Výroční zpráva

Základní umělecké školy Bedřicha Smetany
v Litomyšli
za rok 2010-2011

http://www.litomysl.cz/zus

Charakteristika školy a cíl vzdělání
ZUŠ byla přiznána právní subjektivita usnesením zastupitelstva města č.55/92 ze dne 18. 6. 1992
s platností od 1. 1. 1993 v souladu se zákonem ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích v platném znění, § 36
odst. 1 písm. d. Zřizovací listina je vystavena na dobu neurčitou.
ZUŠ byla zařazena do sítě škol a školských zařízení MŠMT ČR s účinností od 25. 3. 1996 pod č.j.
1233/95-00.
Českému statistickému úřadu byla ZUŠ jako právní subjekt nahlášena dne 25. 11. 1992.
ředitel školy
Radomil Kašpar, od 1. 12. 2010 Mgr. Markéta Hegrová, Ph. D.,
jmenovaná jako zástupce ředitele školy
zástupce ředitele školy
Zdeňka Bulvová
Adresa hlavní budovy:
R. Stříteského 194, Litomyšl
Odloučená pracoviště:
Budova „Tunel“ - B. Němcové 142, kolektivní obory a předměty

Předmět činnosti a hlavní úkoly školy
ZUŠ má v souladu se zřizovací listinou tento předmět činnosti:
hlavní předmět činnosti :
vzdělávací a výchovná činnost v oblasti základního uměleckého vzdělání, a to v oborech
a) hudebním
b) výtvarném
c) tanečním
d) literárně dramatickém,
dále poskytuje služby v oblasti kultury a vzdělávání a pořádá kulturní akce.
Základní umělecká škola poskytuje základy vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech a připravuje
žáky pro studium učebních a studijních oborů na středních školách uměleckého zaměření a na
konzervatoři, připravuje také žáky pro studium na vysokých školách s uměleckým zaměřením.
Základní umělecká škola organizuje studium určené převážně pro žáky základních škol. Může též
organizovat studium pro děti mateřských škol a pro dospělé.
Organizace studia v základní umělecké se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., 562/2004 Sb., 563/2004 Sb. ve
znění pozdějších úprav a vyhláškou č.71/2005 Sb.
Od školního roku 2009/ 2010 ZUŠ pracuje na vlastním ŠVP (školním vzdělávacím program), podle
kterého odstartuje výuku od 1. 9. 2012. Do nového programu vzdělávání nastoupí 1. 9. 2012 přípravné
oddělení, 1. ročník prvního cyklu a 1. ročník druhého cyklu. Starší ročníky ukončí studium dle starých
učebních plánů.
vedlejší předmět činnosti: hospodářská činnost v oblasti
a)
pronájem místností a prostor souvisejících funkčně se školou
b)
pronájem nebytových prostor
c)
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí vč. lektorské činnosti
d)
pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících k zábavě
e)
pronájem a půjčování věcí movitých
f)
zprostředkování obchodu (burzy)
g)
reklamní činnost a marketing
h)
maloobchodní prodej
Dlouhodobě ZUŠ pronajímá taneční sál pro účely cvičení jógy, tai-chi a břišních tanců. Hlavní budovu
pronajímá v období letních prázdnin hudebním interpretačním kurzům České hudební společnosti,
Mezinárodním smyčcovým kurzům prof. Milana Vítka a od školního roku 2010/2011 Bachovské
Pedagogické Společnosti z Prahy.

Od loňského školního roku 2009/2010 škola organizuje v rekreačním středisku v Nekoři letní dětský tábor
určený výhradně pro členy dětského pěveckého sboru, který při škole pracuje (mladší oddělení Kvítek,
starší Lilium).

Učební plány
Škola poskytuje vzdělání ve čtyřech oborech - hudebním, výtvarném, literárně-dramatickém a tanečním
oboru. Výuka v těchto oborech se řídí učebními plány pro základní umělecké školy / schválené MŠMT
20. ledna 1989 a 26.6.1995 pod č.j.18.418-95.
Hudební obor
Základní studium

a) Přípravná hudební výchova - délka studia 1 - 2 roky,
forma studia - kolektivní, skupinová, individuální,

b) I. stupeň - délka studia 4 - 7 let,
forma studia - individuální, skupinová ( hra na nástroj ), kolektivní - hudební nauka,
hudebně teoretické předměty, komorní hra, soubory, pěvecký sbor apod.,

c) II. stupeň - délka studia 4 roky,
forma studia - individuální, skupinová ( hra na nástroj ), kolektivní - teoretické
disciplíny, soubory, pěvecký sbor apod.,
učebních plánů ZUŠ, délka studia 2 - 5 let (forma studia - indivuduální)

Rozšíření studium - v rozsahu
Studium pro dospělé - v rozsahu učebních plánů ZUŠ, délka studia nejvíce 4 roky,
(forma studia - individuální, skupinová, kolektivní).

