Výroční zpráva
Základní umělecké školy
Bedřicha Smetany Litomyšl
za školní rok 2018-2019

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
Rektora 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 především zákony č. 561/2004 Sb., 563/2004 Sb. ve znění
pozdějších úprav, vyhláškou č.71/2005 Sb. v platném znění a dalšími.
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 ukončovaly studium dle stávajících učebních plánů. Od školního
roku 2018/2019 ŠVP plně pokrývá celé studium. 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.
Příležitostně organizujeme letní dětský tábor určený výhradně pro členy dětského pěveckého sboru, který
při škole pracuje (mladší oddělení Kvítek, starší Lilium).
Novinkou v hospodářské činnosti je od školního roku 2011/2012 také školní ples. Díky ukončení
činnosti sálu v Lidovém domě jsme ples přesunuli do KD v Čisté. Letos (22. 2. 2019) bylo nabito, a to
také díky aktivitě tanečního oboru, který připravil celkem 5 předtančení. Hrál samozřejmě Bigband pod
vedením Libora Kazdy a jeho hosté. Hlavní ceny do slosování o věcné ceny vytvořil výtvarný obor
(originální plátno, mozaikový květináč a podnos).

Učební plány
Škola poskytuje vzdělání ve čtyřech oborech - hudebním, výtvarném, literárně-dramatickém a tanečním
oboru. Výuka v těchto oborech se řídí vlastním ŠVP č. j. ZUS BSL/4/2012, který je v souladu s RVP pro
ZUŠ.
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 ŠVP.
.

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 ŠVP.
Vyučující:
Šárka Franková, Michaelu Kotlárovou (rodičovská dovolená) ve školním roce 2018/20219
zastupovala Kristýna Lacmanová.
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 ŠVP.
Vyučující:

Pavlína Lipenská, Dis.

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 ŠVP.
Vyučující:

Jana Paulová
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Statistika
žáci celkem

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2017-2018
531
512
547
570
611
605

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

388
13
401

377
13
390

421
12
433

434
14
448

439
25
464

427
16
443

žáci
Žáci
žáci
žáci

69
42
19
130

60
35
27
122

51
45
18
114

61
44
17
122

56
66
25
147

61
78
23
162

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

20,9
19,3
1,6

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 2018-2019

Litomyšl
hudební obor:

individuální výuka
skupinová výuka
pěvecký sbor
druhý obor

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

Obory: LDO,VO
TO

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 2018-2019

Pedagogové absolvovali kurzy dle svého zájmu. Získané certifikáty a osvědčení jsou uloženy v ředitelně
školy.
ABSOLVENTI 2018-2019

Hudební obor:
Příčná flétna: II. stupeň: Mariana Maiwaldová
Klarinet:

I. stupeň: David Vomáčka, Oskar Štěrba, Kysilková Kristýna, Kazda Jan

Altová flétna: I. stupeň: Hanzlová Barbora
Klavír:

I. stupeň: Eva Piknová, Zuzana Vomáčková, Anna Rezková, Matěj Martiník, Markéta
Doležalová, Julie Müllerová, Matěj Šilar, Petr Beneš, Barbora Šnébergerová, Barbora
Vytlačilová, Filip Janeček, Sára Janečková, Jana Peňázová, Timea Juliana Varjú
II. cyklus: Inka Čudová, Barbora Kovářová

Akordeon:

I. stupeň: Kokešová Terezie, David Šmíd, Nešporová Adéla
II. stupeň: Štorek Martin

Housle:

1. stupeň: Klára Paťavová, Cecílie Nowaková
II. stupeň: Štochlová Viktorie

Zpěv:

I. stupeň: Natálie Šarounová, Adéla Jetmarová, Lucie Doležalová
II. stupeň: Kateřina Kladivová

Varhany:

II. stupeň: Ondřej Vodička

Bicí: I. stupeň: Petr Kazda
Elektrická Kytara: II. stupeň: Jan Šmíd
Taneční obor:
I. stupeň absolvovala: Barbora Krejsová
Výtvarný obor:
I. stupeň absolvovala: Tereza Pávková
Literárně dramatický obor: neměl absolventy
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STUDENTI, KTEŘÍ ÚSPĚŠNĚ SLOŽILI ZKOUŠKY NA KONZERVATOŘ

Ve školním roce 2018/2019 byla na konzervatoř do Kroměříže přijata Michaela Němcová – sólový zpěv,
na konzervatoř do Pardubic nastoupil Michael Ludvík – lesní roh a Bohdana Sýkorová – viola (dálkově).
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 2018/2019 vyhlásilo propozice pro tyto obory:
Hudební obor – soutěže a soutěžní přehlídky:
1. Komorní hra s převahou dechových nástrojů
2. Soutěžní přehlídka ve sborovém zpěvu
3. Hra na akordeon (včetně souborové hry)
4. Komorní hra s převahou smyčcových nástrojů
5. Hra na elektronické klávesové nástroje
6. Skladatelská soutěž
Literárně dramatický obor - soutěžní přehlídka v kolektivním projevu
Dramatický obor se do soutěže letos nezapojil.
V hudebním oboru jsme měli bohaté zastoupení soutěžících ve hře na akordeon – 5x sólo a 1x duo,
v komorní hře se nám bohužel nepodařilo sestavit žádné těleso v takové kvalitě, že bychom ho mohli
uvolnit do soutěže. Do soutěže sborů se zapojila obě dvě sborová oddělení Kvítek i Lilium.
Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na akordeon,
19. 2. 2019
Výsledky:
Všichni soutěžící naší ZUŠ získali
1. místo s postupem do krajského kola.
Radovan Fila
Adam Severa
Daniel Uma
Tomáš Benedikt Sršeň
Denisa Kučerová
Duo: Denisa Kučerová a Vojtěch Plešinger
Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na akordeon,
15. 3. 2019, ZUŠ Polička
Výsledky:
1. místo s postupem do ústředního kola:
Tomáš Benedikt Sršeň
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2. místa
Radovan Fila, Adam Severa, Denisa Kučerová
Duo: Denisa Kučerová a Vojtěch Plešinger
Čestné uznání: Daniel Uma
V ústředním kole soutěže ZUŠ ve hře na akordeon, které pořádala ve dnech 10. – 12. 5. 2019 ZUŠ
V Plzni, získal Tomáš Benedikt Sršeň krásné bronzové pásmo.

Výsledky krajského kola soutěže ZUŠ ve sborovém zpěvu, 12. 3. 2019, Chrudim
DPS Kvítek a Lilium si přivezly z krajského kola soutěže ZUŠ ve sborovém zpěvu zlaté pásmo. Kvítek
byl vybrán jako náhradník pro postup do ústředního kola soutěže.
Výsledky soutěží nás povzbudily a opět utvrdily v přesvědčení, že se za svoje výsledky nemusíme stydět a
že patříme v našem okrese k nejúspěšnějším ZUŠ a obstojíme i v konkurenci krajského formátu.

Akce školy
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/.

