Výroční zpráva
Základní umělecké školy
Bedřicha Smetany Litomyšl
za školní rok 2019-2020

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 (17. 1. 2020) bylo nabito, a to
také díky aktivitě tanečního oboru, který připravil několik předtančení. Hrál samozřejmě Bigband pod
vedením Libora Kazdy a jeho hosté. Program zpestřil lidový soubor Heblata. Hlavní ceny do slosování o
věcné ceny vytvořil výtvarný obor (1. cena již tradičně originální plátno, 2.+3. cena: kermické předměty ).

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 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.
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Vyučované předměty, učitelé a jejich vzdělání:
klavír
Zdeňka Bulvová
Marie Heylová
Milena Jandová
Markéta Hegrová
Petr Jiříček
Marie Jovbaková (rodičovská dovolená)
Veronika Jandová
Iveta Benešová
Alena Běťáková

Iveta Benešová
sborový zpěv, sólový zpěv
Lucie Vavřínová
Kristýna Cupasová
housle
Ladislava Blajdová
Terezie Štanclová
keyboard
Miroslav Techlovský

varhany
Marie Heylová
Petr Jiříček

akordeon
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Jarmila Hájková

Adéla Jiskrová
Lucie Vavřínová

dechové nástroje žesťové a dřevěné
Vojtěch Čermák
kytara: Jiřina Macháčková
Kamil Kratochvíl

Bicí nástroje
Jan Jovbak

HN, PHV
Hana Vanišová /PHV, HN/
Zuzana Doležalová /HN/

klarinet, zobcová flétna, saxofon, příčná fl.
Libor Kazda
Terezie Kopecká (rodičovská dovolená)
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, Michaela Kotlárová

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., korepetice: Magda Žáková

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

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2017-2018 2018-2019
547
570
611
605
621

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

421
12
433

434
14
448

439
25
464

427
16
443

428
18
446

žáci
Žáci
žáci
žáci

51
45
18
114

61
44
17
122

56
66
25
147

61
78
23
162

70
78
27
175

18, 9
17,4
1,5

19,5
18
1,5

20,2
18,5
1,7

20,9
19,3
1,6

20,7
18,8
1,9

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 2019-2020

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
všechny žákem studované obory. V případě nepřítomnosti žáka ve výuce ze zdravotních důvodů nad
rozsah jednoho měsíce se vrací část úplaty.
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DVPP 2019-2020

Pedagogové absolvovali kurzy dle svého zájmu. Získané certifikáty a osvědčení jsou uloženy v ředitelně
školy. Pro DVPP byly využity také Šablony II.
ABSOLVENTI 2019-2020

Vzhledem k epidemiologickým opatřením v souvislosti s šířením nákazy covid -19 absolventi zakončili
studium formou neveřejné komisionální zkoušky.
Hudební obor:
Příčná flétna: II. stupeň: Barbora Vavřínová
Klarinet:

I. stupeň: Jan Vajrauch
II. stupeň: Ondřej Cenek

Klavír:

I. stupeň: Ondřej Cenek, Alena Cenková, Lucie Fendrychová, Michaela Kopecká, T. Jos.
Lapáček, Marika Rožková, Kateřina Slavíková, Nikola Šplíchalová, Barbora
Zahradníčková
II. cyklus: Tereza Jirouchová

Akordeon:

II. stupeň: Vojtěch Plešinger

Housle:

II. stupeň: Veronika Zachová

Zpěv:

I. stupeň: Karolína Smutná
II. stupeň: Michaela Holásková

Sbor:

I. stupeň: Nikola Belfiová

EKN:

I. stupeň: Tereza Dlouhá, Vanessa Anna Šraitrová

Kytara:

I. stupeň: Tomáš Candrák
II. stupeň: Karla Buřvalová

Trubka:
I. stupeň: Václav Šoulák
Lesní roh:
I. stupeň: Jan Vomočil
Baskřídlovka: I. stupeň: František Pecháček
Taneční obor:
II. stupeň absolvovala: Ráchel Pelikovská
Výtvarný obor:
I. stupeň absolvovaly: Kateřina Slavíková, Eliška Slavíková
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Literárně dramatický obor:
I. stupeň: Agáta Dušková
II. stupeň: Šimon Rousek