Využívané učební plány: č.1,2,3,5,5b,6,8,9,10,11,12,13,15,16,18,19,21,22,24,25
Vyučované předměty,učitelé a jejich vzdělání:
klavír
Zdeňka Bulvová /K/
Marie Heylová /K/
Milena Jandová /K/
Markéta Hegrová /VŠ/
Petr Jiříček /VŠ/
Marie Jovbaková /VŠ/
Iveta Benešová /VŠ/
varhany
Marie Heylová /K/
Petr Jiříček /VŠ/
sborový zpěv, sólový zpěv
Lucie Kratochvílová /K/
Kristýna Cupasová /SŠ/
Radka Hudečková /VŠ/
housle
Oldřich Heyl /K/
Alena KIncová /VŠ/
Klára Fajfrová /K/
keyboard
Miroslav Techlovský /VŠ/
Pedagogický sbor je téměř plně kvalifikovaný.

/VŠ - vysokoškolské, K- konzervatoř

SŠ- středoškolské/

akordeon
Jarmila Hájková /K/
dechové nástroje žesťové a dřevěné ,
dechovka , bicí
Jan Kratochvíl /K/
Jan Pohorský /SŠ/ 4 roky K
klarinet, zobcová flétna,saxofon, příčná fl.
Radomil Kašpar /K/
Libor Kazda /VŠ/
Terezie Kopecká /SŠ/
Lucie Kratochvílová /K/
kytara
Jiřina Macháčková /K/
Kamil Kratochvíl /K/
Jan Kratochvíl /K/
HN
Markéta Hegrová /VŠ/
Alena Kincová /VŠ/

V prosinci 2010 jsme se nečekaně rozloučili s naším dlouholetým kolegou a vynikajícím pedagogem a
sbormistrem Oldřichem Heylem. Houslovou třídu přebraly: Mgr. Alena Kincová a bývalá absolventka
naší „zušky“ Klára Fajfrová, žačka O. Heyla.

VÝTVARNÝ OBOR
Základní studium
a) Přípravné studium - délka studia 1 - 2 roky
(forma studia - skupinová)
b) I. stupeň - délka studia 6 let, rozšířené vyučování 3 roky
c) II. stupeň - délka studia 4 roky
Rozšíření vyučování - v rozsahu učebních plánů ZUŠ, délka studia 3 roky (forma studia - skupinová)
Studium pro dospělé-v rozsahu učebních plánů ZUŠ,délka studia nejvíce 4 roky (forma studia - skupinová)
využívané učební plány ... 30,31,32,33
vyučující : Šárka Franková /K/, Michaela Kotlárová /VŠ/

TANEČNÍ OBOR
Základní studium

a) přípravná dramatická výchova - délka studia 1 rok (forma studia - skupinová)
b) I. stupeň - délka studia 6 let
(forma studia - skupinová)
c) II. stupeň - délka studia 4 roky
(forma studia - skupinová)
Rozšířené studium není povoleno učebními plány. Studium pro dospělé není povoleno učebními plány
využívané učební plány: 26,27
vyučující :
Klára Halousková /SŠ/ a na částečný úvazek Šárka Hnátová /SŠ/

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR
Základní studium
a) přípravná dramatická výchova - délka studia 1 rok (forma studia - skupinová)
d) I. stupeň - délka studia 6 let
(forma studia - skupinová)
e) II. stupeň - délka studia 4 roky
(forma studia - skupinová)
Rozšířené studium není povoleno učebními plány. Studium pro dospělé není povoleno učebními plány
využívané učební plány: 35,36,37
vyučující : Jana Paulová /K/
Statistika
žáci celkem

2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011
569
562
593
615
641
647