Dětské pěvecké sbory
Když pominu tradiční akce, na kterých naše sbory zpívají (Dny medu, vánoční koncerty a nejrůznější
adventní zpívání, rozsvícení vánočního stromu, Svatební veletrh, vernisáže apod.), musím konstatovat, že
oba sbory měly i letos poměrně nabitý program. Zapojily se do dvou soutěží – jednak do „naší zuškové“,
kde si vyzpívaly zlatá pásma, ale i do soutěže, kterou každoročně vyhlašuje NIPOS - Artama. I zde se
sborům dařilo a DPS Lilium si vybojovalo postup do ústředního kola soutěže, které se konalo (a
každoročně koná) v Uničově (24. – 26. 5. 2019). Zde získalo cenu za celkový umělecký projev a
korepetitorka za klavírní doprovod.
Kvítek vystoupil v sobotu 21. 6. 2019 v Klášterních zahradách při doprovodném programu Smetanovy
Litomyšle s minioperkou Zd. Svěráka Budulínek. Tento doprovodný program byl podporován Mgr.
Irenou Pohl Houkalovou a programem MenArt a ZUŠ Open a během odpoledne také účinkoval lidový
soubor Heblata a Bigband naší ZUŠ, celodenní workshopy zde připravilo pro děti a pro veřejnost také bicí
oddělení a výtvarný obor.
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DPS Lilium si letos na Vánoce kromě jiného zazpívalo s Ilonou Csákovou (8. 12. 2018, Piaristický kostel)
a 14. 12. 2018 se zapojilo do zábavného koncertu Vladimíra Hrona a Renaty Černíkové „Vánoční
hvězdy“. Doprovázel Big Band Neratovice a Sexy Girls.
Kvítek v prosinci oplatil pozvání na návštěvu rychnovským Ptáčtům A, které pozval na Vánoční koncert
do Kostela Povýšení sv. Kříže (15. 12. 2018) a společně si oba sbory zazpívaly také na adventních trzích
na Zámeckém návrší.
Kvítek i Lilium také společně s ostatními litomyšlskými sbory 20. 3. 2019 zpívaly pro UNICEF a
podpořily tak dobrou věc. Lilium si také zazpívalo společně s místním smíšeným sborem SPgŠ KOS 10.
1. 2019 pro litomyšlskou Charitu.
Hudební obor připravuje pravidelně každý měsíc interní večírky, koncerty (vánoční, závěrečný, několik
absolventských, příležitostné), žáci účinkují při mnohých příležitostech Města Litomyšl - vernisáže,
konference, slavnosti apod. a spolupracuje i s ostatními institucemi ve městě (knihovna, nemocnice, MŠ,
ZŠ, sociální služby apod.).
Mimořádnou událostí letošního školního roku byla organizace ústředního kola Soutěžní přehlídky ZUŠ
ve sborovém zpěvu. Byl to opravdu náročný víkend – viz příspěvek do ÚÚR:
Před třemi lety jsem přijala výzvu předsedy ÚUR, pana Chalupského, uspořádat po více než třicetileté
odmlce ústřední kolo Soutěžní přehlídky žáků ZUŠ ve sborovém zpěvu. Prožila jsme tehdy s mým
„zuškovým“ týmem náročný, ale krásný víkend, plný něžného dětského sborového zpívání a
mimořádných setkání.
Letošní ročník soutěže se rozrostl do mnohem větších rozměrů a byl organizačně podstatně náročnější,
protože každý kraj mohla vyslat (dle propozic) do ústředního kola dva zástupce – jeden sbor z kategorie A
(malé sbory) a druhý sbor z kategorie B (velké sbory). Litomyšl tak ve dnech 2. – 5. května 2019 přivítala
asi 850 zpěváčků s jejich sbormistry, korepetitory, pedagogickým doprovodem a další příznivce
sborového zpěvu.
Přestože zpěváčci spali v základních školách ve spacích pytlích a bez zázemí, podávali nádherné,
prvotřídní výkony. Já doufám, že si všichni užívali nejen příjemné atmosféry soutěže, ale i historických
krás Litomyšle, které měli možnost zhlédnout. Snad se budou ve svých vzpomínkách k ústřednímu kolu
rádi vracet.
Poděkovat musím všem sponzorům, MŠMT, Městu Litomyšl, ÚUR za podporu a spolupráci, místním
spolupracujícím institucím, odborné porotě, skvělému moderátorovi, ale především ředitelům základních
škol, kteří zcela nezištně poskytli vlastní prostory pro ubytování několik set neposedných dětí. Děkuji také
všem svým kolegům za pracovní nasazení, které museli v tyto dny vynaložit.
Za celou organizací ústředního kola stojí mnoho času a práce. Nikdy ale nelituji energie, která je
vynaložena pro smysluplnou a krásnou věc, kterou bezesporu dětské sborové zpívání je.
Potřetí jsme se také zapojili do projektu ZUŠ OPEN. Všechny informace jsem shrnula do článku, který
