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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:                 Radomil Kašpar, od 1. 12. 2010 je pověřena vedením Mgr. Markéta 

Hegrová, Ph.D., jmenovaná jako zástupce ředitele školy 
Zástupce ředitele školy:  Mgr. Petr Jiříček 
Adresa hlavní budovy:  Rektora 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 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 (školního vzdělávacího programu). 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, tj. 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 
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Dlouhodobě ZUŠ pronajímá taneční sál pro účely cvičení jógy, tai-chi, břišních tanců a příležitostně i pro 
jiné akce. Hlavní budovu pronajímáme v období letních prázdnin hudebním interpretačním kurzům České 
hudební společnosti, Mezinárodním smyčcovým kurzům prof. Milana Vítka a příležitostně i jiným 
zájemcům. Letos nově Litomyšl přilákala i frekventanty akordeonových kurzů, kterým jsme poskytli 
zázemí pro výuku i mimořádné koncerty. 
 

Od školního roku 2011/2012 nám hospodářskou činnost rozšiřuje organizace školního plesu. 
Kvůli ukončení činnosti sálu v Lidovém domě jsme ples přesunuli do KD v Čisté. I v letošním roce nám 
bohužel plesové radovánky překazil Covid.  
 
 
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. 

. 

Vyučované předměty a jejich učitelé:   
klavír  
Zdeňka Bulvová    
Marie Heylová     
Milena Jandová   
Markéta Hegrová  
Petr Jiříček   
Marie Jovbaková  (rodičovská dovolená) 
Veronika Jandová  
Iveta Benešová  
Alena Běťáková 
 
varhany            
Marie Heylová  
Petr Jiříček  
Iveta Benešová  
 
sborový zpěv, sólový zpěv          
Lucie Vavřínová, Kristýna Cupasová (mateřská)  
Klára Zemanová, Lucie Kratochvílová 
 

housle              
Ladislava Blajdová  
Jana Báčová 
 
keyboard 
Miroslav Techlovský, Lukáš Hrubeš 
 
akordeon             
Jarmila Hájková  
 
dechové nástroje žesťové a dřevěné  
Vojtěch Čermák 
 
bicí nástroje 
Jan Jovbak 
 
klarinet, zobcová flétna, saxofon, příčná fl. 
Libor Kazda  
Terezie Kopecká (rodičovská), Lucie Vavřínová  
Adéla Jiskrová, Iveta Frýdová  
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kytara:  Jiřina Macháčková  
Kamil Kratochvíl  

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

 
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, 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  
 
 
Statistika (dle výkazu S24-01 k 30. 9. příslušného školního roku) 
 

 2017 2018 2018 2019 2020 2021 
žáci  celkem 570 611 605 621 580 574 
       
žáci  hudební obor ind. 434 439 427 428 412 408 
žáci  hudební obor kol. 14 25 16 18 18 13 
Žáci HO celkem 448 464 443 446 430 421 
       
žáci   výtvarný  obor 61 56 61 70 62 65 
Žáci   taneční  obor 44 66 78 78 67 67 
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žáci   lit-dramat. obor 17 25 23 27 21 21 
žáci   OO celkem 122 147 162 175 150 153 
       
       
Učitelé celkem 19,5 20,2 20,9 20,7 20,7 20,8 
Učitelé HO 18 18,5 19,3 18,8 19 18,9 
Učitelé OO 1,5 1,7 1,6 1,9 1,7 1,9 
       
Hospodářští pracovníci 2,5 2,5 2,5 2,5 2,75 2,5 
 
 
Školné pro školní rok 2021-2022 
 
    

hudební obor: individuální výuka  280 Kč měsíčně 1400 Kč pololetně 
 skupinová výuka    220 Kč 700 Kč  
 pěvecký sbor  140 Kč 700 Kč  
 druhý obor       140 Kč  700 Kč  
Obory: LDO, VO  140 Kč  700 Kč  
TO  160 Kč  800 Kč  
    
 

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. 
 

ROZPOČET 2022 (PŘEDPOKLÁDANÁ SKUTEČNOST) 

Kraj Provozní rozpočet Šablony Celkem 
18 486 000 1 731 000 323 000 20 540 000 
 

DVPP 2021-2022 
 
Pedagogové absolvovali kurzy dle svého zájmu. Získané certifikáty a osvědčení jsou uloženy u zástupce 
ředitele školy. Na míru absolvoval pedagogický sbor seminář na téma Projektové vyučování. Krátkým on 
- line školením R. Čapka (pro spojené ZUŠ Bystré a D. Újezd) jsme získali obrázek o formálním 
hodnocení. 
Pro DVPP byly využity také prostředky z OP Šablony II.  
 

ABSOLVENTI 2021-2022 
 
Absolventi hudebního oboru zakončili své studium ve třech koncertech, absolventky tanečního a literárně-
dramatického oboru uzavřely svoje studium 22. 4. 2022 celovečerním vystoupením s názvem Taneční 
chvění, ve kterém skvěle  hostovali studenti soukromé taneční konzervatoře z Prahy. 
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V červnu vzniklo historicky druhé absolventské tablo, které bylo vystaveno na náměstí a poté v atriu 
školy. 
Úspěšně absolvovalo celkem 29 žáků. 
 
Hudební obor: 
 
Zobcová flétna: I. stupeň: Nela Jůzová 
Příčná flétna: I. stupeň: Anna Samková, Stela Vaňková 
 
Klarinet:  I. stupeň: Pavel Horáček 
Saxofon:  I. stupeň: Anežka Rambousková 
 
Klavír:  I. stupeň: Karolína Suchánková, Kristian Kučera, Dominika Jiříčková, Stella Marie 

Chadimová,  
II. stupeň: Piskačová Natálie, Lucie Rafaela Hušková 
 

Akordeon:  I. stupeň: Lucie Lacmanová, Daniel Uma 
Housle:  I. stupeň: Kateřina Tmejová, Petra Schmídová, Anežka Maiwaldová  
 II. stupeň: Andrea Matoušková 
 
Zpěv:  II. stupeň: Yvonne Volgemutová 

 
Hra na keyboard a digitální klavír:   
I. stupeň: Daniel Džbánek, Eliška Slavíková, Josef Šafránek Nikola Šplíchalová 
 
Klasická kytara:  
I. stupeň: Linda Křečková, Adam Blahoslav Lapáček, Vondráčková Barbora 
 
Bicí:  I. stupeň: Daniel Král  
 
Taneční obor: 

I. stupeň: Marie Lišková 
 
Výtvarný obor: neměl ve školním roce 2020/2021 žádné absolventy  
 
Literárně dramatický obor:  

I. stupeň: Kateřina Hantlová, Natálie Smíšková 
 

 
 

STUDENTI, KTEŘÍ ÚSPĚŠNĚ SLOŽILI ZKOUŠKY NA KONZERVATOŘ 
 
 Ve školním roce 2021/2022 byla na taneční konzervatoř do Brna přijata Markéta Čapková. 
 
 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 
 
Zápis do ZUŠ probíhal od 16. do 31. května 2022. V součtu všech oborů se dostavilo 91 dětí (LDO 4, HO 
58, VO 14, TO 15 dětí). 
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SOUTĚŽE 
 
 
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 2021/2022 vyhlásilo tyto soutěže pro ZUŠ: 

1. Sólový a komorní zpěv 
2. Sólová a komorní hra bicích nástrojů 
3. Hra smyčcových souborů a orchestrů 
4. Hra na dechové nástroje 
5. Hra na cimbál, dudy, lidové soubory 
6. Taneční obor  

  
Naši pedagogové hry na dechové nástroje, bicí a sólový zpěv připravili do okresního kola celkem 

45 žáků sólové hry, což je v porovnání s předchozími lety nebývale vysoké číslo. Do krajského kola se 
probojovalo 23 z nich a bicí třídu reprezentovaly také dva soubory – BOBS I a BOBS II. 

Do soutěže se po dlouhé době zapojil rovněž taneční obor. Dvě ze čtyř připravovaných 
choreografií  postoupily do krajského kola – „V mlhách“ a choreografie „Skřítci“, která zazářila mj. i 
živou korepeticí malého houslisty Jana Tadeáše Hušky. 