žáci hudební obor ind.
žáci hudební obor skup.
Žáci HO celkem

359
35
394

352
21
373

374
17
391

353
65
418

363
78
441

355
99
454

žáci
Žáci
žáci
žáci

64
83
28
175

93
72
24
189

82
80
40
202

87
87
23
197

76
109
15
200

68
113
12
193

výtvarný obor
taneční obor
Lit-dramat. obor
OO celkem

Učitelé celkem
Učitelé HO
Učitelé OO

18,9
15,8
3,1

18,2
14,9
3,3

19
16,1
2,9

18,1
15,9
2,2

19,3
16,6
2,7

19,2
16,6
2,6

2

2,4

2,5

2,5

2,5

2,5

Hospodářští pracovníci

Školné pro školní rok 2010-2011

Litomyšl
hudební obor :

individuální výuka
skupinová výuka
pěvecký sbor
druhý obor

Obory: LDO,VO
TO

280,- Kč měsíčně
220,- Kč
140,- Kč
40,- Kč měsíčně
140,- Kč měsíčně
150,- Kč

Směrnice pro poskytování slev.
Slevu poskytneme :
mimořádně talentovanému žáku .
žákovi, jehož rodina nedosahuje 1,25 násobek životního minima. K žádosti se přikládá doklad o příjmu
rodiny za poslední 3 měsíce
30% slevu na každý druhý a další obor studovaný na škole, přitom za první obor se považuje obor , za
který žák platí nejvyšší úplatu.
50% slevu každému třetímu a 80% slevu každému dalšímu dítěti z rodiny. Tato sleva se poskytne na ¨
žákem všechny studované obory. V případě nepřítomnosti žáka ve výuce ze zdravotních důvodů nad
rozsah jednoho měsíce se vrací část úplaty.
DVPP 2010-2011

ABSOLVENTI 2010-2011

Hudební obor:
Klarinet:
Saxofon:
Trubka:

Josef Toman
2. cyklus: Eva Holubová, Marie Klusoňová
Vladimír Kykal
2. cyklus: František Střasák
Tenorový roh: Vít Grambal
Klavír:

Natálie Andrlíková, Barbora Bednářová, Markéta Honzíková, Hana Fejklová,Barbora
Makešová, Petra Melounová, Eliška Švihlová, Kateřina Valentová, Dominik Veslý
2.cyklus: Anežka Kopecká, Marie Kubíčková

Varhany:

sólově studium zakončila Pavlína Jiráňová

Kytara:

Zuzana Boušková, Vilém Nonn, Vojtěch Skoumal
2. cyklus: Filip Naiser, Jakub Král

Akordeon:

2. cyklus:Václav Kozák, Jaroslava Štorková, Miroslav Štorek
2. cyklus sólovým recitálem ukončila také Veronika Kladivová.

Příčná flétna: Karolína Fikejsová
2.cyklus: sólovým koncertem ukončila studium Kateřina Šraitrová
Zpěv:

Kateřina Vavřínová

Taneční obor:
První cyklus absolvovaly:
Markéta Honzíková, Jana Kopecká, Kateřina Valentová, Martina Červená a Dominika Drasslerová.
Výtvarný obor:
První cyklus ukončila Veronika Jůzová.

STUDENTI , KTEŘÍ ÚSPĚŠNĚ SLOŽILI ZKOUŠKY NA KONZERVATOŘ

Na konzervatoř v Ostravě byla přijata Eva Holubová, obor: hra na saxofon.

SOUTĚŽE ZUŠ

Ve školním roce 2010/2011 byla vyhlášena soutěž v těchto oborech:
Hra na klavír, hra na akordeon, hra na housle a hra na kytaru.

Výsledky okresního kola , 9.2.2011, Moravská Třebová
Hra na kytaru:
1. místo s postupem:
Lucie Kratochvílová
Bohdana Janypková
Jakub Král
Pavel Tmej
Hra na klavír:
1.místo s postupem:

2. místo:
3. místo:

čestné uznání:
Hra na akordeon:
1.místo s postupem:

2. místo:

Karla Buřvalová
Vendula Jiskrová
Terezie Štanclová
Pavlína Švábová
Gabriela Velebová
Kateřina Macková
Zuzana Lammelová
Marie Stratílková
Eliška Švihlová
Lukáš Tmej

Vojtěch Plešinger
Jaroslav Vejrych
Josef Nádvorník
Lucie Jeřábková

Hra na housle (2. 3. 2011, Moravská Třebová)
1.místo s postupem
Vendula Boštíková
Terezie Štanclová
Jana Věnečková

VÝSLEDKY KRAJSKÉHO KOLA CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE ZUŠ

Hra na klavír (3. 3. 2011, V. Mýto):
1. místo bez postupu Terezie Štanclová, 4. kategorie
3. místo:

Vendula Jiskrová, 2. kategorie
Karla Buřvalová

Čestné uznání:

Pavlína Švábová, 7. kategorie

Hra na akordeon (22. 3. 2011, Chrudim):
2. místo
Vojtěch Plešinger
3.místo
Jaroslav Vejrych

Hra na kytaru (23. 3. 2011, Pardubice):
1.místo bez postupu Bohdana Janypková
3. místo.
Lucie Kratochvílová
Jakub Král
Čestné uznání:
Pavel Tmej