vyšel v litomyšlské Lilii.
ZUŠ OPEN už potřetí
V pátek 31. května 2019 se naše ZUŠ opět zapojí do projektu ZUŠ OPEN. Jedná se o celostátní
happening ZUŠ, který chce tímto posílit respekt ZUŠ a upozornit na unikátní systém základního
uměleckého školství v ČR.
Program naší ZUŠ je v tento den poměrně široký a pestrý (podrobně také na www.zusopen.cz). Co tedy
plánujeme? Protože chceme dodržet pravidlo projektu, budeme naši práci prezentovat mimo obvyklé
prostory ZUŠ a odpoledne vyrazíme s dětmi tvořit do centra Litomyšle. Nejrůznější komorní seskupení
našich žáků budou zpříjemňovat chvíle u kávy a pečiva (Bobo Café, Ice Caffé Adria, Pekařství a cukrárna
Sázava). Na terasách u muzea pod širým nebem výtvarný obor nainstaluje výstavu prací (za nepřízně
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počasí u Knihkupectví Paseka). Literárně-dramatický obor v případě hezkého počasí zahraje pouliční
divadlo a spolu s bicím oddělením, žesťaři a lidovým souborem Heblata vyrazí v průvodu náměstím.
Ve Smetanově domě od 17.00 můžete zhlédnout představení „Taneční chvění“, které vzniklo v režii
tanečního oboru naší školy.
Projekt ZUŠ Open letos rozšiřují přidružené akce. Jednou z nich je hudební produkce na pražské Kampě
v den slavnostního zahájení MHF Pražské jaro. Mimořádnou příležitost zahrát si při této příležitosti
dostal jako zástupce Pardubického kraje náš školní bigband pod vedením Libora Kazdy. Vystupovat na
Kampě bude tedy v neděli 12. 5. 2019 od 19.00 hodin. Pokud by se vám nechtělo do Prahy na výlet,
Bigband ZUŠ Litomyšl můžete před prázdninami slyšet ještě dvakrát na domácí půdě. V pátek 14. 6.
2019 v podvečerních hodinách Na Špitálku, kde bude hostovat také Bigband ZUŠ Česká Třebová
(pod vedením Milana Špičáka), a v sobotu 22. 6. 2019 od 14.30 v Klášterních zahradách.
O ZUŠ Open a o „zuškách“ obecně jsme byli také s p. uč. Kazdou a s naším slavným akordeonistou
Tomášem Benediktem Sršněm povídat v Českém rozhase Pardubice v živém vysílání dne 28. 5. 2019
v čase 11.05 – 11.50 hodin.
15. května 2019 jsme se už podruhé díky pražské agentuře Hanah v našem sále přivítali s japonskou
hudební skupinou Musica. Společně jsme s DPS Lilium zanotovali známý sbor „Proč bychom se netěšili“
z Prodané nevěsty a Japonce jsme stylově občerstvili újezdskými koláčky. Za odměnu jsme dostali mnoho
origami, japonských vějířů, hůlek a jiných drobností a dobrot. Byl to zajímavý mezikulturní zážitek.
V rámci Muzejní noci 1. 6. 2019, 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 potřetí vynášela Smrtku do
řeky Loučné. Tentokrát za veselého doprovodu tanečního oboru.
Bigband se hned po prázdninách pustil do nácviku projektu písní Evy Špinarové. Projekt vznikl
z iniciativy naší bývalé žačky, výborné zpěvačky Jany Klusoňové. Premiéru měl koncert ve velkém sále
Smetanova domu 2. 11. 2018 a velký úspěch s tímto repertoárem zaznamenal orchestr také na pražské
Kampě. Bigband má za sebou už zmíněný školní ples, účinkování v Klášterních zahradách a jarmarcích.
Taneční obor se vypravil v sobotu 11. 5. 2019 do Prahy na balet Malá mořská víla do Stavovského
divadla. Před představením se nám věnovala přímo sama sólistka – víla a děti měly připravený workshop
v tanečním sále divadla se zajímavým povídáním. Vyvrcholením celoroční práce TO bylo celovečerní
velkojevištní vystoupení „Taneční chvění“, mozaika nejrůznějších choreografií. Název vymýšlely
nejstarší žákyně formou soutěže. Po delší odmlce jsme také přivítali v programu hosty – tanečnice z Ústí
nad Orlicí se zajímavými choreografiemi s originálním využitím akustických hudebních nástrojů -housle.
Výtvarný obor (kromě celoročních výstav v atriu školy a tvorby cen do slosování na plese) byl osloven
panem primářem ke spolupráci na výzdobě LDN, která se přestěhovala do areálu litomyšlské nemocnice.
Děti se pod vedením p. uč. Šárky Frankové vynasnaží zpříjemnit nové prostředí ryze dětskými obrázky.
Projekt bude pokračovat ještě ve školním roce 2019/2020.

