivní prezentace do výuky patří

4. 6. 2020

webinář

systém podpory profesního rozvoje

učitelů a ředitelů - SYPO, NPI

● Classroom - základní kurz

2. 11.  2020

webinář

Středisko služeb školám a zařízení pro

DVPP Brno, příspěvková organizace

● Jak učit v základní umělecké škole

distančně a přitom smysluplně

26.11.2020

webinář

Středisko služeb školám a zařízení pro

DVPP Brno, příspěvková organizace

● Výuka v ZUŠ - Základy práce se

zvukem v počítači

15. 2. 2021

webinář

Středisko služeb školám a zařízení pro

DVPP Brno, příspěvková organizace

● Využití virtuální reality při

distanční výuce v ZUŠ

26.03.2021

webinář

Středisko služeb školám a zařízení pro

DVPP Brno, příspěvková organizace

Mgr. Jana Frišová

https://www.sssbrno.cz/akce/ak04632
https://www.sssbrno.cz/akce/ak04632


● Adaptace začínajících učitelů do

praxe uměleckých škol

18. 5. 2021

webinář

Lektor: Jiří Taufer, ředitel ZUŠ

Rýmařov, Romana Lisnerová,

ředitelka Konzervatoře Duncan Centre

Pořadatel: AZUŠ

● Praktické využití online nástrojů ve

výuce 

28. 5. 2021

webinář

Lektor: (Mgr. Kateřina Kapounová) 

CCV Pardubice

● Setkání ředitelů ZUŠ Pardubického

kraje – členské sekce AZUŠ

březen 2021 - červen 202

(pravidelné měsíční online setkání)

Mgr. Jana Frišová

Školení

Školení: Účetní závěrka v příspěvkových

organizacích včetně aktualit v účetnictví

2020/2021

Online webinář

Helena Půlkrábková

*****



9. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

a) Přehled koncertů, veřejných vystoupení a dalších aktivit

opět v atmosféře distančního režimu, ale přesto lze vymyslet ledacos:-)

Září

19. září Soustředění instrumentálního souboru

Marcely Kučerové, DiS.

Sál ZUŠ Dolní Újezd

Říjen

7. října Absolventský koncert žáků ZUŠ za rok 2019/2020

Virtuální prostředí YouTube ZUŠ Dolní Újezd

Listopad

29. listopadu Adventování první ze ZUŠ Dolní Újezd

Virtuální prostředí YouTube ZUŠ Dolní Újezd

Prosinec

6. prosince Adventování druhé ze ZUŠ Dolní Újezd

Virtuální prostředí YouTube ZUŠ Dolní Újezd

11. prosince e-besídka žáků Mgr. Lucie Valtrové

Virtuální prostředí YouTube ZUŠ Dolní Újezd

13. prosince Adventování třetí ze ZUŠ Dolní Újezd

Virtuální prostředí YouTube ZUŠ Dolní Újezd

18. prosince Star play třídy Dagmar Lapáčkové s námětem Tanec

Virtuální prostředí

20. prosince Adventování čtvrté ze ZUŠ Dolní Újezd

Virtuální prostředí YouTube ZUŠ Dolní Újezd

21. prosince Vánoční video-přání žáků Marcely Kohoutové

Sdílené virtuální prostředí

22. prosince Vánoční online přehrávka žáků Kateřiny Filkové, DiS.

