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Základní umělecké školy
Bedřicha Smetany Litomyšl
za školní rok 2017-2018

http://www.zuslitomysl.cz
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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:
Zástupce ředitele školy:
Adresa hlavní budovy:
Odloučená pracoviště:

Radomil Kašpar, od 1. 12. 2010 je pověřena vedením Mgr. Markéta
Hegrová, Ph. D., jmenovaná jako zástupce ředitele školy
Mgr. Petr Jiříček
Rkt. Stříteského 194, Litomyšl
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 pro žáky od pěti let věku. Navštěvují ji převážně žáci
základních i středních škol. Může též organizovat studium 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 1. 9. 2012 ZUŠ odstartovala výuku dle vlastního ŠVP (školním vzdělávacím programu). Do
nového programu vzdělávání nastoupila 1. 9. 2012 přípravná oddělení, 1. ročník prvního stupně a 1.
ročník druhého stupně. Ostatní ročníky ukončí studium dle stávajících učebních plánů. ŠVP jsme
motivačně nazvali „Proč bychom se netěšili do ZUŠ“ a vystihuje hlavní vizi naší školy: Chceme, aby děti
k nám do ZUŠ chodily rády, aby jim jejich vlastní umělecká činnost přinášela radost a aby se jim stala
koníčkem na celý život.
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
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f)
g)
h)

zprostředkování obchodu (burzy)
reklamní činnost a marketing
maloobchodní prodej

Dlouhodobě ZUŠ pronajímá taneční sál pro účely cvičení jógy, tai-chi, břišních tanců a příležitostně i pro
jiné akce. Hlavní budovu pronajímá v období letních prázdnin hudebním interpretačním kurzům České
hudební společnosti, Mezinárodním smyčcovým kurzům prof. Milana Vítka a příležitostně i jiným
zájemcům.
Od předloňského školního roku 2009/2010 začala škola organizovat letní dětský tábor určený výhradně
pro členy dětského pěveckého sboru, který při škole pracuje (mladší oddělení Kvítek, starší Lilium).
Ve školním roce 2016/2017 a v předchozím roce jsme bohužel z personálních důvodů tábor
nezorganizovali.
Novinkou v hospodářské činnosti je od školního roku 2011/2012 také školní ples. Díky ukončení činnosti
sálu v Lidovém domě se ples ve školním roce 2016/2017 neuskutečnil.
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
26. 6. 1995 pod č. j. 18.418-95-25 pro hudební obor, pod č. j. 18 455/2002-22 pro výtvarný obor, pro
taneční obor pod č. j. 17 620/2003-22, pod č.j. 22 035/2005-22 pro literárně-dramatický obor a od 1. 9.
2012 také vlastním ŠVP č. j. ZUS BSL/4/2012.
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.,

Studium s rozšířeným počtem hodin škola organizuje pro mimořádně nadané žáky, studium pro dospělé
škola organizuje v případě zájmu. Studia se řídí příslušnými učebními plány.
.

Vyučované předměty, učitelé a jejich vzdělání:

/VŠ - vysokoškolské, K- konzervatoř

SŠ- středoškolské/

Iveta Benešová

klavír
Zdeňka Bulvová
Marie Heylová
Milena Jandová
Markéta Hegrová
Petr Jiříček
Marie Jovbaková
Veronika Jandová
Iveta Benešová

sborový zpěv, sólový zpěv
Lucie Vavřínová
Kristýna Cupasová
housle
Ladislava Blajdová
Jiří Habart

varhany
Marie Heylová
Petr Jiříček

keyboard
Miroslav Techlovský
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Eliška Slavíková
Lucie Vavřínová (rodičovská dovolená)

akordeon
Jarmila Hájková
dechové nástroje žesťové a dřevěné
Jan Kratochvíl

kytara: Jiřina Macháčková
Kamil Kratochvíl

Bicí nástroje
Jan Jovbak

HN, PHV
Zdeňka Bulvová /PHV/
Kristýna Cupasová /HN/
Jiří Habart /HN/

klarinet, zobcová flétna, saxofon, příčná fl.
Libor Kazda
Terezie Kopecká
Pedagogický sbor je plně kvalifikovaný.