10

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).

Přehled akcí školy ve školním roce 2018/2019
Září
3. - 7. 9.
10. 9.

Domluva rozvrhu
Zahájení výuky kolektivních předmětů

17. 9.

Udílení Cen purkmistra Laška a Plaket RaL
19.00, Smetanův dům, zpívá Lilium,
hraje saxofonové kvarteto

19. 9.

„Kočičiny“ (pro KOS a Kvítek)
Smetanův dům, 18.00 hodin

28. 9.

Státní svátek

Říjen
3. 10.

Týden knihoven
- dopoledne hrají pro děti ZŠ žáci našeho dramatického oboru; 9.30 – 11.30
v učebně LDO v „Tunelu“

17.10.

Interní večírek, 16.30 hodin, sál školy

21. 10.

Sázení lípy na Lidické ulici
- ve 14.00 vystoupí při této příležitosti lidový soubor Heblata

26. 10.

„Retrokavárna“ v Dolním Újezdě
- cca od 19.30 hraje komorní sestava klarinetů/saxofonů s klavírem pod vedením L.
Kazdy

29. - 30. 10.

Podzimní prázdniny

Listopad
2. 11.

Večer písní Evy Špinarové - účinkuje Bigband ZUŠ a Jana Klusoňová
Smetanův dům, 19. 30 hodin

6., 13. a 20. 11.

Keramické dílny pro ZŠ (MAP II)

8. 11.

Dramatické dílny pro ZŠ (MAP II)
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9. - 11. 11.

Soustředění DPS Lilium v Mladočově

18. 11.

Dny medu
- účinkují žáci ZUŠ
Zámecká jízdárna, 10.00 – 13.00 hodin

21. 11.

Interní koncert žáků
16.30 hodin, sál školy

22. a 23. 11.

Dílny dramatického ztvárnění (MAP II)

23. 11.

Vernisáž v muzeu, 17.00 hodin
vystupuje DPS Kvítek
Třídní přehrávka J. Kratochvíla, sál, 16.30 hodin

27.11.

Prosinec
1.12.

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

1. 12.

Dramaťák v knihovně – „Vánoce za dveřmi“
- 2 představení: v 10:00 a v 10:30 hodin

1. 12.

Charity Day na gymnáziu, účinkují vybraní žáci školy

2. 12.

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

4. 12.

Interní večírek, sál, 16.30 hodin

5. 12.

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

6. 12.

Zpívání pro MŠ Lidická, účinkují žáci pěveckého oddělení, 15.30 hodin

6. 12.