A jak jsme obstáli v krajské konkurenci? Souhrnem nám žáci přivezli celkem 3x třetí místo, 11x 
místo druhé a vynikajících 11 prvních míst. Nejcennější kov s postupem do celostátního kola vybojoval 
Jakub Jovbak (bicí), Adéla Jiskrová (příčná flétna) a bicí soubor BOBS I ve složení Petr Kazda, Daniel 
Král a Jan Brýdl. 
Z ústředních kol se pyšníme se hned dvěma prvními místy. První z nich vybojoval bicí soubor 
BOBS I (Jan Brýdl, Daniel Král, Petr Kazda) s originální interpretací Vivaldiho „Léta“ pro 
marimbu. Druhé zlato získala ve hře na příčnou flétnu výborným výkonem Adélka Jiskrová. Jakub 
Jovbak (bicí) se umístil na krásné třetí příčce.  
 

Okresní kolo v sólovém zpěvu – Polička, 24. 2. 2022 
1.místo s postupem:      Anna Vavřínová 
1.místo s postupem:     Sára Štýbnarová 
1.místo bez postupu:     Adéla Ripplová a Evelína Hárychová 

 
2. místo:      Adéla Ripplová a Nela Mackerlová 
3. místo:      Emma Witzová 
 

Okresní kolo ve hře na dechové nástroje dřevěné – Svitavy 14. 3. 2022 
Příčné flétny: 1. místo s postupem do krajského kola:  
Adéla Jiskrová 
Johana Beňová 
Adéla Ripplová  
Rozálie Vavřínová 
Mariana Melšová 
 
Příčné flétny: 1. místo bez postupu:    Příčné flétny: 2. místo:  
Veronika Kopecká       Terezka Pivoňková 
Anežka Jiříčková       Alena Kratochvílová 
Ivana Baňouchová 
Alena Sedláčková 
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Zobcové flétny: 1. místo bez postupu:    Klarinety: 1. místo bez postupu:  
Veronika Kopecká       Metoděj Novák 
 
Klarinety: 1. místo s postupem do krajského kola:  Jan Kazda 
 
Saxofony: 1. místo s postupem do krajského kola:  
Nicholas Pirkl, Klára Zahradníčková, Oskar Štěrba 

 
Okresní kolo ve hře na dechové nástroje žesťové – Jevíčko 15. 3. 2022 

1. místo s postupem do krajského kola: 
Bigmore Marek Connor - lesní roh 
Jareš Jaroslav - trubka 
Hošek Marian - trubka 
Krčma Šimon - tenor 
Veselý František - tuba 
 

1. místo bez postupu do krajského kola: 
Vomáčková Amálie - lesní roh 
Krčma Matěj - lesní roh 
Kalousek Matěj - trubka 
Boštík Vojtěch - tenor 
Flídr Jáchym - tuba 
 

2. místo:  
Slámová Leontýna - lesní roh 
Kolář Vojtěch - trubka 
Kovář Matěj - trubka 

  
 
Krajské kolo ve hře na bicí nástroje - 6. 4. 2022, ZUŠ Vysoké Mýto 
 
1. místo  s postupem do celostátního kola: Jakub Jovbak 
1. místo  bez postupu: Antonín Vavřín 
1. místo  s návrhem na postup: BOBS I 
2. místo: Maxim Jůza, Štěpán Jandl, Marek Connor Bigmore, Daniel Král, BOBS II 
3. místo: Petr Kazda 
 
Krajské kolo ve hře na žesťové nástroje - 6. 4. 2022, ZUŠ Vysoké Mýto 
 
1. místo  bez postupu: František Veselý (tuba) 
1. místo  bez postupu: Josef Jareš (trubka) 
2. místo: Šimon Krčma (tenor) 
3. místo: Marek Connor Bigmore (lesní roh) 
3. místo: Marian Hošek (trubka) 
 
Krajské kolo ve hře na dřevěné dechové nástroje - 7. 4. 2022, ZUŠ Vysoké Mýto 
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1. místo  s postupem: Adéla Jiskrová (příčná flétna) 
1. místo  bez postupu: Adéla Ripplová (příčná flétna) 
1. místo  bez postupu: Rozálie Vavřínová (příčná flétna) 
1. místo  bez postupu: Mariana Melšová (příčná flétna) 
1. místo  bez postupu: Nicholas Pirkl (saxofon) 
1. místo  bez postupu: Oskar Štěrba (saxofon) 
2. místo: Johana Beňová (příčná flétna) 
2. místo: Klára Zahradníčková (saxofon) 
2. místo: Jan Kazda (klarinet) 
 
Krajské kolo soutěžní přehlídky tanečního oboru - 26. 4. 2022, Roškotovo divadlo, Ústí nad Orlicí 
BRONZOVÉ PÁSMO  získaly choreografie „V mlhách“ a „Tanec skřítků“. Tanec skřítků navíc obdržel 
zvláštní ocenění za vztah pohybu a živé hudby. 
 
Soutěž „Mládí a Bohuslav Martinů“- 25. - 27. 4. 2022, ZUŠ Polička, sólový zpěv 
1. místo  Anna Vavřínová  
2. místo: Adéla Ripplová, Zuzana Ripplová, Františka F. Běťáková, Ondřej Beneš 
3. místo: Ema Witzová, Hana Hettová 
 
 

PŘEHLED AKTIVIT JEDNOTLIVÝCH OBORŮ, PREZENTACE NA VEŘEJNOSTI 
 
ZUŠ organizuje veřejné a interní koncerty a podílí se na řadě hudebních aktivit města Litomyšle. V 
prostorách školy pracuje i řada hudebních souborů města /Mužský pěvecký sbor, Sbor paní a dívek, 
Vlastimil/. 
 
Přes komplikovanou epidemiologickou jsme ve školním roce 2021/2022 žádné plánované akce nerušili, 
vždy jsme důsledně kontrolovali dodržování všech protiepidemiologických nařízení.  

Na podzim jsme v komorním měřítku oslavili 75. výročí od založení školy. V pátek 22. 10. 2021 
akce odstartovaly výročním koncertem Bigbandu ZUŠ v našem sále, v sobotu jsme otevřeli školu pro 
veřejnost. V atriu, které vyzdobil abstraktními plátny výtvarný obor, probíhal hudební a taneční program, 
ze sborovny jsme udělali kavárnu, kde měli návštěvníci možnost ochutnat dýňovou polévku a spoustu 
dobrot. Celý den se nesl v příjemné mezioborové tvůrčí atmosféře žáků, učitelů a rodičů. 

V květnu se všechny obory prezentovaly v projektu na podporu základního uměleckého 
vzdělávání ZUŠ Open, který již tradičně odstartovává komediantský průvod náměstím v čele s bubeníky. 
Ostatní obory využívají k prezentaci podsíně na náměstí, Toulovcovo náměstí, Váchalovu uličku a 
přilehlé prostranství u budovy „Tunel“ (např. terasy u muzea). 
 
Hudební obor – stěžejní náplní hudebního oboru byly v tomto školním roce soutěže. Po covidovém 
období se staly pro vybrané žáky motivací do dalšího studia. Výsledky potvrdily, že v okresním měřítku 
patříme k nejlepším „zuškám“ a určitě se neztratíme ani v krajské konkurenci. (Více předchozí 
výsledková listina.) 
  V průběhu podzimu jsme zrealizovali i přes karanténní komplikace několik projektových dnů 
mimo školu – návštěvu klavírní dílny v Lanškrouně u M. Doležela a známou firmu na výrobu českých 
klavírů Petrof v Hradci Králové. 
Jarní období se neslo v duchu soutěží a konec školního roku vyvrcholil absolventskými koncerty a smrští 
třídních přehrávek jednotlivých učitelů, jejichž organizaci v zimním období brzdily covidové překážky. 
 
Bicí oddělení se (mimo soutěží) prezentovalo populární třídní přehrávkou v Kotelně (4. 4. 2022)  a se 
školním rokem se rozloučilo vystoupením ve Váchalově uličce 18. 6. 2021.  
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Bigband kromě svého koncertu k 25. výročí vystupoval v jarním období na proslulé víkendové akci 
Lázně ducha, před prázdninami také na Setkání bigbandů ve Vysokém Mýtě a na Jazzovém festivalu 
v Chocni. Orchestr nezahálel ani v období letních prázdnin, kdy doprovázel akci Veterán klubu, a to 
spanilou jízdu pro vzpomínku Elišky Junkové. 
 