Virtuální prostředí



Únor

28. února Třídní e-besídka žáků Mgr. Radky Nepauerové

Virtuální prostředí YouTube ZUŠ Dolní Újezd

Březen

1. března Online pedagogická rada

Virtuální prostředí

10. března Online školení všech pedagogů Jak na G - Suite

Virtuální prostředí

16. března Online předmětová komise klavírního oddělení

Virtuální prostředí

24. března Online pedagogická rada

Virtuální prostředí

25. března Jak Eliška k dobré náladě přišla - třídní e-besídka žáků

Marcely Kohoutové

Sdílené virtuální prostředí

31. března Bubenická tematická e-besídka žáků Mgr. Lucie Valtrové

Virtuální prostředí YouTube ZUŠ Dolní Újezd

Duben

9. dubna Online pedagogická rada

Virtuální prostředí

26. dubna e-besídka žáků Mgr. Romany Myšákové

Virtuální prostředí YouTube ZUŠ Dolní Újezd

30. dubna e-besídka souboru zobcových fléten Mgr. Lucie Valtrové

“Sama doma aneb jak na vícehlas” - zaměření na soudobé a

netradiční techniky

Virtuální prostředí YouTube ZUŠ Dolní Újezd

Květen

1. květen Online e-Jarní koncert I. část

Virtuální prostředí YouTube ZUŠ Dolní Újezd

2. květen Online e-Jarní koncert II. část

Virtuální prostředí YouTube ZUŠ Dolní Újezd



3. 5. – 7. 6. Online zápis žáků

Elektronický systém izuš

5. května Online pedagogická rada

Virtuální prostředí

10. května Online třídní přehrávka žáků Dagmar Lapáčkové

Berkovič, jeho preludia a žákovská tvořivost

15. května Soutěž "Hrej online!"

Účast žáků Lenky Kojecké, DiS.

20. května Konzultace na Konzervatoři Brno

Třída Lenky Kojecké, DiS.

Červen

2. června Online pedagogická rada

Virtuální prostředí

9. - 15. června Postupové zkoušky žáků hudebního oboru

Učebny ZUŠ Dolní Újezd

9. června Online třídní přehrávka žáků Mgr. Edity Hrdinové Keprtové

Záznam improvizace žáka v hodině

9. června Absolventské vystoupení kytaristy Matyáše Dezorta

Areál ZŠ Trstěnice

10. června Absolventský koncert žáků Dagmar Lapáčkové

a opět Berkovič a jeho 24 preludií pro 4 absolventky

Sál ZUŠ Dolní Újezd

16. června Online klasifikační rada

Virtuální prostředí

16. června Muzika na modrém klavíru žáků Dagmar Lapáčkové

Prostranství Urbánkovo - dvorek u cukrárny

17. června Absolventský koncert žáků hudebního oboru

Sál ZUŠ Dolní Újezd

22. června Letní slavnost ZUŠka žije!

Prostranství Urbánkovo - veřejný park

23. června Kytarovo pěvecké matiné žáků Mgr. Romany Myšákové

Prostranství Urbánkovo - dvorek u cukrárny



23. června Otevřená hodina výtvarného oboru

Plenér ZŠ Sebranice

24. června Kytarové matiné žáků Mgr. Romany Myšákové

Prostranství Urbánkovo - dvorek u cukrárny

24. června Otevřená hodina výtvarného oboru

Plenér ZŠ Trstěnice

25. června Prázdninové video-přání žáků Marcely Kohoutové

Sdílené virtuální prostředí

28. června Kytarové pěvecké matiné žáků Mgr. Romany Myšákové

Prostranství Urbánkovo - dvorek u cukrárny

28. června E-besídka žáků Marcely Kučerové, DiS.

Virtuální prostředí

29. června Třídní besídka žáků Mgr. Moniky Sychrové

Zahrada s velkou třešní v Morašicích

závěr srpna Vítání občánků do života s programem žáků Mgr. Moniky

Sychrové

Příprava programu na 12. 9. 2021

*****

Zajímavou rubriku Exkurze, semináře, tvůrčí invence ve Výroční zprávě 2020/2021

musíme zkrátit o dvě slova. Slova exkurze a semináře. Zkrácení nijak neovlivnilo kvalitu

dvou zachovaných slov - Tvůrčí invence. Naopak, tvořivost a právě tvůrčí invence se v době

distančního režimu bohatě a plně rozvinula ve všech činnostech. Exkurze mohly probíhat tak

snad v naší mysli či obývacím pokoji a seminářů jsme ve virtuálním světě mohli nalézt tisíce,

ale žádný z nich nešel skutečně prožít.

Ve virtuálním prostředí exponovat barevné linoryty exotických zvířat společně s aranžmá

hudební suity Karneval zvířat autora Camille Saint-Saënse? To byla výzva pro naše

výtvarníky a klavíristy. Odborné vedení a tvořivé zázemí vytvořily učitelky MgA. Soňa

Valentová a Dagmar Lapáčková, dipl. um. A žáci? Jejich kreativita, výsledek úžasné

spolupráce, hodin cviku a snažení, to vše bylo zveřejněno ve virtuálním Adventování se ZUŠ

Dolní Újezd.