Univerzita 3. věku
Účinkuje akordeonové duo: D. Kučerová a V. Plešinger

6. 12.
7. 12.

DPS Lilium zpívá ve Strakově, 17.00 hodin
DPS Kvítek zpívá v Sedlištích, 17.00 hodin

7. 12.

Chtíc, aby spal…. Tomáš Benedikt a jeho hosté
- 19.30 KD Němčice

8. 12.

Koncert DPS Lilium s Ilonou Csákovou, 16.00 hodin, Piaristický kostel
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9. 12.

Vánoční trhy v Litomyšli – od 14.00 hodin hrají Heblata

12. 12.

Vánoční koncert žáků, sál školy, 17.00 hodin

12. 12.

Kroužek Jihočechů
17.00, salónek restaurace Slunce, účinkují žáci komorní hry

14. 12.

„Vánoční hvězdy“
- koncert Vl. Hrona, E. Pilarové, R. Černíkové, Big Bandu Neratovice,
Sexy Girls a DPS Lilium
Velký sál Smetanova domu, 19.00 hodin

15. 12.

Vánoční koncert sborů, Kostel Povýšení sv. Kříže, 11.00 hodin

16. 12.

Vánoční trhy v Litomyšli – zpívají DPS Kvítek a Lilium od 14.00 hodin

16. 12.

Vánoční koncert Big Bandu ZUŠ a Jany Klusoňové v Dolním Újezdě, 17.00

Leden
10. 1.

Tříkrálový benefiční koncert sborů KOS a Lilium
Kostel Povýšení sv. Kříže, 18 hodin

16. 1.

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

19. 1.
22. 1.

Svatební veletrh – na zámku zpívá Lilium
Interní večírek, 16.30, sál školy

24. 1.

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

29. 1.

Třídní přehrávka p. uč. L. Kazdy, 16.30 hodin, sál školy

31. 1.
1. 2.

Vysvědčení
Jednodenní pololetní prázdniny

Únor
1. 2.
4.- 8. 2.

Jednodenní pololetní prázdniny
Jarní prázdniny

19. 2.

Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na akordeon
- dopoledne, sál školy

20. 2.

Interní večírek, 16.30, sál školy
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21. 2.
22. 2.

27. 2.

Třídní přehrávka p. uč. M. Heylové
- 17.00 hodin, sál školy
Školní ples
- KD Čistá, 20.00 – 24.00 hodin,
- hraje Bigband ZUŠ a hosté

28. 2.

Třídní přehrávka p. uč. M. Techlovského
- 16.30 hodin, sál školy
Dramatické dílny pro MŠ (MAP II), dopoledne

Březen
1. 3.

Třídní přehrávka p. uč. K. Kratochvíla, 17.00 hodin, učebna HN „Tunel“

5. 3.

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

7. a 8. 3.

Dílny dramatického ztvárnění pro MŠ (MAP II), od 9.00

8. -10. 3.

Soustředění DPS Lilium v Mladočově

12. 3.

Krajské kolo soutěže ZUŠ ve sborovém zpěvu, „Beseda“ Chrudim

13. 3.

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

14. 3.

Dramatické dílny pro MŠ (MAP II), od 9.00 hodin

15. 3.

Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na akordeon, ZUŠ Polička

20. 3.

Zpíváme pro UNICEF – DPS Kvítek a Lilium, 18.00 hodin, Kostel Povýšení sv. Kříže

21. 3.

Třídní přehrávka p. uč. T. Kopecké, 17.00 hodin, sál školy

26. 3.

Interní večírek, 16.30 sál školy

28. 3.

Třídní přehrávka K. Cupasové a P. Jiříčka, sál ZUŠ, 16.00 hodin

Duben
1. 4.

Třídní přehrávka paní uč. K. Cupasové a P. Jiříčka, sál školy, 16.00 hodin

4. 4.