VÝTVARNÝ OBOR
Základní studium
a) Přípravné studium - délka studia 1 - 2 roky (forma studia - skupinová)
b) I. stupeň - délka studia 7 let
(forma studia - skupinová)
c) II. stupeň - délka studia 4 roky
(forma studia - skupinová)
Studium s rozšířeným počtem hodin škola organizuje pro mimořádně nadané žáky, studium pro dospělé
škola organizuje v případě zájmu. Studia se řídí příslušnými učebními plány.
Vyučující:
Šárka Franková, Michaela Kotlárová (rodičovská dovolená), Nikola Drahošová a
Kristýna Lacmanová - po dobu rodičovské dovolené M. Kotlárové

TANEČNÍ OBOR
Základní studium

a) přípravná taneční výchova - délka studia 1-2 roky (forma studia - skupinová)
b) I. stupeň - délka studia 7 let
(forma studia - skupinová)
c) II. stupeň - délka studia 4 roky
(forma studia - skupinová)

Studium s rozšířeným počtem hodin škola organizuje pro mimořádně nadané žáky, studium pro dospělé
škola organizuje v případě zájmu. Studia se řídí příslušnými učebními plány.
Vyučující:

Pavla Vařáková

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR
Základní studium
a) přípravná dramatická výchova - délka studia 1-2 roky (forma studia - skupinová)
B) I. stupeň - délka studia 7 let
(forma studia - skupinová)
c) II. stupeň - délka studia 4 roky
(forma studia - skupinová)
Studium s rozšířeným počtem hodin škola organizuje pro mimořádně nadané žáky, studium pro dospělé
škola organizuje v případě zájmu. Studia se řídí příslušnými učebními plány.
Vyučující:

Jana Paulová
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Statistika
žáci celkem

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
535
531
512
547
570
611

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

372
27
399

388
13
401

377
13
390

421
12
433

434
14
448

439
25
464

žáci
Žáci
žáci
žáci

67
57
12
136

69
42
19
130

60
35
27
122

51
45
18
114

61
44
17
122

56
66
25
147

19,6
17,5
2,1

19
16,9
2,1

19,4
17,5
1,9

18, 9
17,4
1,5

19,5
18
1,5

20,2
18,5
1,7

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

výtvarný obor
taneční obor
lit-dramat. obor
OO celkem

Učitelé celkem
Učitelé HO
Učitelé OO
Hospodářští pracovníci
Školné pro školní rok 2014-2015

Litomyšl
hudební obor:

individuální výuka
skupinová výuka
pěvecký sbor - stávající
druhý obor

Obory: LDO,VO
TO

280 Kč měsíčně
220 Kč
140 Kč
40 Kč měsíčně
140 Kč měsíčně
160 Kč měsíčně

Směrnice pro poskytování slev.
Slevu poskytneme:
mimořádně talentovanému žákovi.
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.
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DVPP 2017-2018

Pedagogové absolvovali kurzy dle svého zájmu. Získané certifikáty a osvědčení jsou uloženy v ředitelně
školy.
ABSOLVENTI 2017-2018

Hudební obor:
Příčná flétna: I. stupeň Adéla Chadimová
II. stupeň: Adéla Brůnová
Klarinet:

II. cyklus: Cyril Střasák

Klavír:

1. cyklus: Zuzana Pilařová, Dominika Střasáková, Jana Kalášková, Anna Prokešová,
Amálie Nešporová, Anna Magdaléna Lapáčková, Lucie Rafaela Hušková, Kateřina
Čejková, Adéla Pechancová, Jakub Sršeň, Karolína Smutná,
II. cyklus: Barbora Boštíková, Tereza Mikulecká

Kytara:

1. cyklus: Denis Knap, Veronika Brokešová
II. stupeň: Romana Drahošová

Akordeon:

1. cyklus: Daniel Kovář, Jan Nádvorník

Housle:

1. stupeň: Jitka Lacmanová, Andrea Matoušková, Magdaléna Holubová
II. stupeň: Ondřej Dostál, Michaela Masopustová, Hana Hlaváčková

Zpěv:
Sbor:

1. cyklus: Michaela Němcová, Petra Vacková
1. stupeň: Natálie Voříšková

Bicí: II. stupeň: Vojtěch Toman, Cyril Střasák
EKN: II. stupeň: Lukáš Daněk
Taneční obor:
I. stupeň absolvovaly:
Bělohlávková Kateřina, Rezková Anna, Říhová Markéta
II. stupeň: Nováková Eliška
Výtvarný obor:
I. stupeň absolvovaly: Kovář Daniel, Balcarová Aneta, Bartošová Karolína
II. stupeň: Kazdová Tereza
Literárně dramatický obor: neměl absolventy
STUDENTI, KTEŘÍ ÚSPĚŠNĚ SLOŽILI ZKOUŠKY NA KONZERVATOŘ
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Ve školním roce 2017/2018 byla na konzervatoř do Kroměříže přujata Anna Magdaléna Lapáčková klavír.
SOUTĚŽE ZUŠ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, odbor předškolního, základního, základního uměleckého a
speciálního vzdělávání v návaznosti na vyhlášení rozvojového programu Podpora soutěží a přehlídek ve
školním roce 2017/2018 vyhlásilo propozice pro tyto obory:
Hudební obor – soutěže a soutěžní přehlídky:
1. Sólový a komorní zpěv
2. Hra na dechové nástroje
3. Hra smyčcových souborů a orchestrů
4. Hra na bicí nástroje - sólová a souborová hra
5. Hra na cimbál, na dudy, hra souborů lidové hudby
6. Soutěžní přehlídka tanečního oboru
Taneční obor se bohužel do soutěže letos nezapojil.
V hudebním oboru jsme připravili do okresního kola 19 dětí. Získali jsme 14 prvních míst, z toho 9 dětí
postoupilo do krajského kola. (Soutěž v bicích nástrojích probíhala až od krajského kola.)
Výsledky okresního kola v sólovém a komorním zpěvu
1. března 2018, ZUŠ Litomyšl
0.kategorie:
1.místo bez postupu do krajského kola:
Eileen Krejsová
Veronika Kováčová
2.místo:
Ondřej Beneš
Běťáková Františka Floriana
3.místo: Mackerlová Nela
1.kategorie:
1.místo bez postupu do krajského kola:
Viktorie Šmejdová
5.kategorie:
1.místo s postupem do krajského kola:
Němcová Michaela
8. kategorie:
1.místo s postupem do krajského kola:
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Vacková Petra

Výsledky okresního kola ve hře na dechové nástroje dřevěné
6. března 2018, ZUŠ M. Třebová
Hra na příčnou flétnu, IX. kategorie:
1.místo s postupem do krajského kola:
Barbora Vavřínová
Hra na klarinet, III. kategorie:
2.místo: Joseph Amour Mendes
Hra na klarinet, VII. kategorie:
2.místo: David Vomáčka
Hra na klarinet, IX. kategorie:
1.místo s postupem do krajského kola
Ondřej Cenek
Hra na saxofon, IX. kategorie
1.místo s postupem do krajského kola
Jan Kazda

Výsledky okresního kola ve hře na dechové nástroje žesťové
8. března 2018, ZUŠ Jevíčko
Hra na lesní roh:
1.místo s postupem do krajského kola:
Marek Connor Bigmore
Michael Ludvík
Hra na trubku:
1.místo s postupem do krajského kola:
Vilém Voříšek
Václav Šoulák
1.místo:
Matěj Kalousek
Hra na tubu:
1.místo:
František Veselý
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Výsledky krajského kola v sólovém a komorním zpěvu
29. března 2018, ZUŠ Pardubice, Havlíčkova
5.kategorie:
1.místo bez postupu do ústředního kola:
Němcová Michaela
8. kategorie:
2.místo:
Vacková Petra
Výsledky krajského kola ve hře na dechové nástroje dřevěné, 26. března 2018, ZUŠ V. Mýto
Hra na příčnou flétnu, IX. kategorie:
1.místo bez postupu:
Barbora Vavřínová
Hra na klarinet, IX. kategorie:
2. místo
Ondřej Cenek
Hra na saxofon, IX. kategorie
2.místo Jan Kazda