Dětským pěveckým sborům se podařilo dosáhnout kvality před covidovým obdobím, které zpěvu (a 
navíc kolektivnímu) už vůbec nepřálo. V prosinci sice odpadla plánovaná rozsvícení vánočních stromů, 
ale vánoční koncert v kostele Povýšení sv. Kříže  proběhl za hojné účasti publika. Zapojen do programu 
byl i taneční obor, který si poprvé pohybově osahal tyto důstojné prostory. Covid paní sbormistryně 
sborům zhatil účast na soutěži, kterou každoročně pořádá s.r.o. Artama, ale Kvítkům jsme kompenzovali 
neúčast výletem do Šumperka na festival DPS Zlatá lyra, Lilium si pro změnu zazpívalo ve Svitách ve 
Fabrice na Festivalu amatérských pěveckých sborů. Oba sbory potvrdily své kvality. 
 
 
Výtvarný obor se hned v září skvěle prezentoval výstavou „Barevné stopy ateliéru ZUŠ“ v ruinách 
Augustovy tiskárny, která byla součástí akce Litomyšlské dvorky. Na jaře podpořil výstavou ve 
Váchalově uličce vystoupení bicí třídy a třídy žesťových nástrojů a samozřejmě se výstavou tamtéž 
zapojil do ZUŠ OPEN. 
  
Literárně dramatický obor měl letos 2 absolventky, které připravily loutkové představení „O 
Pinocchiovi“. Zdařile ho prezentovaly nejen v Husově sboru, ale také na ZUŠ Open v Nových Hradech. 
Ostatní děti pilně pracovaly na představeních Císařovy nové šaty a Smutná princezna, které mohli diváci 
zhlédnout na Noci kostelů v Husově sboru. 
 
Taneční obor – V prosinci se podařilo zrealizovat projektový den v Janáčkově divadle v Brně, na který 
navázala návštěva známého baletního představení Louskáček. Prohlídka divadla, zákulisí, šaten 
kostymérny a nahlédnutí do všech zákoutí jeviště i hlediště budeme pro velký úspěch v příštích letech  
opět realizovat.  
Paní učitelka se několika choreografiemi zapojila také do tanečních soutěží (výsledky viz v předchozím 
textu) a navázala na spolupráci s prof. taneční konzervatoře v Praze Pavlou Šmerdovou. Díky tomu se 
jako hosté našeho tradičního velkojevištního přestavení s názvem Taneční chvění  představili skvělými 
choreografiemi studenti této vynikající pedagožky. Vidět umění na této úrovni bylo velmi inspirativní pro 
naše žáky i jejich rodiče. Dopolední představení bylo tradičně věnováno žákům MŠ, ZŠ a SŠ v Litomyšli. 
Tanečníci také vystoupily na ZUŠ Open v Nových Hradech 28. 5. 2022., plánované vystoupení 
v Klášterních zahradách těsně před prázdninami překazil déšť. 

 
SPOLUPRÁCE S RODIČI 

 
Množstvím akcí, které jsme v průběhu školního roku připravili a na kterých měli žáci všech oborů 

příležitost účinkovat, jsme naším pohledem dostatečně prezentovali školu na veřejnosti. Rodiče jsou 
samozřejmě na všechny akce vždy zváni a vítáni, výjimkou není ani jejich praktické zapojení do příprav 
některých akcí (pečení, šití kostýmů, příprava rekvizit, pomoc s dohledy, sponzorské laskavosti, při 
výměnných pobytech nezřídka i ubytování apod.) Snažíme se o maximální spolupráci, rodiče mají přístup 
k elektronické žákovské knížce, po domluvě mohou kdykoli navštívit výuku, třídní schůzky suplují třídní 
přehrávky jednotlivých učitelů. 

V rámci autoevaluace byli rodiče v zimním období zapojeni do dotazníkového šetření, kterým 
jsme získali důležitou zpětnou vazbu o naší práci. 
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PODMÍNKY KE VZDĚLÁVÁNÍ 
 

Během tohoto školního roku jsme pokračovali v aktualizaci vybavení  IT techniky, zdokonalili jsme se 
v distanční výuce přes jednotnou platformu MS Teams. Celkově se v pedagogickém sboru zvýšila 
počítačová gramotnost a samostatnost. Generální opravou prošel celý inventář žesťových, několik 
příčných fléten a také pianino. Díky investicím zřizovatele jsme získali v tomto školním roce nové křídlo 
pro výukové účely, akordeon a výtvarný obor se raduje z grafického lisu. 

Na podzim se zrealizovala oprava fasády na hlavní budově, během letních prázdnin proběhla 
běžná údržba obou budov, včetně výměny žaluzií, rolet a malování. Je započata modernizace výtvarného 
ateliéru. 

 
Během podzimního období jsme dokončili realizaci Keramických dílen, Dílen dramatického 

ztvárnění a dílen s názvem Kniha jako inspirace, které byly součástí implementačních aktivit MAP II. 
Díky tomu se nám podařilo navázat další kontakty a spolupráci se školami a školkami ORP. 
V únoru 2022 jsme úspěšně dočerpali OP Šablony II, v přípravě je realizace Šablon OP JAK. 
 
Přes nelehké covidové období ve školním roce 2021/2022 a v roce předchozím se nám podařilo udržet 
počty žáků v jednotlivých oborech z předchozích let a díky erudovanosti pedagogického sboru se toto 
umělecky nepříznivé období distanční výuky nepromítlo nijak dramaticky do úrovně výsledků vzdělávání.  
 

 

Přehled akcí školy ve školním roce 2021/2022 
 
Září 
1. - 3. 9.   Domluva rozvrhu 
4. 9.    Saxofonové duo v knihovně, 14.30 hodin 
6. 9.         Zahájení výuky kolektivních předmětů 
10. - 12. 9.    Barevné stopy ateliéru ZUŠ 

- výstava výtvarného oboru v budově Tiskárny Augusta 
- v pátek 10. 9. od 17.00 vernisáž, so – ne otevřeno 10-12, 13-16 

16. - 22. 9.   Týden mobility 
- ve všední den od 15-16 hodin ve Váchalově uličce prezentace všech oborů ZUŠ 

28. 9.    Státní svátek 
  
 
Říjen 
4. 10.    Soutěžní přehlídka tanečního oboru, Ústí n. Orlicí 
5. 10.    Projektový den - Petrof Hradec Králové 
5. 10.    Dílna Dramatického ztvárnění MAP II, 10:00 
6. 10.    Týden knihoven – účinkuje dramatický obor 
12. 10.   Projektový den Lanškroun – klavírní dílna 
12. 10.   Dílna dramatického ztvárnění - MAP II, 10:00 
13. 10.   Kniha jako inspirace – dílna MAP II, 10:00 
13.10.    Interní večírek, 16.30 hodin, sál školy  
20. 10.   Kniha jako inspirace – dílna MAP II, 10:00 
22. 10.   Výroční koncert Bigbandu ZUŠ, sál školy, 18.00 hodin 
23. 10.   ZUŠ slaví 75 let – 10-17 hodin, program v atriu školy 
27. - 29. 10.   Podzimní prázdniny 
 
 
Listopad 
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4., 11., 25. 11.  Keramické dílny pro ZŠ (MAP II) 
10. 11.   Interní večírek, 16.30 hodin, sál školy 
17. 11.   Státní svátek 
18. 11.   Projektový den mimo školu – Petrof  Hradec Králové 
19. – 21. 11.   Soustředění DPS Lilium Mladočov 
27. 11.   Rozsvícení vánočního stromu v Kornicích – zrušeno (Covid) 

- 17.00, zpívá DPS Kvítek 
28. 11.   Rozsvícení vánočního stromu v Litomyšli – zrušeno (Covid) 

- 17.00, zpívá DPS Kvítek a Lilium 
  

Prosinec 
1.12.                         Interní večírek, 16: 30, sál školy 
2.12.     Keramická dílna MAP II 
8. 12.     Vánoční koncert žáků, 17: 00 hodin, sál školy 
9. 12.     Projektový den tanečního oboru - Louskáček Brno 
14. 12.   Třídní přehrávka V. Čermáka, 16:30 sál školy 
14. 12.    Vánoční koncert dětských pěveckých sborů,  