STUDENTI, KTEŘÍ ÚSPĚŠNĚ SLOŽILI ZKOUŠKY NA KONZERVATOŘ

Ve školním roce 2019/2020 byl na Ježkovu konzervatoř do Prahy přijat Václav Šoulák – obor: hra na
trubku.
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 2019/2020 vyhlásilo soutěž pro tyto obory:
I. Hudební obor – soutěže a soutěžní přehlídky:
1. Hra na kytaru
2. Hra na klavír
3. Hra na smyčcové nástroje
4. Soutěžní přehlídka pro dechové orchestry
5. Soutěžní přehlídka pro jazzové soubory a ostatní orchestry
II: Soutěžní přehlídka literárně dramatického oboru
III. Soutěžní přehlídka výtvarného oboru „Oči dokořán“
Díky uzavření škol v souvislosti s Covid - 19 od 11. 3. 2020 se stihla uskutečnit pouze tato okresní
kola (klavíristé okresní kolo nestihli o jeden den):
Výsledky okresních kol:
Hra na kytaru (3. 3. 2020, Litomyšl)
Gabriela Boukalová – kytara sólo
1. místo s postupem do krajského kola
Kytarové duo: Natálie Cvrková, Tadeáš Glänzner
1. místo bez postupu
Hra na housle (10. 3. 2020, Moravská Třebová)
Jan Tadeáš Huška - housle
1. místo s postupem do krajského kola
Andrea Matoušková - housle
1. místo s postupem do krajského kola
Terezie Rita Hušková - housle, 2. místo
Helena Bubnová – housle, 2. místo
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I tak jsme nasbírali krásné výsledky.
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/.
Díky šíření Covid - 19 a uzavření škol a celého kulturního života nám plánované akce a vystoupení
skončily k 11. 3. 2020. Nejen, že se nestihla konat okresní a další postupová kola soutěží, ale zrušeny byly
také veškeré koncerty, interní večírky, třídní přehrávky, mezikulturní výměny, „Taneční chvění“, sborové
výměnné pobyty a celé projekty jako např. ZUŠ OPEN, vystoupení sborů s Litomyšlským symfonickým
orchestrem, Muzejní noc a další.

Dětské pěvecké sbory
DPS Lilium se hned od září soustředil na společný koncert se známou popovou hvězdou Josefem
Vágnerem a zpěvačkou Michaelou Gemrotovou, který se uskutečnil ve Smetanově domě 31. 10. 2019 za
doprovodu smyčcového kvarteta Klasix. Předcházelo mu soustředění na Mladočově, kam přijel natočit
upoutávku do rozhlasu sám J. Vágner a členové kvarteta. Zpěváčci si to moc užili. Koncert měl
nádhernou atmosféru a úžasnou uměleckou úroveň.
DPS Kvítek si zazpíval na podzim (8. 11. 2019) za doprovodu našeho Bigbandu na koncertě k výročí
Semaforu několik známých „semaforských“ písniček (samozřejmě nechyběl hit „Na okně seděla kočka“).
Potom se oba sbory vrhly na vánoční repertoár. Stihly rozsvítit vánoční stromy (Litomyšl, Kornice) a užít
si vánoční koncerty, akce druhého pololetí včetně soutěží už byly zrušeny.
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.
Heblata veřejně vystoupila pouze na školním plese v Čisté (17. 1. 2020), další vystoupení ve spolupráci
s muzeem (vynášení smrti apod.) už se neuskutečnila.
Bigband se hned po prázdninách pustil do nácviku projektu Semafor 60. Projekt vznikl při
příležitosti 80. výročí tohoto proslulého divadla. Premiéru měl koncert ve velkém sále Smetanova domu
2. 11. 2019. Více než dvouhodinový program sklidil nebývalý úspěch, Smetanův dům doslova praskal ve
švech. Bigband má v letošním školním roce za sebou také zmíněný školní ples a vánoční vystoupení
v Lubné Na Skalce.
Taneční obor připravil 27. 11. 20202 originální taneční vystoupení Leť a jinakosti ve spolupráci s TO
Ústí nad Orlicí. Hlavní performerkou tohoto vystoupení byla handicapovaná tanečnice Markéta Stránská.
Dopolední představení pro školy bylo velikým zážitkem a poučením pro všechny zúčastněné školy.
Zklamáním byla malá účast při odpoledním vystoupení pro veřejnost.
Celojevištní vystoupení „Taneční chvění“ se těsně před generálními zkouškami pozasatavilo.
Výtvarný obor (kromě celoročních výstav v atriu školy a tvorby cen do slosování na plese) byl osloven
ke spolupráci na výzdobě LDN, která se přestěhovala do areálu litomyšlské nemocnice. Děti se pod
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vedením p. uč. Šárky Frankové snaží zpříjemnit nové prostředí ryze dětskými obrázky. Pokud bude zájem,
projekt bude pokračovat ještě ve školním roce 2020/2021.
Literárně dramatický obor dlouhodobě spolupracuje s městskou knihovnou v Litomyšli, i v letošním
roce se zde stihl dvakrát představit (Týden knihoven + první adventní sobotu sehrál divadlo „Přemek
před televizí“).