Výsledky krajského kola ve hře na dechové nástroje žesťové, 27. března 2018, ZUŠ V. Mýto
Hra na lesní roh:
1.místo bez postupu
Marek Connor Bigmore
2. místo
Michael Ludvík
Hra na trubku:
2.místo
Václav Šoulák
3. místo
Vilém Voříšek
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Výsledky krajského kola ve hře na bicí nástroje,
27. března 2018, ZUŠ V. Mýto
3. místo: Marek Bigmore Connor, Jan Nechvíle, Jan Soukup
2. místo: Petr Kazda, Jan Nechvíle (melodické bicí)
Bicí soubor BOBS: 2. místo
I když se letos žádný z našich žáků neprobojoval až do ústředního kola, výsledky soutěží nás povzbudily a
utvrdily v přesvědčení, že patříme v našem okrese k nejúspěšnějším ZUŠ a obstojíme i v konkurenci
krajského formátu.

Dětské pěvecké sbory
Když pomineme tradiční akce, na kterých naše sbory zpívají (Dny medu, Vánoční koncert, rozsvícení
vánočního stromu, Svatební veletrh apod.), musíme konstatovat, že oba sbory měly letos nabitý program.
DPS Kvítek si kromě zpívání užil i nácvik muzikálu. V neděli 17. 12. 2017 měla veřejnost možnost
zhlédnout v našem sále muzikálové představení Neobyčejný příběh. Vzniklo v mezioborové spolupráci
DPS Kvítek s výtvarným oborem (plátno, rekvizity) a především s oborem tanečním. Pět elegantních
baletek vkusně doilustrovalo děj příběhu (biblický příběh Marie, Josefa a narození Ježíška) a ve spojení
s hudbou vytvořilo až dojemnou vánoční náladu.
Kvítek se letos opět připravil na krajské kolo soutěže dětských pěveckých sborů v Chrudimi (10. 4.
2018), kde si vyzpíval stříbrné pásmo.
Krásný víkend prožili „Kvítci“ v Rychnově nad Kněžnou 11. – 16. května 2018. Festiválku „Bude nás
pět“ jsme se zúčastnili s několikaletým odstupem již podruhé. Zazpívali jsme si nejen v rychnovském
divadle na společném koncertě, ale také na potštejnském zámku. Na tábořišti Vochtánka jsme opekli
společně s rychnovskými zpěváčky, kteří ubytovávali „Kvítky“, buřty. Těšíme se, až rychnovský sbor
Ptáčata A na oplátku pozveme na výměnný pobyt k nám do Litomyšle.
V květnu také vznikaly ve spolupráci pěveckého sboru Pedagogické školy KOS a DPS Kvítek písničky
slovenského skladatele Bela Felixe nazvané „Kočičiny“. Za hudební asistence vybraných pedagogů naší
školy vzniklo krásné CD, jehož buklet vytvořili mladí výtvarníci pod vedením Šárky Frankové. „Kočičny“
se premiérovaly 29. 6. 2018 v Klášterních zahradách.
DPS Lilium se letos pilně připravoval na koncert Smetanovy Litomyšle „Zpěváčci kraje mého“. Do
tohoto velkého projektu bylo zapojeno několik sborů Pardubického kraje, které si zazpívaly za doprovodu
Komorní filharmonie Pardubice. Program byl rozsáhlý a náročný. Díky němu jsme ale zvládli nacvičit
mimo jiné také tři a capella sbory Bedřicha Smetany (Vlaštovičky, Když se večer stmívá a Západ slunce),
které by neměly chybět v portfoliu žádného litomyšlského sboru. Na Vánoce si „Liliáci“ zazpívali
s Litomyšlským symfonickým orchestrem „Šest moravských koled“ (21. 12. 2017) a vzpomínat budou
především na vánoční koncert s Josefem Vágnerem (16. 12. 2017 ve Smetanově domě). Milým
zpestřením přípravy na koncert Smetanovy Litomyšle bylo pro DPS Lilium květnové vystoupení s operní
pěvkyní Pavlínou Senić v Piaristickém kostele (16. 5. 2018).
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Akce školy 2017-2018
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/.