Kostel Povýšení sv. Kříže, 17.00 hodin 

Leden 
11. 1.    Koncert pro žáky PHV a jejich rodiče, 17:00 hodin, sál školy 
19. 1.    Interní večírek, 16.30, sál školy 
26. 1.   Třídní přehrávka L. Kazdy 

- 16.30 hodin, sál školy 
28. 1.    Vernisáž v muzeu 

- 17.00 hodin, účinkují žáci houslového oddělení 
31. 1.    Vysvědčení 
4. 2.    Jednodenní pololetní prázdniny 
 
 
Únor 
7. 2.     Školní kolo v sólovém zpěvu  

- 14.30 hodin, sál školy 
16. 2.    Interní večírek, 16.30, sál školy 
18. – 19. 2.    Předsoutěžní soustředění flétnistů v Nekoři 
22. 2.    Třídní přehrávka p. uč. Miroslava Techlovského 

- 16.30, sál školy 
23. 2.    Školní kolo soutěže ZUŠ ve hře na dechové nástroje 
24. 2.    Okresní kolo v sólovém zpěvu - Polička 
28. 2. – 4. 3.    Jarní prázdniny 
 
Březen 
28. 2. – 4. 3.    Jarní prázdniny 
8. 3.     Třídní přehrávka p. uč. L. Vavřínové 

- 16.30, sál školy 
14. 3.    Okresní kolo ve hře na dechové dřevěné nástroje 

- ZUŠ Svitavy 
15. 3.    Okresní kolo ve hře na dechové žesťové nástroje 

- ZUŠ Jevíčko 
15. 3.     Seminář E. Jenčkové – 13 – 17 hodin, sál ZUŠ 
16. 3.    Třídní přehrávka p. uč. L. Blajdové 
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- 16.30, sál školy 
17. 3.    Třídní přehrávka p. uč. L. Hrubeše 

- 17.00, sál školy 
22. 3.    Třídní přehrávka p. uč. J. Hájkové 

- 16.30, sál školy 
23. 3.    Krajské kolo soutěže v sólovém zpěvu 

- ZUŠ Havlíčkova, Pardubice 
23. 3.    Interní večírek, 16.30, sál školy 
24. 3.    Okresní kolo soutěžní přehlídky ZUŠ – taneční obor, Polička 
30. 3.    Třídní přehrávka p. uč. J. Macháčkové 

- 17.00, sál školy 
 
31. 3.    Třídní přehrávka p. uč. M. Heylové a J. Báčové 

- 16.30, sál školy 
31. 3.    Koncert pro Agrární komoru ve Fabrice (Svitavy) 

- 18.00 hodin, účinkuje T. Sršeň a žáci bicího oddělení  
 

Duben 
1. 4.     Třídní přehrávka p. uč. K. Kratochvíla 

- 17.00, učebna HN v Tunelu 
4. 4.    Třídní přehrávka p. uč. J. Jovbaka 

- MC Kotelna, 17.00 hodin 
4. 4.    Krajské  kolo ve sborovém zpěvu 

- Beseda Chrudim - zrušeno 
6. 4.     Krajské  kolo ve hře na bicí  

a dechové žesťové nástroje 
- ZUŠ Vysoké Mýto 

6. 4.    Interní večírek, 16.30, sál školy 
7. 4.    Krajské  kolo ve hře na dechové dřevěné nástroje 

- ZUŠ Vysoké Mýto 
7. 4.    Dětská přehlídka scénického tance  

- Ústí nad Orlicí, Roškotovo divadlo 
- účinkují choreografie „Rej skřítků“ a „V pasti“ 

8. 4.    Třídní přehrávka p. uč. V. Jandové 
- 16.30, sál školy 

9. 4.     Vynášení Morany – Heblata, 13.00 od muzea 
14. – 18. 4.    Velikonoce 
19. 4.    Třídní přehrávka p. uč. M. Jandové 

- 16.30, sál školy - zrušeno 
22. 4.    Třídní přehrávka p. uč. P. Jiříčka,  

Ivety Frýdové, Adély Jiskrové 
- 16.30, sál školy 

22. 4.    Taneční chvění 
- Smetanův dům, 17.00 hodin 

22. 4.    FAPS Svitavy – 10.00, zpívá Lilium 
25. -27.    Soutěž Mládí a Bohuslav Martinů  

– pěvecké oddělení 
26. 4.    Absolventský koncert, 17.00, sál školy 
26. 4.    Krajská soutěžní přehlídka tanečního oboru 

- Ústí nad Orlicí, Roškotovo divadlo 
- vystupují  choreografie „V mlhách“ a „Rej skřítků“ 
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27. 4.    Třídní přehrávka p. uč. Z. Bulvové 
- 16.30, sál školy 

29. 4.     Třídní přehrávka Lucie Vavřínové, 16.30, atrium 
30. 4.    Lázně ducha – účinkuje:   

- Bigband – 11.00 - terasy u muzea  
- žesťová třída -12.30  a  Heblata  

 
 
Květen 
4. 5.    Třídní přehrávka p. uč. M. Jandové a Z. Štěpánka 
    - 16. 30, sál školy 
 
7. 5.    Ústřední kolo ve hře na bicí nástroje 

- ZUŠ Holice 
10. + 11. 5.   Program pro MŠ – dopoledne 
11. 5.    Závěrečný a absolventský koncert EKN 

- 16.30, sál školy 
12. 5.     Třídní přehrávka p. uč. Ivety Benešové 
    - 16. 30, sál školy 
14. 5.    Zájezd DPS Kvítek do Šumperka 
16. – 31. 5.   Zápis do ZUŠ 
17. 5.   Interní večírek, 16.30, sál školy 
18. 5.    Absolventský koncert 

- 17.00 hodin, sál školy 
19. 5.    Ústřední kolo soutěže ZUŠ ve hře na dechové nástroje 

- ZUŠ Praha 
23. 5.    Májový koncert DPS 

- Kostel Povýšení sv. Kříže, 16.30 hodin 
24. 5.    ZUŠ OPEN – 13 – 17 hodin 

Kafemysl, Bambino Caffé, sluneční terasy u muzea 
25. 5.    Třídní přehrávka p. uč. A. Běťákové 
    - 16. 30, sál školy 
28. 5.    ZUŠ OPEN Nové Hrady  

- celodenní program, účinkuje TO + LDO 
28. 5.    Muzejní noc  

- Rodný byt B. Smetany – 18.00 – 21.00 
- účinkují žáci L. Kazdy, J. Hájkové, L. Blajdové, Z. Bulvové, V. Čermáka 

29. 5.    Jazzový festival v Chocni  
 - od 15.00 hraje Bigband ZUŠ Litomyšl 
 
 

 
Červen 
1. 6.   Vystoupení pro ředitelky MŠ  

- Zámecké návrší - Sloupový sál, 13.00, saxofony L. Kazdy 
6. – 10. 6.  Postupové zkoušky 
7. 6.    Vystoupení tanečního oboru v Klášterních zahradách  

- pouze za pěkného počasí, 20.30 hodin – zrušeno pro nepřízeň počasí 
9. 6.    Závěrečný koncert - 17. 00 hodin, sál školy 
9. 6.    Vernisáž v Portmoneu, 18.00 hodin 
9. 6.   Vyřazování maturantů – komorní sestava L. Kazdy  

- V. Mýto, 15.00 hodin 
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10. 6.     Noc kostelů  - Husův sbor – v 19.00 účinkuje LDO: 
Pinocchio, Císařovy nové šaty, Smutná princezna 

10. 6.    Setkání bigbandů ve Vysokém Mýtě 
- amfiteátr M-Clubu, 16.00 hodin,  účinkuje Bigband 

12. 6.    Vernisáž v Galerii J. Dudychy 
- 10.30, galerie u nádraží, komorní sestava L. Kazdy 

17. 6.    Kytarový dýchánek p. uč. Macháčkové, 17.00, atrium 
17. 6.     Bicí ve Váchalově uličce a výstava výtvarného oboru 
23. 6.   Žestě ve Váchalově uličce a výstava výtvarného oboru 
 
29. 6.    Vyřazování maturantů V. Mýto 

 - komorní sestava L. Kazdy, 13.00 hodin 
30. 6.   Vysvědčení – 8.15 – 12.00 hodin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Litomyšli 14. 9. 2022   Mgr. Markéta Hegrová, zástupce ředitele školy 
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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:                 Radomil Kašpar, od 1. 12. 2010 je pověřena vedením Mgr. Markéta 

Hegrová, Ph.D., jmenovaná jako zástupce ředitele školy 
Zástupce ředitele školy:  Mgr. Petr Jiříček 
Adresa hlavní budovy:  Rektora 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 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 (školního vzdělávacího programu). 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, tj. 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 
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Dlouhodobě ZUŠ pronajímá taneční sál pro účely cvičení jógy, tai-chi, břišních tanců a příležitostně i pro 
jiné akce. Hlavní budovu pronajímáme v období letních prázdnin hudebním interpretačním kurzům České 
hudební společnosti, Mezinárodním smyčcovým kurzům prof. Milana Vítka a příležitostně i jiným 
zájemcům. Letos nově Litomyšl přilákala i frekventanty akordeonových kurzů, kterým jsme poskytli 
zázemí pro výuku i mimořádné koncerty. 
 