Hra na housle (7. 4. 2011, Č. Třebová):
1.místo bez postupu: Vendula Boštíková
Terezie Štabclová
Jana Věnečková

Pěvecké sbory (Kvítek a Lilium) byly úspěšné na krajském kole Celostátní
sborové přehlídky v Chrudimi 22. 3. 2011. Oba sbory byly oceněny zlatým pásmem.
DPS Kvítek byl porotou pochválen za vynikající hlasové vedení a Lilium postoupilo do
celostátního kola, které se uskutečnilo ve dnech 27.-29. 5. 2011 v Uničově. Přivezlo si
zvláštní ocenění poroty za provedení písně Hlavěnka mě bolí.

Kvítek získal zlaté pásmo.

Lilium získalo také zlaté pásmo.

Akce školy 2010-2011

Základní umělecká škola Bedřich Smetany poskytuje základní umělecké vzdělání ve všech
čtyřech oborech - hudebním, výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém. Škola se podílí na řadě
hudebních aktivit města Litomyšle. Organizuje veřejné a interní koncerty. V prostorách školy pracuje i
řada hudebních souborů města /Mužský pěvecký sbor, Sbor paní a dívek, Vlastimil/.
Zcela mimořádnou událostí letošního roku bylo natáčení japonské televize, které proběhlo 12. 5.
2011.
Natáčecí štáb navštívil zkoušku pěveckého sboru Lilium a výuku houslí (paní učitelka Klára
Fajfrová pracovala s Vendulkou Boštíkovou). Dokument se stane součástí japonského cestopisného
dokumentu o České republice.
Na jaře (5. 4. 2011) se nám podařilo připravit Den otevřených dveří. Přístupné byly obě budovy,
tzn. všechny čtyři obory a v průběhu dne se v sálku na hlavní budově prezentovaly naše dětské pěvecké
sbory a orchestry (dechovka a Big Band). Chtěli bychom, aby se den otevřených dveří stal tradicí a naplnil
svůj smysl: ukázat současným i potencionálním žákům a jejich rodičům způsob výuky a přiblížit
atmosféru uměleckého vzdělávání.
Výtvarný obor vystavoval v červnu 2011 v Zámeckém infocentru dětské malby na téma Bedřich
Smetana a duhová paleta. Vernisáž 28. 5. 2011 zpestřilo vystoupení našich pedagogů – paní uč. Jiřiny
Macháčkové a Terezie Kopecké.

Už téměř tradicí se stala spolupráce výtvarníků s Domovem seniorů ve Sloupnici. I letos jsme na
vernisáži dne 20. 5. 2011 předali vydařené práce našich žáků pro výzdobu budovy. Vernisáž zahájily
vystoupením žákyně tanečního oboru choreografií s názvem Roztančená paleta. Choreografii připravila
Šárka Hnátová, se kterou se od šk. roku 2011/2010 loučíme. Tato choreografie byla závěrečným číslem
letošní Taneční akademie.

Roztančená paleta ve Sloupnici

.
Taneční obor tradičně připravil Taneční akademii, která se uskutečnila 5. 5. 2011 ve Smetanově
domě. Dopolední představení jsme pojali jako výchovný pořad pro místní školy, odpolední představení
bylo jako vždy pro veřejnost. I letos jsme zcela vyprodali celý sál.

Literárně dramatický obor pro letošní školní rok nastudoval mimo jiné pohádku O princezně,
která hádala, až prohádala a několikrát ji veřejně předvedl - při výchovném koncertě pro MŠ, pro
janovskou ZŠ, nebo třeba i pro Respitní péči Jindra. Vystupoval také s vánočními scénkami na
zámeckých adventních trzích a hned z podzimu zpestřil program Městské knihovny v Litomyšli.

Akce školy ve školním roce 2010/2011
Září
1.-3.9. Domluva rozvrhu
6.9. Zahájení výuky kolektivních předmětů
27.9. Ředitelské volno
Vzhledem k tomu, že všechny okolní školy vyhlašují ředitelská volna, ZUŠ se k nim připojuje.
28.9. Den české státnosti - volno