Vánočních vystoupení bylo mnoho - ostatně jako každým rokem (viz přehled akcí). Mezi nimi se
našly i mimořádné koncerty a představení. Některé jsou již zmíněné v souvislosti s aktivitou sborů.
Výjimečný byl koncert akordeonisty Tomáše Benedikta Sršně s vynikající zpěvačkou Editou
Adlerovou „Chtíc, aby spal“, který se uskutečnil ve velkém sále Smetanova domu 7. 12. 2017. Jako host
vystoupila v programu světoznámá operní pěvkyně Gabriela Beňačková. Koncert měl nádhernou
atmosféru, pro příští rok se již připravuje další v podobném duchu.
16. 2. 2018 jsme po roční přestávce opět uspořádali školní ples. Prostory nám nabídli v kulturním
domě v Čisté. Hrál samozřejmě Bigband pod vedením Libora Kazdy a příznivci dechové hudby se
radovali z vystoupení Pohoranky, které vydatně vypomáhali žáci žesťové třídy. Předtančení zajistila
děvčata z tanečního oboru a hlavní ceny do slosování o věcné ceny vytvořil výtvarný obor (originální
plátno, mozaikový květináč a podnos).
Bigband si na plese zahrál hned dvakrát. Opět byl pozván na Benefiční dobový ples (9. 3. 2018),
který pořádal sbor Paní a dívek spolu s Veterán klubem. Orchestr potvrdil své zvukové kvality i ve
velkém sále Smetanova domu.
Bigband účinkoval také na tradičních litomyšlských jarmarcích a jiných akcích (např.
vzpomínková jízda pro Elišku Junkovou). Dechovka v tomto roce přerušila činnost, transformovala se do
žesťového kvintetu.
Dne 16. 4. 2018 jsem pozvali rodiče žáků bicího oddělení do Kotelny na třídní přehrávku p. uč.
Jovbaka. Byl to velice zvučný a zároveň nevšední zážitek a pro žáky bicího oddělení výzva a motivace ke
cvičení a k dalšímu studiu.
V rámci Muzejní noci 2. 6. 2018, zpívaly v Rodném bytě B. Smetany písničky nejen z dílny
Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře děti z pěvecké třídy pod vedením Kristýny Cupasové.
I v letošním školním roce pod vedením paní učitelky Blajdové pilně pracoval lidový soubor
Heblata. Název vychází ze staročeského litomyšlského nářečí. Jeho posláním je oživit pozapomenuté
tradice našeho regionu s přesahem do jiných regionů ČR a přispět tak dál k předávání lidové kultury.
Lidovou hudbou a především lidovou písní šířit mezi veřejnost tradiční místní zvykosloví spojené
s typickým litomyšlským oděvem, který je v rámci českých krojových oblastí hodnocen jako jeden
z nejkrásnějších. Heblata spolupracují s Muzeem v Litomyšli a vystupují při nejrůznějších příležitostech
v Litomyšli a okolí. Letos na Velikonoce dokonce podle lidových tradic již podruhé vynášela Smrtku do
řeky Loučné.
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Ve čtvrtek 10. 5. 2018 jsme uspořádali japonské skupině kaligrafů v sále workshop pro studenty i pro
veřejnost. Návštěvu zprostředkovala pražská agentura Hanah. Stejný den večer naši žáci zahájili krátkým
vystoupením výstavu kaligrafie na zámku v Nových Hradech. Bylo to příjemné mezikulturní setkání.
Máme za sebou druhý celostátní happening ZUŠ nazvaný ZUŠ OPEN.
Projekt podporoval nadační fond Magdalény Kožené, který chce tímto posílit respekt ZUŠ a upozornit na
unikátní systém základního uměleckého školství v ČR.

