Základní umělecká škola, Třebechovice pod Orebem
Výroční zpráva – školní rok 2019 - 2020
1. Základní údaje
Název školy: Základní umělecká škola, Třebechovice pod Orebem
Adresa: Komenského 437, 503 46 Třebechovice pod Orebem
Telefon: 495592348
e-mail: info@zustre.cz
Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 62694812
IZO: 102 078 785
IZO ředitelství: 600 089 061
Kapacita: 260 žáků
Základní umělecká škola, Třebechovice pod Orebem pracuje jako
samostatný právní subjekt od 1. 1. 1996. Zřizovatelem školy je město
Třebechovice pod Orebem. Dne 27. 6. 2001 byl schválen zřizovatelem dodatek
č. 2, kterým se změnila zřizovací listina ze dne 1. 1. 1996 včetně dodatku č. 1 ze
dne 27. 4. 1999.
Krajský soud v Hradci Králové rozhodl o zápisu příspěvkové organizace
ZUŠ Třebechovice p. O. do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu
v Hradci Králové v oddílu Pr, vložce č. 79 dne 13. 3. 2002. Další změna
zřizovací listiny byla provedena dodatkem č. 3 ze dne 28. 3. 2006 a dodatkem
č. 4 ze dne 22. 9. 2009 s účinností od 1. 10. 2009. Současně bylo schváleno
úplné znění zřizovací listiny ze dne 22. 9. 2009. Poslední zápis do obchodního
rejstříku je ze dne 15. 5. 2006. Dne 31. 3. 2012 byla uzavřena Dohoda o
ukončení smlouvy o výpůjčce ze dne 23. 9. 2009. Následně byla Dodatkem č. 5
ze dne 27. 3. 2012 provedena změna zřizovací listiny, kterou se zrušilo
vymezení majetku ve výpůjčce příspěvkové organizace. Nová smlouva
o výpůjčce byla schválena RM usnesením č.7/228-2012 ze dne 21. 3. 2012.
Činnost základní umělecké školy je vymezena zákonem č. 561/2004
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MŠMT ČR č. 71/2005
Sb. o základním uměleckém vzdělávání.
Základní umělecká škola poskytuje základy vzdělání v jednotlivých
uměleckých oborech a připravuje pro studium učebních a studijních oborů na
středních školách s uměleckým zaměřením a na konzervatoři. Připravuje také
odborně pro studium na vysokých školách s uměleckým zaměřením. Studium na
základní umělecké škole je dobrovolné. ZUŠ Třebechovice p. O. má zaveden
obor hudební (HO), taneční (TO) a od školního roku 2000/2001 i obor literárně
dramatický (LDO).
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ZUŠ sídlí v budově, která je majetkem města, společně s Heldovou
městskou knihovnou. Na konci školního roku 2011/12 se DDM do té doby
rovněž sídlící v této budově přestěhoval do budovy bývalé Hotelové školy. Tím
získala ZUŠ od července 2012 celé první podlaží, které umožnilo od září 2012
provoz v hudebním sále, tanečním sále, který je zároveň sálem divadelním,
sborovně a v osmi učebnách včetně ředitelny. Některé učebny jsou využity
zároveň jako archiv not a sklad hudebních nástrojů. Zařízení učeben je průběžně
obměňováno.
Hudební sál po provedení malé stavební úpravy v předešlých letech
vyhovuje pro pořádání spíše interních koncertů a vystoupení. Koncertní
atmosféře v sále přispívá i využití reflektorů, které byly do sálu v nedávné době
nainstalovány. Daleko větší využití však mají reflektory v sále divadelním a jsou
využívány v maximální míře.
Koncerty a vystoupení většího rozsahu pořádáme v evangelickém nebo
katolickém kostele a v kulturním domě.
Při porovnání se základními uměleckými školami v blízkém okolí je ZUŠ
Třebechovice p. O. počtem žáků malá. Přesto zajišťuje v hudebním oboru
velkou rozmanitost výuky. Vyučujeme hru na klavír, elektrické klávesy,
zobcovou sopránovou, altovou a tenorovou flétnu, příčnou flétnu, klarinet,
trubku, lesní roh, tenor, saxofon, housle, violoncello, kytaru, elektrickou kytaru,
bicí nástroje a sólový a sborový zpěv. Žákům nabízíme práci v hudebních
souborech, které hrají jak klasickou hudbu, tak moderní styly hudby jako je pop
a rock. Poptávka po výuce hry na elektrické hudební nástroje, bicí nástroje a po
výuce moderních stylů hudby stále narůstá a naše škola je průběžně zařazuje do
svého školního vzdělávacího programu.