Ovšem největší podíl tvůrčí invence pedagogové vložili do videí určených zájemcům o

studium. 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.

A jaké příběhy se odehrály?

Příběh první - Jak to bylo s Dřevěnkou, Flétníkem a copatou Barunkou

Scénář, režie, hlavní role: Marcela Kohoutová - představení přípravného studia.

Příběh druhý - V hlavní roli příčná flétna

Scénář, režie, hlavní role: Lenka Kojecká, DiS. - představení hry na příčnou flétnu.

Příběh třetí - Tentokrát s akordeonem:-)

Scénář, režie, hlavní role: Veronika Leksová, DiS. - představení hry na akordeon.

Příběh čtvrtý -  Žestě

Scénář, režie, hlavní role: Marcela Kučerová, DiS. a Vlastislav Novák - představení

žesťových nástrojů.

Příběh pátý - Který představí výtvarný obor

Scénář, režie, hlavní role: MgA. Soňa Valentová.

Příběh šestý - Plný nečekaných návštěv a překvapení

Scénář, režie, hlavní role: Mgr. Lucie Valtrová - představení hry na bicí nástroje.

Příběh sedmý - Tak trochu ekologický?

Scénář, režie, hlavní role: Mgr. Lucie Valtrová - představení hry na zobcovou flétnu.



Příběh osmý - V režii smyčců

Scénář, režie, hlavní role: Bc. Karel Novotný a BcA. Igor Khomenko - představení hry na

housle.

Příběh devátý - Taneční

Scénář, režie, hlavní role: BcA. Anežka Beránková a Eliška Drobná, DiS. - představení

tanečního oboru.

Příběh desátý - Lesní roh

Scénář, režie, hlavní role: Mgr. Radka Nepauerová, Ph.D. - představení hry na lesní roh.

Příběh jedenáctý - Kde zní hudba, ale nástroje vám netřeba

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

Monika Sychrová - představení sólového i sborového zpěvu.

Příběh dvanáctý - Aneb nejenom hudbou, výtvarnem a tancem živ je človíček zuškařský

Scénář, režie, hlavní role: BcA. Anežka Beránková - představení literárně dramatického

oboru.

Příběh třináctý - V režii kytarového oddělení

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

představení kytarového oddělení.

Příběh čtrnáctý - Aneb finále vyprávění o ZUŠ

Scénář, režie, hlavní role: Ing. Jana Bulantová, Kateřina Filková, DiS., Mgr. Edita Hrdinová

Keprtová, Bc. Petra Kubátová Šišková, Dagmar Lapáčková, dipl. um., Anna Magdalena

Lapáčková, Veronika Leksová, DiS., Mgr. Radka Nepauerová, Ph.D., Mgr. Monika Sychrová

- představení klavírního oddělení.

*****

b) Další formy prezentace



K prezentaci školy v roce distančního režimu mohlo být využito pouze virtuální prostředí.

Hodně zjednodušeně řečeno, formou prezentace školy se stala OBRAZOVKA.

Nebo jinak nazváno DISPLEJ. Prostě jakékoliv médium, na kterém jste se připojili k

internetu, a pak už jste jen brouzdali křížem krážem sociálními sítěmi, webovými stránkami,

komunikačními kanály a sledovali a poslouchali a prohlíželi a…...potom už jen zbývalo

maximálně vyjít na zahradu (pokud ji máte) a brouzdat či bloumat kolem plotu a vstřebávat

zážitky a dojmy z e-vysílání, z videí, z online i offline informací, které Vám zajistili spojení s

naší Základní uměleckou školou Dolní Újezd a jejími učiteli:-)

Takový byl školní rok 2020/2021 v distančním režimu.

Obvyklou součást prezentace a veřejností sledované webové stránky a profil školy na

sociální síti Facebook jsme přetvořili na hlavní komunikační kanál ve spojení se světem.