Program naší ZUŠ byl v tento den poměrně široký a pestrý (podrobně také na www.zusopen.cz). Ve
Smetanově domě jste od 17.00 mohli zhlédnout taneční představení Fantastická zvířata a jeden den s
nimi, inspirované známou knihou K. Rowlingové, které vzniklo ve spolupráci tanečního a hudebního a
výtvarného oboru naší školy.
Protože jsme chtěli dodržet pravidlo projektu, naši práci jsme prezentovali mimo obvyklé prostory ZUŠ a
vyrazili s dětmi tvořit do centra Litomyšle). Nejrůznější komorní seskupení našich žáků zpříjemňovala
chvíle u kávy v Caffé Julius Mařák a Caffé Gold Bar. Na terasách u muzea pod širým nebem výtvarný
obor nainstaloval výstavu prací (veselé květiny a zvířátka). Literárně-dramatický obor spolu s bicím
oddělením prošli hlučným průvodem po náměstí.
Děkujeme všem, kteří se přišli podívat a podpořili výjimečnou práci základních uměleckých škol.
Děkujeme za spolupráci kavárnám a za pomoc především všem rodičům.

Výtvarný obor se letos zapojil do „Kočičin“. Děti vytvořili pod vedením Šárky Frankové nádherné
kočičky, které jsou použity na bukletu CD. Absolventi oboru zakončili své studium vernisáží v atriu
školy.
Taneční obor má za sebou druhý školní rok s novou paní učitelkou Pavlou Vařákovou. Stěžejním
vystoupením TO bylo představení Fantastická zvířata a jeden den s nimi v rámci ZUŠ OPEN ve
Smetanově domě, opět ve spolupráci s oddělením bicích nástrojů a letos také se zapojením DPS Lilium.
Literárně dramatický obor dlouhodobě spolupracuje s městskou knihovnou v Litomyšli, i v letošním
roce se zde několikrát představil (např. Týden knihoven). Účinkoval také při příležitosti Noci kostelů a
zapojil se do programu ZUŠ OPEN (průvod, hraní před muzeem).
Co se nám letos podařilo vylepšit:
Zakoupením nejnovější verze programu pro vedení školní matriky a dokumentace JPH Software
„Klasifikace“ jsme umožnili vedení třídních knih, rozvrhů hodin a výkazů elektronicky. V tomto školním
roce ještě pedagogové měli možnost volby, od školního roku 2018/2019 bude vyplňování jednotné –
pouze elektronicky.
V budově Tunel na chodbách byla během letních prázdnin položena nová dlažba, vymalováno a
výtvarný obor nainstaloval novou výzdobu.
Také jsme inovovali a vybavili nábytkem kancelář školy.
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Akce školy ve školním roce 2017/2018
Září
4. - 8. 9.

Domluva rozvrhu

11. 9.

Zahájení výuky kolektivních předmětů

12. 9.

Klavírní recitál Richarda Reipricha, 17.00, sál školy

28. 9.
29. 9.
30. 9.

Státní svátek
Ředitelské volno
Heblata v Ratibořicích, 13.30 hodin

Říjen
4. 10.

Týden knihoven
- dopoledne hraje pro děti ZŠ náš dramaťák představení Kronika města Kocourkova

5. 10.

Den zdraví v litomyšlské nemocnici
- v 9.00 a od 13.00 vystupují žáci pěvecké a akordeonové třídy

26. - 27. 10.

Podzimní prázdniny

Listopad
4. 11.

Taneční workshop

5. 11.

Vystoupení DPS Lilium v Piaristickém kostele, 18.30 hodin

7. 11.

Interní koncert žáků, 16.30 hodin, sál školy

10. - 12. 11.

Soustředění DPS Lilium v Mladočově

19. 11.

Dny medu
- účinkují DPS Kvítek, žáci klarinetové třídy
Zámecké návrší, 12.00 – 13.30 hodin

25. 11.

Dramaťák v knihovně, představení cca v 9.30 a v 10.30 hodin
13

26. 11.

Heblata v předvánočním období v muzeu, vystupují i s taneční složkou ve14.00

29.11.

Třídní přehrávka J. Kratochvíla, sál, 16.30 hodin

Prosinec
2. 12.

Rozsvícení vánočního stromu v Kornicích, zpívá DPS Kvítek, 17.00 hodin

2. 12.

Charity Day na gymnáziu, účinkují Kazdovi

3. 12.

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu v Litomyšli
- zpívají: DPS Kvítek a Lilium, zámecké návrší, 17.00 hodin

3. 12.

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu v Čisté
Účinkují: kytarová dua a saxofonové trio

3. 12.