Třídní přehrávka paní uč. J. Macháčkové, sál školy, 16.30 hodin

8. 4.

Třídní přehrávka bicích J. Jovbaka – MC Kotelna, 17.00

9. 4.

Krajská přehlídka dětských pěveckých sborů, DPS Kvítek, Chrudim

11. 4.

Interní večírek, sál školy, 16.30

13. 4.

Heblata v Muzeu, 14.30 nebo 15.00 hodin
- po vystoupení bude následovat průvod vynášení smrti

18. – 22. 4.

Velikonoce
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24. 4.

Absolventský koncert, sál školy, 17.00 hodin

26. 4.

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

Květen
1. a 8. 5.

Státní svátky

3. a 4. 5.

Ústřední kolo soutěže ZUŠ ve sborovém zpěvu

3. 5.

Ředitelské volno

7. 5.

Interní večírek, 16.30, sál ZUŠ

7. + 14. 5.

Keramické dílny MAP II

9. 5.

Třídní přehrávka M. Jandové, 16.30 hodin

10. – 12. 5.

Ústřední kolo akordeonů v Plzni

11. 5.

Malá mořská víla – zájezd TO na balet do Stavovského divadla

12. 5.

Bigband na Kampě, 19.00 hodin

13. 5.

Absolventský koncert O. Vodičky a DPS Kvítek a Lilium, Kostel Povýšení sv.
Kříže, 17.00

15. 5.

Japonská skupina Musica a Lilium, 10.30, sál školy

15. 5.

Absolventský koncert, 17.00 hodin, sál školy

19. 5.

Svatojánský koncert ve Chmelíku, 15.00 hodin

21. 5.

Absolventský koncert, 17.00 hodin, sál školy

22. a 23. 5.

Výchovné koncerty a workshopy pro MŠ, od 9.00 hodin

24. – 26. 5.

Ústřední kolo soutěže DPS v Uničově – soutěží Lilium

20. – 31. 5.

Zápis do ZUŠ

23. 5.

Třídní přehrávka I. Benešové, 16.30 sál

28. – 30. 5.

Pasování čtenářů, knihovna, hrají akordeony

29. 5.

Závěrečný keyboardový koncert, 16.30 hodin, sál školy
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31. 5.

ZUŠ OPEN

10.00 a v 17.00

„Taneční chvění“ – taneční vystoupení, Smetanův dům

13.00 – 17.00

ZUŠ OPEN AIR
- žáci hrají u kaváren: BOBO Café, Ice Adria, Pekárna Sázava

13.00 – 17.00
13.00 – 17.00

Výstava výtvarného oboru na terasách u muzea
Výtvarný workshop u Bobo Café

13.00 -16.00

„Malá a velká překvapení“ od dramatického oboru
v různých koutech kolem ZUŠ Tunel

Červen
1. 6.

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

5. 6.

Interní večírek, 16.30, sál školy

10. - 14. 6.

Postupové zkoušky
V tomto týdnu odpadá výuka PHV a HN.

13. 6.

Vyřazování předškoláků MŠ Lidická, 15.30, 16.00, sál

14. 6.

Koncert bigbandů, 15.00 hodin, pódium Na Špitálku
- hrají Bigband ZUŠ Litomyšl a ZUŠ Česká Třebová

18. 6.

Závěrečný koncert, 17.00, sál školy

22. 6.

Klášterní zahrady – doprovodný program pro MenArt
- 10.00 Miniopera Budulínek – DPS Kvítek, velké pódium
- 14.00 – 14.30 Heblata – trávník
- 14.30 – 15.30 Big Band Litomyšl, velké pódium
- 9-18 hodin: hudební a výtvarné dílny

26. 6.

Post Bellum – vyhodnocení vzdělávácího projektu v kině

28. 6.

Vysvědčení – 8.30 – 13.00 hodin

V Litomyšli 14. 9. 2019

Mgr. Markéta Hegrová, zástupce ředitele školy
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