Od školního roku 2011/2012 nám hospodářskou činnost rozšiřuje organizace školního plesu. 
Kvůli ukončení činnosti sálu v Lidovém domě jsme ples přesunuli do KD v Čisté. I v letošním roce nám 
bohužel plesové radovánky překazil Covid.  
 
 
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. 

. 

Vyučované předměty a jejich učitelé:   
klavír  
Zdeňka Bulvová    
Marie Heylová     
Milena Jandová   
Markéta Hegrová  
Petr Jiříček   
Marie Jovbaková  (rodičovská dovolená) 
Veronika Jandová  
Iveta Benešová  
Alena Běťáková 
 
varhany            
Marie Heylová  
Petr Jiříček  
Iveta Benešová  
 
sborový zpěv, sólový zpěv          
Lucie Vavřínová, Kristýna Cupasová (mateřská)  
Klára Zemanová, Lucie Kratochvílová 
 

housle              
Ladislava Blajdová  
Jana Báčová 
 
keyboard 
Miroslav Techlovský, Lukáš Hrubeš 
 
akordeon             
Jarmila Hájková  
 
dechové nástroje žesťové a dřevěné  
Vojtěch Čermák 
 
bicí nástroje 
Jan Jovbak 
 
klarinet, zobcová flétna, saxofon, příčná fl. 
Libor Kazda  
Terezie Kopecká (rodičovská), Lucie Vavřínová  
Adéla Jiskrová, Iveta Frýdová  
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kytara:  Jiřina Macháčková  
Kamil Kratochvíl  

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

 
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, 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  
 
 
Statistika (dle výkazu S24-01 k 30. 9. příslušného školního roku) 
 

 2017 2018 2018 2019 2020 2021 
žáci  celkem 570 611 605 621 580 574 
       
žáci  hudební obor ind. 434 439 427 428 412 408 
žáci  hudební obor kol. 14 25 16 18 18 13 
Žáci HO celkem 448 464 443 446 430 421 
       
žáci   výtvarný  obor 61 56 61 70 62 65 
Žáci   taneční  obor 44 66 78 78 67 67 
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žáci   lit-dramat. obor 17 25 23 27 21 21 
žáci   OO celkem 122 147 162 175 150 153 
       
       
Učitelé celkem 19,5 20,2 20,9 20,7 20,7 20,8 
Učitelé HO 18 18,5 19,3 18,8 19 18,9 
Učitelé OO 1,5 1,7 1,6 1,9 1,7 1,9 
       
Hospodářští pracovníci 2,5 2,5 2,5 2,5 2,75 2,5 
 
 
Školné pro školní rok 2021-2022 
 
    

hudební obor: individuální výuka  280 Kč měsíčně 1400 Kč pololetně 
 skupinová výuka    220 Kč 700 Kč  
 pěvecký sbor  140 Kč 700 Kč  
 druhý obor       140 Kč  700 Kč  
Obory: LDO, VO  140 Kč  700 Kč  
TO  160 Kč  800 Kč  
    
 

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. 
 

ROZPOČET 2022 (PŘEDPOKLÁDANÁ SKUTEČNOST) 

Kraj Provozní rozpočet Šablony Celkem 
18 486 000 1 731 000 323 000 20 540 000 
 

DVPP 2021-2022 
 
Pedagogové absolvovali kurzy dle svého zájmu. Získané certifikáty a osvědčení jsou uloženy u zástupce 
ředitele školy. Na míru absolvoval pedagogický sbor seminář na téma Projektové vyučování. Krátkým on 
- line školením R. Čapka (pro spojené ZUŠ Bystré a D. Újezd) jsme získali obrázek o formálním 
hodnocení. 
Pro DVPP byly využity také prostředky z OP Šablony II.  
 

ABSOLVENTI 2021-2022 
 
Absolventi hudebního oboru zakončili své studium ve třech koncertech, absolventky tanečního a literárně-
dramatického oboru uzavřely svoje studium 22. 4. 2022 celovečerním vystoupením s názvem Taneční 
chvění, ve kterém skvěle  hostovali studenti soukromé taneční konzervatoře z Prahy. 



6 
 

V červnu vzniklo historicky druhé absolventské tablo, které bylo vystaveno na náměstí a poté v atriu 
školy. 
Úspěšně absolvovalo celkem 29 žáků. 
 
Hudební obor: 
 
Zobcová flétna: I. stupeň: Nela Jůzová 
Příčná flétna: I. stupeň: Anna Samková, Stela Vaňková 
 
Klarinet:  I. stupeň: Pavel Horáček 
Saxofon:  I. stupeň: Anežka Rambousková 
 
Klavír:  I. stupeň: Karolína Suchánková, Kristian Kučera, Dominika Jiříčková, Stella Marie 

Chadimová,  
II. stupeň: Piskačová Natálie, Lucie Rafaela Hušková 
 

Akordeon:  I. stupeň: Lucie Lacmanová, Daniel Uma 
Housle:  I. stupeň: Kateřina Tmejová, Petra Schmídová, Anežka Maiwaldová  
 II. stupeň: Andrea Matoušková 
 
Zpěv:  II. stupeň: Yvonne Volgemutová 

 
Hra na keyboard a digitální klavír:   
I. stupeň: Daniel Džbánek, Eliška Slavíková, Josef Šafránek Nikola Šplíchalová 
 
Klasická kytara:  
I. stupeň: Linda Křečková, Adam Blahoslav Lapáček, Vondráčková Barbora 
 
Bicí:  I. stupeň: Daniel Král  
 
Taneční obor: 

I. stupeň: Marie Lišková 
 
Výtvarný obor: neměl ve školním roce 2020/2021 žádné absolventy  
 
Literárně dramatický obor:  

I. stupeň: Kateřina Hantlová, Natálie Smíšková 
 

 
 

STUDENTI, KTEŘÍ ÚSPĚŠNĚ SLOŽILI ZKOUŠKY NA KONZERVATOŘ 
 
 Ve školním roce 2021/2022 byla na taneční konzervatoř do Brna přijata Markéta Čapková. 
 
 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 
 
Zápis do ZUŠ probíhal od 16. do 31. května 2022. V součtu všech oborů se dostavilo 91 dětí (LDO 4, HO 
58, VO 14, TO 15 dětí). 
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SOUTĚŽE 
 
 
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 2021/2022 vyhlásilo tyto soutěže pro ZUŠ: 

1. Sólový a komorní zpěv 
2. Sólová a komorní hra bicích nástrojů 
3. Hra smyčcových souborů a orchestrů 
4. Hra na dechové nástroje 
5. Hra na cimbál, dudy, lidové soubory 
6. Taneční obor  

  
Naši pedagogové hry na dechové nástroje, bicí a sólový zpěv připravili do okresního kola celkem 

45 žáků sólové hry, což je v porovnání s předchozími lety nebývale vysoké číslo. Do krajského kola se 
probojovalo 23 z nich a bicí třídu reprezentovaly také dva soubory – BOBS I a BOBS II. 

Do soutěže se po dlouhé době zapojil rovněž taneční obor. Dvě ze čtyř připravovaných 
choreografií  postoupily do krajského kola – „V mlhách“ a choreografie „Skřítci“, která zazářila mj. i 
živou korepeticí malého houslisty Jana Tadeáše Hušky. 