Rozsvícení vánočního stromu v MŠ Lidická
- zpívají žáci pěveckého oddělení, 16.00 hodin

5. 12.

Mikulášské zpívání před Hotelem Zlatá Hvězda, od 16.00 hodin
Účinkují: žáci pěveckého oddělení

6. 12.

Interní večírek, 16.30 sál školy

6. 12.

Zpívání pro MŠ Zámecká, 15.30, účinkují žáci pěveckého oddělení

7. 12.

Univerzita 3. věku
Účinkuje duo: K. Buřvalová a B. Vavřínová

7. 12.

Chtíc, aby spal….Tomáš Benedikt a jeho hosté
- 19.30 Velký sál Smetanova domu

9. 12.

Vánoční trhy v Litomyšli (11.00) a v Lubné (14.30)– zpívá DPS Kvítek

10. 12.

Žáci p. uč. Ivety Benešové koncertují ve Sloupnici

11. 12.

Vánoční koncert sborů, Kostel Povýšení sv. Kříže, 16.30 hodin

13. 12.

Taneční obor v Praze na taneční konzervatoři – Ze života hmyzu

13. 12.

Kroužek Jihočechů
17.00, salónek restaurace Slunce, účinkuje: akordeonová třída
14

14. 12.

Vánoční koncert žáků, sál školy, 17.00 hodin

14. 12.

Koncert pro LDN – hrají Heblata

15. 12.

Vernisáž vánoční výstavy Střední zahradnické a technické školy v Litomyšli, 18.00
hodin, saxofonové trio

16. 12.

Koncert Josefa Vágnera a DPS Lilium
- velký sál Smetanova domu, 18.00 hodin

17. 12.

Adventní odpoledne v ZUŠ od 13.30
Muzikálek Neobyčejná noc – ve 14.00 a v 17.00 hodin
Koncert učitelů – od 15.30
Zimní kavárna v atriu školy

22. 12.

Vánoční koncerty pro I. ZŠ, 8.15 a 9.00 hodin, Kostel Povýšení sv. Kříže

23. 12. 2017 – 2. 1. 2018

Vánoční prázdniny

Leden
16. 1.

Koncert pro žáky a rodiče PHV, 17.00 hodin, sál školy

23. 1.

Třídní přehrávka p. uč. Bulvové, 16.30 hodin, sál školy

24. 1.

Interní večírek, 16.30, sál školy

31. 1.

Vysvědčení

2. 2.

Jednodenní pololetní prázdniny

Únor
2. 2.

Jednodenní pololetní prázdniny

7. 2.

Třídní přehrávka p. uč. Každý, 16.30 hodin, sál školy

12. 2.

Školní kolo soutěže ZUŠ ve hře na dechové nástroje a v sólovém zpěvu
- od 16.00 hodin, sál školy

16. 2.

Školní ples
- KD Čistá, 20.00 – 24.00 hodin,
- hraje Bigband ZUŠ a Pohoranka

20. 2.

Interní večírek, 16.30, sál školy
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21. 2.

Třídní přehrávka p. uč. M. Techlovského, 16.30 hodin, sál školy

23. 2.

Třídní přehrávka p. uč. K. Kratochvíla, 17.00 hodin, sál školy

28. 2.

Třídní přehrávka p. uč. J. Hájkové, 16.30 hodin, sál školy

Březen
1. 3.

Okresní kolo soutěže ZUŠ v sólovém a komorním zpěvu, ZUŠ Litomyšl

6. 3.

Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na dechové nástroje, ZUŠ M. Třebová

7. 3.

DDM - soutěž v recitaci; 7.00 – 13.30 hodin, sál

8. 3.

Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na dechové nástroje, ZUŠ Jevíčko

8. 3.

Třídní přehrávka p. uč. T. Kopecké, 16.30 hodin, sál školy

9. 3.

Benefiční dobový ples, Smetanův dům, 19.00 hodin, hraje Bigband

12. – 16. 3.

Jarní prázdniny

21. 3.

Interní večírek, 16.30 sál školy

23. 3.

Seminář (hlasová výchova) – sál

23. 3.