Přehled akcí školy ve školním roce 2019/2020
Září
2. - 6. 9.
9. 9.
24. 9.

Domluva rozvrhu
Zahájení výuky kolektivních předmětů
Udílení Cen purkmistra Laška a Plaket RaL
- 19.00, Smetanův dům
- hraje T. B. Sršeň - akordeon

Říjen
2. 10.

Týden knihoven
- dopoledne hrají pro děti ZŠ žáci našeho dramatického oboru; 8.30 – 11.30 v učebně LDO
v „Tunelu“

16.10.
18. - 20.10.
29. - 30. 10.

Interní večírek, 16.30 hodin, sál školy
Soustředění DPS Lilium v Mladočově
Podzimní prázdniny

31. 10.

Koncert KLASIX
- Josef Vágner, Michaela Gemrotová a DPS Lilium
- Smetanův dům, 19.00 hodin

Listopad
7., 15., 21., 28. 11. Keramické dílny pro ZŠ (MAP II)
8. 11.

Semafor 60
- hraje Bigband ZUŠ, 19.00, Smetanův dům

9. 11.
Heblata v Němčicích, 13.30 - MŠ
13. 11.
Interní večírek, 16.30 hodin, sál školy
14. a 22. 11. Dílny dramatického ztvárnění (MAP II)
17. 11.

Dny medu
- účinkují žáci ZUŠ
Zámecká jízdárna, 9.15 – 12.30 hodin
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27. 11.

LeŤ a jinakosti
- taneční vystoupení Markéty Stránské a tanečního oboru ZUŠ Litomyšl a Ústí n. Orlicí
- 17.00, Smetanův dům

30. 11.

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

30. 11.

Dramaťák v knihovně: Přemek před televizí
- 9.30 – 10. 30 hodin

Prosinec
1. 12.
1.12.
4. 12.
5.12.
5. 12.
7. 12.
9. 12.
11. 12.
11.12.
10. 12.
10. 12.
12. 12.
13. 12.
13.12.
16. 12.

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu v Litomyšli
- zpívají: DPS Kvítek a Lilium, zámecké návrší, 17.00 hodin
Vernisáž výstavy Igráček, Muzeum, 14.00, hraje kytarové duo
Interní večírek, sál, 16.30 hodin
Univerzita 3. věku
Mikulášské zpívání před Hotelem Zlatá Hvězda, od 16.00 hodin
Účinkují: žáci pěveckého oddělení
Bigband v Lubné na Skalce, 14.00
DPS Lilium zpívá ve Strakově, 17.00 hodin
Kroužek Jihočechů, U Slunce účinkuje akordeonové oddělení, 17.00
Česko zpívá koledy, 18.00 hodin, u Kostela Povýšení sv. Kříže
Pěvecké oddělení v pečovatelském domě, asi 16.30
Třídní přehrávka V. Čermáka – sál školy, 17.00 hodin
Vánoční koncert žáků, sál školy, 17.00 hodin
Zahájení výstavy na zahradnické škole, DPS Kvítek
Saxofony L. Kazdy v Dolním Újezdě
Vánoční koncert sborů, Kostel Povýšení sv. Kříže, 17.00 hodin

23. 12. 2019 – 6. 1. 2020

Vánoční prázdniny

Leden
13. 1.