A jak jsme obstáli v krajské konkurenci? Souhrnem nám žáci přivezli celkem 3x třetí místo, 11x 
místo druhé a vynikajících 11 prvních míst. Nejcennější kov s postupem do celostátního kola vybojoval 
Jakub Jovbak (bicí), Adéla Jiskrová (příčná flétna) a bicí soubor BOBS I ve složení Petr Kazda, Daniel 
Král a Jan Brýdl. 
Z ústředních kol se pyšníme se hned dvěma prvními místy. První z nich vybojoval bicí soubor 
BOBS I (Jan Brýdl, Daniel Král, Petr Kazda) s originální interpretací Vivaldiho „Léta“ pro 
marimbu. Druhé zlato získala ve hře na příčnou flétnu výborným výkonem Adélka Jiskrová. Jakub 
Jovbak (bicí) se umístil na krásné třetí příčce.  
 

Okresní kolo v sólovém zpěvu – Polička, 24. 2. 2022 
1.místo s postupem:      Anna Vavřínová 
1.místo s postupem:     Sára Štýbnarová 
1.místo bez postupu:     Adéla Ripplová a Evelína Hárychová 

 
2. místo:      Adéla Ripplová a Nela Mackerlová 
3. místo:      Emma Witzová 
 

Okresní kolo ve hře na dechové nástroje dřevěné – Svitavy 14. 3. 2022 
Příčné flétny: 1. místo s postupem do krajského kola:  
Adéla Jiskrová 
Johana Beňová 
Adéla Ripplová  
Rozálie Vavřínová 
Mariana Melšová 
 
Příčné flétny: 1. místo bez postupu:    Příčné flétny: 2. místo:  
Veronika Kopecká       Terezka Pivoňková 
Anežka Jiříčková       Alena Kratochvílová 
Ivana Baňouchová 
Alena Sedláčková 
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Zobcové flétny: 1. místo bez postupu:    Klarinety: 1. místo bez postupu:  
Veronika Kopecká       Metoděj Novák 
 
Klarinety: 1. místo s postupem do krajského kola:  Jan Kazda 
 
Saxofony: 1. místo s postupem do krajského kola:  
Nicholas Pirkl, Klára Zahradníčková, Oskar Štěrba 

 
Okresní kolo ve hře na dechové nástroje žesťové – Jevíčko 15. 3. 2022 

1. místo s postupem do krajského kola: 
Bigmore Marek Connor - lesní roh 
Jareš Jaroslav - trubka 
Hošek Marian - trubka 
Krčma Šimon - tenor 
Veselý František - tuba 
 

1. místo bez postupu do krajského kola: 
Vomáčková Amálie - lesní roh 
Krčma Matěj - lesní roh 
Kalousek Matěj - trubka 
Boštík Vojtěch - tenor 
Flídr Jáchym - tuba 
 

2. místo:  
Slámová Leontýna - lesní roh 
Kolář Vojtěch - trubka 
Kovář Matěj - trubka 

  
 
Krajské kolo ve hře na bicí nástroje - 6. 4. 2022, ZUŠ Vysoké Mýto 
 
1. místo  s postupem do celostátního kola: Jakub Jovbak 
1. místo  bez postupu: Antonín Vavřín 
1. místo  s návrhem na postup: BOBS I 
2. místo: Maxim Jůza, Štěpán Jandl, Marek Connor Bigmore, Daniel Král, BOBS II 
3. místo: Petr Kazda 
 
Krajské kolo ve hře na žesťové nástroje - 6. 4. 2022, ZUŠ Vysoké Mýto 
 
1. místo  bez postupu: František Veselý (tuba) 
1. místo  bez postupu: Josef Jareš (trubka) 
2. místo: Šimon Krčma (tenor) 
3. místo: Marek Connor Bigmore (lesní roh) 
3. místo: Marian Hošek (trubka) 
 
Krajské kolo ve hře na dřevěné dechové nástroje - 7. 4. 2022, ZUŠ Vysoké Mýto 
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1. místo  s postupem: Adéla Jiskrová (příčná flétna) 
1. místo  bez postupu: Adéla Ripplová (příčná flétna) 
1. místo  bez postupu: Rozálie Vavřínová (příčná flétna) 
1. místo  bez postupu: Mariana Melšová (příčná flétna) 
1. místo  bez postupu: Nicholas Pirkl (saxofon) 
1. místo  bez postupu: Oskar Štěrba (saxofon) 
2. místo: Johana Beňová (příčná flétna) 
2. místo: Klára Zahradníčková (saxofon) 
2. místo: Jan Kazda (klarinet) 
 
Krajské kolo soutěžní přehlídky tanečního oboru - 26. 4. 2022, Roškotovo divadlo, Ústí nad Orlicí 
BRONZOVÉ PÁSMO  získaly choreografie „V mlhách“ a „Tanec skřítků“. Tanec skřítků navíc obdržel 
zvláštní ocenění za vztah pohybu a živé hudby. 
 
Soutěž „Mládí a Bohuslav Martinů“- 25. - 27. 4. 2022, ZUŠ Polička, sólový zpěv 
1. místo  Anna Vavřínová  
2. místo: Adéla Ripplová, Zuzana Ripplová, Františka F. Běťáková, Ondřej Beneš 
3. místo: Ema Witzová, Hana Hettová 
 
 

PŘEHLED AKTIVIT JEDNOTLIVÝCH OBORŮ, PREZENTACE NA VEŘEJNOSTI 
 
ZUŠ organizuje veřejné a interní koncerty a podílí se na řadě hudebních aktivit města Litomyšle. V 
prostorách školy pracuje i řada hudebních souborů města /Mužský pěvecký sbor, Sbor paní a dívek, 
Vlastimil/. 
 
Přes komplikovanou epidemiologickou jsme ve školním roce 2021/2022 žádné plánované akce nerušili, 
vždy jsme důsledně kontrolovali dodržování všech protiepidemiologických nařízení.  

Na podzim jsme v komorním měřítku oslavili 75. výročí od založení školy. V pátek 22. 10. 2021 
akce odstartovaly výročním koncertem Bigbandu ZUŠ v našem sále, v sobotu jsme otevřeli školu pro 
veřejnost. V atriu, které vyzdobil abstraktními plátny výtvarný obor, probíhal hudební a taneční program, 
ze sborovny jsme udělali kavárnu, kde měli návštěvníci možnost ochutnat dýňovou polévku a spoustu 
dobrot. Celý den se nesl v příjemné mezioborové tvůrčí atmosféře žáků, učitelů a rodičů. 

V květnu se všechny obory prezentovaly v projektu na podporu základního uměleckého 
vzdělávání ZUŠ Open, který již tradičně odstartovává komediantský průvod náměstím v čele s bubeníky. 
Ostatní obory využívají k prezentaci podsíně na náměstí, Toulovcovo náměstí, Váchalovu uličku a 
přilehlé prostranství u budovy „Tunel“ (např. terasy u muzea). 
 
Hudební obor – stěžejní náplní hudebního oboru byly v tomto školním roce soutěže. Po covidovém 
období se staly pro vybrané žáky motivací do dalšího studia. Výsledky potvrdily, že v okresním měřítku 
patříme k nejlepším „zuškám“ a určitě se neztratíme ani v krajské konkurenci. (Více předchozí 
výsledková listina.) 
  V průběhu podzimu jsme zrealizovali i přes karanténní komplikace několik projektových dnů 
mimo školu – návštěvu klavírní dílny v Lanškrouně u M. Doležela a známou firmu na výrobu českých 
klavírů Petrof v Hradci Králové. 
Jarní období se neslo v duchu soutěží a konec školního roku vyvrcholil absolventskými koncerty a smrští 
třídních přehrávek jednotlivých učitelů, jejichž organizaci v zimním období brzdily covidové překážky. 
 
Bicí oddělení se (mimo soutěží) prezentovalo populární třídní přehrávkou v Kotelně (4. 4. 2022)  a se 
školním rokem se rozloučilo vystoupením ve Váchalově uličce 18. 6. 2021.  
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Bigband kromě svého koncertu k 25. výročí vystupoval v jarním období na proslulé víkendové akci 
Lázně ducha, před prázdninami také na Setkání bigbandů ve Vysokém Mýtě a na Jazzovém festivalu 
v Chocni. Orchestr nezahálel ani v období letních prázdnin, kdy doprovázel akci Veterán klubu, a to 
spanilou jízdu pro vzpomínku Elišky Junkové. 
 