Zvládnout nastalou situaci vydatně pomáhal elektronický systém izuš, který byl silně

posílen jednotnou komunikační platformou Google Workspace a jejími aplikacemi. Vyučující

i žáci, sedíc doma v papučích, tak společně usedli do virtuální Google učebny. Obrazem i

zvukem se vzájemně pozdravili v aplikaci Google meet. Předávali si materiály přes úložiště

na Google disku. Označovali si důležité aktivity v Google kalendáři. Dopisovali a vyplňovali

potřebné materiály v Google dokumentech a Google tabulkách. Předávali si rychlé zprávy

přes Google chat.

Jednotná platforma byla vytvořena přímo v doméně zus-du.cz, aby byla veškerá

komunikace a použití aplikací chráněné z pohledu GDPR. Žáci i učitelé získali ve školní

doméně vlastní uživatelské účty chráněné hesly. Zajistit, spustit, pochopit, ověřit a použít tyto

virtuální vymoženosti nebylo vůbec jednoduché.Vždyť vše muselo bezvadně fungovat pro

450 žáků, dvakrát tolik rodičů a téměř 30 pracovníků!

Počáteční obavy a nedůvěru vystřídalo uspokojení ze zvládnutého problému, který

nás nyní nemůže překvapit. A co víc, využití platformy a všech aplikací je možné i v běžné

prezenční výuce. To je bonus za předchozí počáteční bolesti.

Ke školnímu webu, k Facebooku, k elektronickému žákovskému systému izuš se

přidala platforma Google Workspace. To vše dohromady nyní slouží jako velmi dobrý nástroj

pro 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 i po distanční výuce naše ZUŠKA

ŽIJE!!



*****

A naše vyzkoušené formy připomínání, představování práce školy a nezbytného

vzájemného kontaktu?

Běžné třídní přehrávky, větší či menší koncertíky v hlavní budově i na pobočkách

vystřídaly v distančním režimu osobnější telefonáty či dokonce videohovory přes Skype,

Messenger nebo WhatsApp. Hovory s obrazem i zvukem, kdy se nejen učilo, ale třeba i

vzájemně s žákem i rodiči posedělo a popovídalo. Jen tak. Prostě jsme se s rodiči takto

mnohem více sblížili, vždyť jsme měli jednoho velkého covidového strašáka za zády, ale před

sebou naše žáky - jejich děti. A co je víc!

Rodiče někdy nedobrovolně, jindy s nadšením, mohli zhlédnout výuková videa a to

dokonce vícekrát. V tom má video zajímavou možnost: Učitel může vysvětlovat učivo stále

dokola, stačí jen zmáčknout start. V domácím prostředí mohli rodiče využít nabídku a

vyzkoušet se svým dítětem zajímavou výtvarnou techniku, kterou jim přímo doma ukazoval

odborník, výtvarnice z naší školy. Též si rodiče mohli zahrát třeba flétnový duet se svým

synem za doprovodu klavíru, který v nahrávce poslala vyučující hudebního oboru. Všichni

doma se mohli rozcvičit při protahovacích cvicích a tanečních krocích, které trpělivě z

obrazovky předváděla tanečnice ze ZUŠky.

Distanční režim nás přiblížil víc k domovu našich žáků. A naopak žáci a rodiče

vstupovali do našich domovů a byli jsme si tak velmi blízko.

Otevřená hodina tance, výtvarná dílna, pozvánka do divadla nebo na koncert v režimu

online, ve virtuálním prostředí probíhala neustále.

Plakáty, textové i obrazové příspěvky, pozvánky nikdo nehledal ve vývěskách, na

plakátovacích plochách, v tištěných novinách, na informačních panelech. Obrazy a obrázky

nevisely na zdech jídelen, na školních chodbách, na obecních úřadech. Vše se nacházelo z

důvodu distančního režimu v naší virtuální škole a již zmiňovaných sítích a kanálech. Zde

nutno provolat slávu internetu. Ten jediný nepodléhal distanční režimu ani covidu.

Forma distanční výuky by tak mohla být povýšena v určitém slova smyslu na formu

spolupráce s žáky a především rodiči, ale taktéž s veřejností:-)

*****



10. Údaje o spolupráci ZUŠ s veřejností a různými subjekty

Distanční režim odstavec č. 10 vyloučil nejen z textu, ale též z reality. Nahradíme jej pro

tohle náročné období jinými údaji. Údaji o umělecké spolupráci nebo jen o práci učitelů

mimo ZUŠ.