Koncert pro žáky PHV a jejich rodiče
16.30 a 17.30 hodin, sál školy

17. 1.

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

21. 1.

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

22. 1.
29. 1.

Interní večírek, 16.30, sál školy
Třídní přehrávka p. uč. L. Kazdy
- 16.00 hodin, sál školy
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30. 1.
31. 2.

Vysvědčení
Jednodenní pololetní prázdniny

Únor
10. - 14. 2.
19. 2.

Jarní prázdniny
Školní kolo soutěže ZUŠ ve hře na klavír, kytaru a smyčcové nástroje
- od 15.00 hodin, sál školy

25. 2.
26. 2.

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

Březen
3. 3.

Okresní kolo ve hře na kytaru, od 9.00, sál školy

4. 3.

Třídní přehrávka p. uč. L. Vavřínové
- 16.30 hodin, sál školy
5. 3. a 26. 3. Dramatické dílny (MAP II), od 8.00
7. 3.

Benefiční dobový ples – 19.00, hraje Bigband

9. a 11. 3.

Třídní přehrávka p. uč. K. Cupasové
- 16.30 hodin, sál školy

10. 3.

Okresní kolo ve hře na smyčcové nástroje
– ZUŠ Moravská Třebová

Následující akce byly kvůli uzavření školy v souvislosti s covid-19 zrušeny:
10. 3.
Seminář pro bicí - (L. Hadrava), Ústí n. Orlicí
11. 3.
Čtenář roku – knihovna, hraje kytarové oddělení
12. 3.
Okresní kolo ve hře na klavír – ZUŠ Polička
18. 3.
Interní večírek, 16.30 sál školy
25. 3.
Seminář – inkluze, sál ZUŠ
25. 3.
Krajské kolo ve hře na kytaru, ZUŠ Havlíčkova Pardubice
26. 3.
Třídní přehrávka p. uč. I. Benešové
- 16.30 hodin, sál školy
27. – 29. 3. Soustředění DPS Lilium v Mladočově
28. 3.

Vynášení Morany - hrají Heblata, dramatický a taneční obor
-Regionální muzeum, odpoledne, pouze za pěkného počasí, 15.00

30. 3.

Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje
- ZUŠ Č. Třebová
Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na klavír
- ZUŠ Vysoké Mýto

31. 3.
31. 3.

Taneční chvění aneb Cesta časem 17. 00, Smetanův dům
11

Duben
Z důvodu uzavření škol kvůli šíření Covid – 19 se všechny plánované dubnové akce zrušily.
2. 4.
6. 4.
7. 4.

Zájezd Petrof – klavírní oddělení
Třídní přehrávka bicích J. Jovbaka – MC Kotelna, 17.00
Krajská přehlídka dětských pěveckých sborů
- DPS Kvítek, Lilium, Chrudim

15. 4.
21. 4.

Interní večírek, sál školy, 16.30
Absolventský koncert, sál školy, 17.00 hodin

V průběhu dubna se měly konat také třídní přehrávky paní uč. V. Jandové. M. Jandové a J.
Macháčkové a L. Blajdové
Květen
V květnu měly být uskutečněny tyto akce:
1. a 8. 5.
Státní svátky
6. 5.
Absolventský koncert
- 17.00 hodin, sál školy
12. – 16. 5.

ZUŠ OPEN

16. - 18. 5.
20. 5.

Výměnný pobyt DPS Plameňáci Šumperk
Interní večírek, 16.30, sál ZUŠ

25. 5.

Zájezd klavírního oddělení do Skutče na klavírní seminář Daniela Juna
-

30. 5.

Výchovné koncerty pro MŠ
Závěrečný koncert EKN
Třídní přehrávka M. Heylové

Muzejní noc

Akce byly kvůli uzavření školy do 11. 5. 2020 a následně v souladu s hygienickými opatřeními
MŠMT zrušeny.
Červen
8. - 12. 6. Postupové zkoušky se v letošním školním roce ruší .
15. – 19. 6. Zápis do ZUŠ
22. – 24. 6. Závěrečné komisionální zkoušky
22. – 30. 6. Vysvědčení

V Litomyšli 25. 9. 2020

Mgr. Markéta Hegrová, zástupce ředitele školy
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