Říjen
18.10. Interní koncert,16.30 hodin
Listopad
5.-7.11. Soustředění pěveckého sboru - Nekoř
9.11. Interní koncert žáků,16.30 hod., sál školy
23.11. Koncert klavírního dua, sál školy, 18
hodin, účinkují Daniel Jun a Veronika Poslušná
25.11. Prof. Fiala přednáší o čtyřruční hře,
16 hodin, sál školy
28.11. Rozsvěcení vánočního stromu, sbory
Prosinec
9. 12. Vánoční koncert orchestrů
(Big band, dechovka), Pivovar, 18. hodin
10. 12. Adventní trhy
– zpívá DPS Kvítek a Lilium, 10 hodin u
sochy B. Smetany
12. 12. Adeste Fideles – DPS Lilium
-společný projekt Komorní filharmonie
Pardubice a vybraných pěveckých sborů
-Konzervatoř Pardubice, Sukova síň, 16. hod.
a v 19.30 hod.
13.12. Vánoční koncert (instrumentální)
– Malý sál Smetanova domu, 17. hod.
15. 12. Interní vánoční koncert – sálek ZUŠ,
16.30 hod.
15. 12. Vystoupení pro seniory ve Sloupnici
– DPS Lilium, 16. hod.
18. 12. Adventní sobota na litomyšlském
zámku
Zpívají: DPS Kvítek a Lilium, 10. hodin
-v průběhu programu vystoupí dramatický
obor s pohádkou
20. 12. Vánoční koncert pěveckých sborů
– Kostel Povýšení sv. Kříže, 16.30 hod.

Leden
10.1.Interní koncert žáků
16.30 hod. sál školy
25.1.Místní kolo soutěže ZUŠ, sál školy
31.1.Vysvědčení

Únor
1. 2. Třídní přehrávka paní uč. M. Jandové
16.30 hod., sálek školy
4. 2. Pololetní jednodenní prázdniny
8. 2. Třídní přehrávka pana uč. M. Techlovského
9. 2. Okresní kolo soutěže ZUŠ
- hra na
klavír,akordeon, hra na kytaru
v Moravské Třebové
15.2.Třídní přehrávka pana uč. M. Techlovského
15.2.Interní koncert žáků
16.30 hod. sál školy
22. 2. Třídní přehrávka paní uč. M. Heylové
16.30 hod., sálek školy
Březen
2. 3. Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na
housle,Moravská Třebová
3. 3. Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na klavír,
Vysoké Mýto
7. 3. – 13. 3. Jarní prázdniny
18. - 20. 3. Soustředění pěv. sboru v Nekoři
22. 3. Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na
akordeon, Chrudim
23. 3. Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na
kytaru, Pardubice
23. 3. Interní koncert
16.30 hodin sál školy
25.-27. Soustředění tanečního oboru ve Zderazi
27. 3. Absolventský
varhanní
koncert
P.
Jiráňové,15.30 hod., Kostel Povýšení sv. Kříže

Duben
4. 4. Absolventský recitál Veroniky Kladivové,
Malý sál Smetanova domu, 18.00 hod.
5. 4. Den otevřených dveří, 12.00-17.00 hod.
7. 4. Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na
housle,Česká Třebová
11. 4. Třídní přehrávka p. uč. J. Kratochvíla
14. 4. Třídní přehrávka p. uč. K. Cupasové a
M. Jovbakové
18. 4. Absolventský koncert,
Malý sál Smetanova domu, 17.00 hod.
21.-25.4. Velikonoční prázdniny
29. 4. Absolventský koncert Kateřiny Šraitrové,
sálek školy, 17.00 hod.
Květen
5.5.Taneční akademie
17.00 hod., Smetanův dům
6.5.Orchestrální absolventský koncert
17.00 hod., Malý sál Smetanova domu
7.5. Májový sborový koncert
14.00 hod., Kostel Povýšení sv. Kříže
12.5. Třídní přehrávka p. uč. K. Cupasové
Natáčení japonského cestopisného dokumentu
16.5. Interní večírek
sál školy, 16.30 hod.
20.5. Třídní přehrávka p. uč. Macháčkové
27.-29. Celostátní kolo dětských pěveckých sborů v
Uničově
28.5.B. Smetana a duhová paleta
vernisáž v zámeckém Infocentru
30.5. Koncert keyboardové třídy
17.00 hod. Smetanův dům Litomyšl

Červen
8. 6. Závěrečný koncert
17.00 hod., Malý sál Smetanova domu
9.,10.6. Výměnný pobyt DPS Lilium v Hořicích
13. 6.-17. 6. Postupové zkoušky
Výuka HN , sboru a orchestrů odpadá.
16. 6. Večer vrcholné klavírní hudby
Účinkuje Daniel Jun
Malý sál Smetanova domu, 18.00hod.
Do 26. 6. trvá výstava prací dětí výtvarného oboru
v Zámeckém infocentru.
30. 6. Vysvědčení

V Litomyšli 7. 9. 2011
Markéta Hegrová, zástupce ředitele školy