Dětským pěveckým sborům se podařilo dosáhnout kvality před covidovým obdobím, které zpěvu (a 
navíc kolektivnímu) už vůbec nepřálo. V prosinci sice odpadla plánovaná rozsvícení vánočních stromů, 
ale vánoční koncert v kostele Povýšení sv. Kříže  proběhl za hojné účasti publika. Zapojen do programu 
byl i taneční obor, který si poprvé pohybově osahal tyto důstojné prostory. Covid paní sbormistryně 
sborům zhatil účast na soutěži, kterou každoročně pořádá s.r.o. Artama, ale Kvítkům jsme kompenzovali 
neúčast výletem do Šumperka na festival DPS Zlatá lyra, Lilium si pro změnu zazpívalo ve Svitách ve 
Fabrice na Festivalu amatérských pěveckých sborů. Oba sbory potvrdily své kvality. 
 
 
Výtvarný obor se hned v září skvěle prezentoval výstavou „Barevné stopy ateliéru ZUŠ“ v ruinách 
Augustovy tiskárny, která byla součástí akce Litomyšlské dvorky. Na jaře podpořil výstavou ve 
Váchalově uličce vystoupení bicí třídy a třídy žesťových nástrojů a samozřejmě se výstavou tamtéž 
zapojil do ZUŠ OPEN. 
  
Literárně dramatický obor měl letos 2 absolventky, které připravily loutkové představení „O 
Pinocchiovi“. Zdařile ho prezentovaly nejen v Husově sboru, ale také na ZUŠ Open v Nových Hradech. 
Ostatní děti pilně pracovaly na představeních Císařovy nové šaty a Smutná princezna, které mohli diváci 
zhlédnout na Noci kostelů v Husově sboru. 
 
Taneční obor – V prosinci se podařilo zrealizovat projektový den v Janáčkově divadle v Brně, na který 
navázala návštěva známého baletního představení Louskáček. Prohlídka divadla, zákulisí, šaten 
kostymérny a nahlédnutí do všech zákoutí jeviště i hlediště budeme pro velký úspěch v příštích letech  
opět realizovat.  
Paní učitelka se několika choreografiemi zapojila také do tanečních soutěží (výsledky viz v předchozím 
textu) a navázala na spolupráci s prof. taneční konzervatoře v Praze Pavlou Šmerdovou. Díky tomu se 
jako hosté našeho tradičního velkojevištního přestavení s názvem Taneční chvění  představili skvělými 
choreografiemi studenti této vynikající pedagožky. Vidět umění na této úrovni bylo velmi inspirativní pro 
naše žáky i jejich rodiče. Dopolední představení bylo tradičně věnováno žákům MŠ, ZŠ a SŠ v Litomyšli. 
Tanečníci také vystoupily na ZUŠ Open v Nových Hradech 28. 5. 2022., plánované vystoupení 
v Klášterních zahradách těsně před prázdninami překazil déšť. 

 
SPOLUPRÁCE S RODIČI 

 
Množstvím akcí, které jsme v průběhu školního roku připravili a na kterých měli žáci všech oborů 

příležitost účinkovat, jsme naším pohledem dostatečně prezentovali školu na veřejnosti. Rodiče jsou 
samozřejmě na všechny akce vždy zváni a vítáni, výjimkou není ani jejich praktické zapojení do příprav 
některých akcí (pečení, šití kostýmů, příprava rekvizit, pomoc s dohledy, sponzorské laskavosti, při 
výměnných pobytech nezřídka i ubytování apod.) Snažíme se o maximální spolupráci, rodiče mají přístup 
k elektronické žákovské knížce, po domluvě mohou kdykoli navštívit výuku, třídní schůzky suplují třídní 
přehrávky jednotlivých učitelů. 

V rámci autoevaluace byli rodiče v zimním období zapojeni do dotazníkového šetření, kterým 
jsme získali důležitou zpětnou vazbu o naší práci. 
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PODMÍNKY KE VZDĚLÁVÁNÍ 
 

Během tohoto školního roku jsme pokračovali v aktualizaci vybavení  IT techniky, zdokonalili jsme se 
v distanční výuce přes jednotnou platformu MS Teams. Celkově se v pedagogickém sboru zvýšila 
počítačová gramotnost a samostatnost. Generální opravou prošel celý inventář žesťových, několik 
příčných fléten a také pianino. Díky investicím zřizovatele jsme získali v tomto školním roce nové křídlo 
pro výukové účely, akordeon a výtvarný obor se raduje z grafického lisu. 

Na podzim se zrealizovala oprava fasády na hlavní budově, během letních prázdnin proběhla 
běžná údržba obou budov, včetně výměny žaluzií, rolet a malování. Je započata modernizace výtvarného 
ateliéru. 

 
Během podzimního období jsme dokončili realizaci Keramických dílen, Dílen dramatického 

ztvárnění a dílen s názvem Kniha jako inspirace, které byly součástí implementačních aktivit MAP II. 
Díky tomu se nám podařilo navázat další kontakty a spolupráci se školami a školkami ORP. 
V únoru 2022 jsme úspěšně dočerpali OP Šablony II, v přípravě je realizace Šablon OP JAK. 
 
Přes nelehké covidové období ve školním roce 2021/2022 a v roce předchozím se nám podařilo udržet 
počty žáků v jednotlivých oborech z předchozích let a díky erudovanosti pedagogického sboru se toto 
umělecky nepříznivé období distanční výuky nepromítlo nijak dramaticky do úrovně výsledků vzdělávání.  
 

 

Přehled akcí školy ve školním roce 2021/2022 
 
Září 
1. - 3. 9.   Domluva rozvrhu 
4. 9.    Saxofonové duo v knihovně, 14.30 hodin 
6. 9.         Zahájení výuky kolektivních předmětů 
10. - 12. 9.    Barevné stopy ateliéru ZUŠ 

- výstava výtvarného oboru v budově Tiskárny Augusta 
- v pátek 10. 9. od 17.00 vernisáž, so – ne otevřeno 10-12, 13-16 

16. - 22. 9.   Týden mobility 
- ve všední den od 15-16 hodin ve Váchalově uličce prezentace všech oborů ZUŠ 

28. 9.    Státní svátek 
  
 
Říjen 
4. 10.    Soutěžní přehlídka tanečního oboru, Ústí n. Orlicí 
5. 10.    Projektový den - Petrof Hradec Králové 
5. 10.    Dílna Dramatického ztvárnění MAP II, 10:00 
6. 10.    Týden knihoven – účinkuje dramatický obor 
12. 10.   Projektový den Lanškroun – klavírní dílna 
12. 10.   Dílna dramatického ztvárnění - MAP II, 10:00 
13. 10.   Kniha jako inspirace – dílna MAP II, 10:00 
13.10.    Interní večírek, 16.30 hodin, sál školy  
20. 10.   Kniha jako inspirace – dílna MAP II, 10:00 
22. 10.   Výroční koncert Bigbandu ZUŠ, sál školy, 18.00 hodin 
23. 10.   ZUŠ slaví 75 let – 10-17 hodin, program v atriu školy 
27. - 29. 10.   Podzimní prázdniny 
 
 
Listopad 
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4., 11., 25. 11.  Keramické dílny pro ZŠ (MAP II) 
10. 11.   Interní večírek, 16.30 hodin, sál školy 
17. 11.   Státní svátek 
18. 11.   Projektový den mimo školu – Petrof  Hradec Králové 
19. – 21. 11.   Soustředění DPS Lilium Mladočov 
27. 11.   Rozsvícení vánočního stromu v Kornicích – zrušeno (Covid) 

- 17.00, zpívá DPS Kvítek 
28. 11.   Rozsvícení vánočního stromu v Litomyšli – zrušeno (Covid) 

- 17.00, zpívá DPS Kvítek a Lilium 
  

Prosinec 
1.12.                         Interní večírek, 16: 30, sál školy 
2.12.     Keramická dílna MAP II 
8. 12.     Vánoční koncert žáků, 17: 00 hodin, sál školy 
9. 12.     Projektový den tanečního oboru - Louskáček Brno 
14. 12.   Třídní přehrávka V. Čermáka, 16:30 sál školy 
14. 12.    Vánoční koncert dětských pěveckých sborů,  