Zde jen pár příkladů umělecké nebo odborné tvořivosti učitele ZUŠ….

Učitel a umělec Lukáš Petráň se představuje...

...v jazzrockové kapele Lucky Joke a rockové kapele Drums and Guitars nebo na kanále

YouTube při přehrávce třídy Vladimíra Petráška na Lidové konzervatoři v Ostravě.

Učitelka a zpěvačka Monika Sychrová si ráda zazpívá…

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

Učitelka a speciální pedagog Edita Hrdinová Keprtová vzdělává i učitele…

...jako lektorka semináře v budově ZUŠ Králíky dne 26. 8. 2021 s námětem Společné

vzdělávání a základy práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na ZUŠ a SUŠ.

Učitelky se společným zájmem v dechovém nástroji Radka Nepauerová a Lucie

Valtrová podporují dechové oddělení…

...a pro své žáky chtějí to nejlepší. Proto 17. 8. 2021 v rodinné firmě Číp a synové v Zubří

provedly nejen návštěvu firmy, ale též nakoupily kvalitní, dřevěné zobcové flétny a získaly

informace, jak pečovat o školní nástroje.

*****

Jedinou prezenční aktivitou v rámci spolupráce s jinými subjekty, kam můžeme celostátní

happening ZUŠ OPEN zařadit, byla úžasná Letní slavnost ZUŠka ŽIJE! Jednalo se tedy o

akci provedenou v rámci celostátní akce ZUŠ OPEN, v níž účinkující žáci a učitelé předvedli,

že distanční výuka byla kvalitní, tvořivá a přinesla krásný výsledek a že jednoduše po tom

všem naše ZUŠka ŽIJE!

*****



Přílohy

1. Příspěvek na školném pro rok 2020/2021 - ceník školného

Distanční režim i v příspěvku na školném měnil plány. I když AZUŠ a jiná oficiální místa

doporučovala školné pro školní rok 2020/2021 neupravovat, rozhodlo se vedení naší školy

jinak.

Jako vstřícné gesto rodičům, kteří měli v “distanční době” velké, mnohdy existenční

potíže, podalo vedení ZUŠ Dolní Újezd Radě Obce Dolní Újezd žádost o snížení školného

pro 2. pololetí školního roku 2020/2021. Žádost byla schválena, a proto byla všem žákům pro

2. pololetí upravena výše školného.

Tímto děkujeme Radě Obce Dolní Újezd za pochopení a podpoření nastalé situace. Vedení

školy neřešilo až tak hodnotu peněz, jak hodnotu lidskou. Ta byla v dané době mnohem

důležitější.

A nyní již k obecným pravidlům 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 2020/2021 včetně úprav ve 2. pololetí

Školní rok

2020/2021

Cena

jeden měsíc

1.  pololetí

Cena

jeden měsíc

2. pololetí

Cena

celkem

1. pololetí

Cena

celkem

2. pololetí

Hudební

přípravka

120. – Kč 96. – Kč 600. – Kč 480. – Kč

Hudební obor

individuální výuka

170. – Kč 136. – Kč 850. – Kč 680. – Kč

Hudební obor

skupinová výuka

160. – Kč 128. – Kč 800. – Kč 640. – Kč

Výtvarná

přípravka

120. – Kč 72. – Kč 600. – Kč 360. – Kč

Výtvarný obor

základní studium

150. – Kč 90. – Kč 750. – Kč 450. – Kč

Taneční

přípravka

120. – Kč 72. – Kč 600. – Kč 360. – Kč

Taneční obor

základní studium

140. – Kč 84. – Kč 700. – Kč 420. – Kč

Literární

přípravka

100. – Kč 60. – Kč 500. – Kč 300. – Kč

Literárně

dramatický obor

100. – Kč 60. – Kč 500. – Kč 300. – Kč



Takový byl školní rok 2020/2021, rok v “distančním režimu”. Budeme ze všech sil

naší škole, nám a vám všem přát, aby se takový způsob už více neopakoval.

Výroční zpráva byla projednána 6. 10. 2021 na pedagogické radě ZUŠ Dolní Újezd.

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

ze skutečně “prezenčních” akcí naší školy. Distančního režimu věřme, že bylo dost.

Mgr. Jana Frišová a Marcela Kohoutová