Vernisáž dřevěných plastik,
- Regionální Muzeum, 16.00, hraje akordeonové duo

23. – 25. 3.

Soustředění DPS Lilium v Mladočově

26. 3.

Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na dechové nástroje dřevěné, ZUŠ V. Mýto

26. 3.

Třídní přehrávka K. Cupasové a P. Jiříčka, sál ZUŠ, 16.30 hodin

27. 3.

Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na dechové nástroje žesťové a bicí, ZUŠ V. Mýto

29. 3. – 2. 4. Velikonoce

Duben
7. 4.

Secvičná zkouška sborů na koncert Smetanovy Litomyšle – DPS Lilium, Smetanův
dům

10. 4.

Krajská přehlídka dětských pěveckých sborů, DPS Kvítek, Chrudim

12. 4.

Interní večírek, sál školy, 16.30

16. 4.

Třídní přehrávka bicích J. Jovbaka – Kotelna, 17.00
16

17. 4.

Třídní přehrávka paní uč. M. Jovbakové, sál školy, 16.30 hodin

18. 4.

Třídní přehrávka paní uč. L. Blajdové, sál školy, 17.00 hodin

19. 4.

Třídní přehrávka paní uč. I. Benešové, sál školy, 17.00 hodin

20. 4.

DPS Lilium – Fabrika Svitavy

23. 4.

Třídní přehrávka paní uč. M. Jandové, sál školy, 16.30 hodin

24. 4.

Absolventský koncert, sál školy, 17.00 hodin

27. 4.

Třídní přehrávka paní uč. V. Jandové, sál školy, 16.00 hodin

Květen
1. a 8. 5.

Státní svátky

3. 5.

Třídní přehrávka J. Macháčkové, 17.00 hodin

5. a 6. 5.

Soustředění DPS Lilium Tunel

9. 5.

Interní večírek, 16.30, sál ZUŠ

9. 5.

Noc literatury v knihovně, duo J. Macháčkové, 19.00

10. 5.

Workshop kaligrafie, 13.30 – 16.00 sál školy

11. - 13. 5.

DPS Kvítek na výměnném pobytu v Rychnově n. Kněžnou

15. 5.

Absolventský koncert, 17.00 hodin, sál školy

16. 5.

Lilium v Piarisťáku s P. Senić, 19.00 hodin

16. a 17. 5.

Výchovné koncerty a workshopy pro MŠ

19. 5.

Gastroslavnosti – bicí soubor v průvodu (k hrobu M. D. Rettigové)

21. – 31. 5.

Zápis do ZUŠ

23. 5.

Závěrečný keyboardový koncert, 17.00 hodin, sál školy

24. 5.

ZUŠ OPEN

10.00 a v 17.00 „Fantastická zvířata“ – taneční vystoupení, Smeták
13.00 – 17.00 dětí hrají u kaváren na podsíni
13.00 – 17.00 výstava výtvarného oboru na terasách u muzea
17

13.00 -17.00 „Malá a velká překvapení od dramatického oboru v různých koutech kolem ZUŠ l
25. 5.

Noc kostelů, účinkuje LDO, asi 19.00 hodin

29. - 31.5.

Pasování čtenářů – knihovna, akordeony

Červen
2. 6.

Muzejní noc
- v Rodném bytě B. Smetany vystupují žáci pěveckého oddělení, od 18.00 hodin

7. 6.

Závěrečný koncert, 17.00, sál školy

11. - 15. 6.

Postupové zkoušky. V tomto týdnu odpadá výuka PHV a HN.

23. 6.

Jarmark na náměstí, hraje Big Band, 14.15 -15.45 hodin

12. 6.

Vyřazování předškoláků MŠ Lidická, 15.30, 16.00, sál

26. 6.

Smetanova Litomyšl – Zpěváčci kraje mého - DPS Lilium

28. 6.

„Kočičiny“ pro MŠ a ZŠ – zpívá DPS Kvítek a KOS

29. 6.

„Kočičiny“ pro veřejnost – Klášterní zahrady, 17.00 hodin

29. 6.

Vysvědčení – 8.30 – 13.00 hodin

V Litomyšli 14. 9. 2018

Mgr. Markéta Hegrová, zástupce ředitele školy
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