Kostel Povýšení sv. Kříže, 17.00 hodin 

Leden 
11. 1.    Koncert pro žáky PHV a jejich rodiče, 17:00 hodin, sál školy 
19. 1.    Interní večírek, 16.30, sál školy 
26. 1.   Třídní přehrávka L. Kazdy 

- 16.30 hodin, sál školy 
28. 1.    Vernisáž v muzeu 

- 17.00 hodin, účinkují žáci houslového oddělení 
31. 1.    Vysvědčení 
4. 2.    Jednodenní pololetní prázdniny 
 
 
Únor 
7. 2.     Školní kolo v sólovém zpěvu  

- 14.30 hodin, sál školy 
16. 2.    Interní večírek, 16.30, sál školy 
18. – 19. 2.    Předsoutěžní soustředění flétnistů v Nekoři 
22. 2.    Třídní přehrávka p. uč. Miroslava Techlovského 

- 16.30, sál školy 
23. 2.    Školní kolo soutěže ZUŠ ve hře na dechové nástroje 
24. 2.    Okresní kolo v sólovém zpěvu - Polička 
28. 2. – 4. 3.    Jarní prázdniny 
 
Březen 
28. 2. – 4. 3.    Jarní prázdniny 
8. 3.     Třídní přehrávka p. uč. L. Vavřínové 

- 16.30, sál školy 
14. 3.    Okresní kolo ve hře na dechové dřevěné nástroje 

- ZUŠ Svitavy 
15. 3.    Okresní kolo ve hře na dechové žesťové nástroje 

- ZUŠ Jevíčko 
15. 3.     Seminář E. Jenčkové – 13 – 17 hodin, sál ZUŠ 
16. 3.    Třídní přehrávka p. uč. L. Blajdové 
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- 16.30, sál školy 
17. 3.    Třídní přehrávka p. uč. L. Hrubeše 

- 17.00, sál školy 
22. 3.    Třídní přehrávka p. uč. J. Hájkové 

- 16.30, sál školy 
23. 3.    Krajské kolo soutěže v sólovém zpěvu 

- ZUŠ Havlíčkova, Pardubice 
23. 3.    Interní večírek, 16.30, sál školy 
24. 3.    Okresní kolo soutěžní přehlídky ZUŠ – taneční obor, Polička 
30. 3.    Třídní přehrávka p. uč. J. Macháčkové 

- 17.00, sál školy 
 
31. 3.    Třídní přehrávka p. uč. M. Heylové a J. Báčové 

- 16.30, sál školy 
31. 3.    Koncert pro Agrární komoru ve Fabrice (Svitavy) 

- 18.00 hodin, účinkuje T. Sršeň a žáci bicího oddělení  
 

Duben 
1. 4.     Třídní přehrávka p. uč. K. Kratochvíla 

- 17.00, učebna HN v Tunelu 
4. 4.    Třídní přehrávka p. uč. J. Jovbaka 

- MC Kotelna, 17.00 hodin 
4. 4.    Krajské  kolo ve sborovém zpěvu 

- Beseda Chrudim - zrušeno 
6. 4.     Krajské  kolo ve hře na bicí  

a dechové žesťové nástroje 
- ZUŠ Vysoké Mýto 

6. 4.    Interní večírek, 16.30, sál školy 
7. 4.    Krajské  kolo ve hře na dechové dřevěné nástroje 

- ZUŠ Vysoké Mýto 
7. 4.    Dětská přehlídka scénického tance  

- Ústí nad Orlicí, Roškotovo divadlo 
- účinkují choreografie „Rej skřítků“ a „V pasti“ 

8. 4.    Třídní přehrávka p. uč. V. Jandové 
- 16.30, sál školy 

9. 4.     Vynášení Morany – Heblata, 13.00 od muzea 
14. – 18. 4.    Velikonoce 
19. 4.    Třídní přehrávka p. uč. M. Jandové 

- 16.30, sál školy - zrušeno 
22. 4.    Třídní přehrávka p. uč. P. Jiříčka,  

Ivety Frýdové, Adély Jiskrové 
- 16.30, sál školy 

22. 4.    Taneční chvění 
- Smetanův dům, 17.00 hodin 

22. 4.    FAPS Svitavy – 10.00, zpívá Lilium 
25. -27.    Soutěž Mládí a Bohuslav Martinů  

– pěvecké oddělení 
26. 4.    Absolventský koncert, 17.00, sál školy 
26. 4.    Krajská soutěžní přehlídka tanečního oboru 

- Ústí nad Orlicí, Roškotovo divadlo 
- vystupují  choreografie „V mlhách“ a „Rej skřítků“ 
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27. 4.    Třídní přehrávka p. uč. Z. Bulvové 
- 16.30, sál školy 

29. 4.     Třídní přehrávka Lucie Vavřínové, 16.30, atrium 
30. 4.    Lázně ducha – účinkuje:   

- Bigband – 11.00 - terasy u muzea  
- žesťová třída -12.30  a  Heblata  

 
 
Květen 
4. 5.    Třídní přehrávka p. uč. M. Jandové a Z. Štěpánka 
    - 16. 30, sál školy 
 
7. 5.    Ústřední kolo ve hře na bicí nástroje 

- ZUŠ Holice 
10. + 11. 5.   Program pro MŠ – dopoledne 
11. 5.    Závěrečný a absolventský koncert EKN 

- 16.30, sál školy 
12. 5.     Třídní přehrávka p. uč. Ivety Benešové 
    - 16. 30, sál školy 
14. 5.    Zájezd DPS Kvítek do Šumperka 
16. – 31. 5.   Zápis do ZUŠ 
17. 5.   Interní večírek, 16.30, sál školy 
18. 5.    Absolventský koncert 

- 17.00 hodin, sál školy 
19. 5.    Ústřední kolo soutěže ZUŠ ve hře na dechové nástroje 

- ZUŠ Praha 
23. 5.    Májový koncert DPS 

- Kostel Povýšení sv. Kříže, 16.30 hodin 
24. 5.    ZUŠ OPEN – 13 – 17 hodin 

Kafemysl, Bambino Caffé, sluneční terasy u muzea 
25. 5.    Třídní přehrávka p. uč. A. Běťákové 
    - 16. 30, sál školy 
28. 5.    ZUŠ OPEN Nové Hrady  

- celodenní program, účinkuje TO + LDO 
28. 5.    Muzejní noc  

- Rodný byt B. Smetany – 18.00 – 21.00 
- účinkují žáci L. Kazdy, J. Hájkové, L. Blajdové, Z. Bulvové, V. Čermáka 

29. 5.    Jazzový festival v Chocni  
 - od 15.00 hraje Bigband ZUŠ Litomyšl 
 
 

 
Červen 
1. 6.   Vystoupení pro ředitelky MŠ  

- Zámecké návrší - Sloupový sál, 13.00, saxofony L. Kazdy 
6. – 10. 6.  Postupové zkoušky 
7. 6.    Vystoupení tanečního oboru v Klášterních zahradách  

- pouze za pěkného počasí, 20.30 hodin – zrušeno pro nepřízeň počasí 
9. 6.    Závěrečný koncert - 17. 00 hodin, sál školy 
9. 6.    Vernisáž v Portmoneu, 18.00 hodin 
9. 6.   Vyřazování maturantů – komorní sestava L. Kazdy  

- V. Mýto, 15.00 hodin 
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10. 6.     Noc kostelů  - Husův sbor – v 19.00 účinkuje LDO: 
Pinocchio, Císařovy nové šaty, Smutná princezna 

10. 6.    Setkání bigbandů ve Vysokém Mýtě 
- amfiteátr M-Clubu, 16.00 hodin,  účinkuje Bigband 

12. 6.    Vernisáž v Galerii J. Dudychy 
- 10.30, galerie u nádraží, komorní sestava L. Kazdy 

17. 6.    Kytarový dýchánek p. uč. Macháčkové, 17.00, atrium 
17. 6.     Bicí ve Váchalově uličce a výstava výtvarného oboru 
23. 6.   Žestě ve Váchalově uličce a výstava výtvarného oboru 
 
29. 6.    Vyřazování maturantů V. Mýto 

 - komorní sestava L. Kazdy, 13.00 hodin 
30. 6.   Vysvědčení – 8.15 – 12.00 hodin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Litomyšli 14. 9. 2022   Mgr. Markéta Hegrová, zástupce ředitele školy 
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