Koncepce do dalších let:
 otevřít školu široké veřejnosti, utvářet ji jako centrum vzdělanosti, kultury
i společenského života obce
 zajistit stabilitu a plnou kvalifikovanost pedagogického sboru
 podporovat stabilitu vytvořených souborů
 podporovat aktivitu pedagogů v získávání a rozšiřování odborné
kvalifikace
 udržovat naplněnost tříd
 zlepšovat vybavení školy pro názornost a efektivitu výuky
 sledovat kvalitu práce pedagogických pracovníků a ovlivňovat její růst
2. Stav budovy a jejího zařízení
Stav budovy byl ve školním roce 2019/20 v podstatě vyhovující, ale jen
díky nepřetržité údržbě a opravám. Letité problémy jsou s elektroinstalací, což
potvrzují i revizní zprávy a doporučení odborníků.
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Topení.
Rekonstrukce kotelny byla ukončena 30. 8. 2018. Jelikož vysoké denní teploty
nedovolily spuštění topení (čidla), začalo se vytápět v průběhu měsíce října.
Všechny radiátory byly stále zavzdušněné, bylo nutné je odvzdušňovat i
několikrát denně, proto se stávalo, že v učebnách, zejména na severní a západní
straně byla teplota i pod 19 stupňů. Během celého zimního období se zkoušely
různé úpravy a regulace. Regulace venkovním čidlem však nevyhovuje v době,
kdy venkovní teploty neklesnou pod 10 stupňů.
Kanalizace. V březnu 2018 praskla odpadní trubka od kanalizace v chodbě před
kotelnou, odpad znečistil celý sklep a zamořil neúnosným pachem celou
budovu. Ihned byla provedena oprava. Po týdnu došlo k další havárii, protože
byla ucpaná kanalizace do zahrady školy a do ulice. Havárie byla částečně
odstraněna v sobotu 24. 3. 2018 firmou pana Trenze s tím, že v pondělí přijel
velký čisticí vůz, který pročistil celou kanalizaci. Havárie byla nahlášena Městu
Třebechovice, které uhradilo náklady spojené s touto opravou. Veškeré rozvody
a trubky jsou ve velmi špatném stavu.
Elektroinstalace.
Elektroinstalace neodpovídá technickým požadavkům dnešní doby. Ze
závěru zprávy o revizi ze dne 4. 5. 2001, evid. č. 2001/043 vyplývá, že
revidovaná elektroinstalace je technicky zastaralá a nevyhovující pro další
případné navyšování příkonu. Od dubna 2018 byla zahájena práce na tvorbě
projektové dokumentace elektroinstalace.
Výměna podlahových krytin.
V koncertním sále bude třeba provést výměnu podlahové krytiny
(na některých místech podlaha vrže a ruší tak průběh koncertů).
V době uzavření škol, tj. od 12. 3. 2020 byla provedena výměna podlahové
krytiny ve sborovně. Byla vymalována celá chodba včetně schodiště, byly
provedeny nátěry radiátorů a zábradlí.
V průběhu školního roku 2019/20 byly provedeny tyto revize: revize
elektrických spotřebičů a prodlužovacích kabelů a hasicích přístrojů. Dále byla
provedena revize spalinových cest.
Z větších oprav se uskutečnila oprava kopírky a generální oprava 3 klavírů.
Všichni zaměstnanci byli znovu poučeni o zvýšeném zabezpečení budovy
a o předcházení rizik.
3. Učební pomůcky
Na učební pomůcky ZUŠ nebyly prostřednictvím MŠMT ČR přiděleny
žádné finanční prostředky. Veškeré hudební nástroje, jejich opravy, ladění,
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pomůcky pro LDO a TO každoročně zčásti hradí rodiče žáků, zčásti hradí škola
ze svých provozních prostředků.
Část hudebních nástrojů ZUŠ Třebechovice je velmi stará, proto se snažíme
nástroje průběžně renovovat, popř. zakupovat nové. Ve školním roce 2019/20
byly zakoupeny housle, smyčce, kytara, pomůcky do výuky bicích nástrojů.
Během školního roku byly prováděny generální opravy vrácených dechových
nástrojů. Dále byly prováděny potřebné opravy klavírů včetně jejich ladění. U
klavírního křídla Stainway v hudebním sále byla provedena generální oprava,
která proběhla ve třech etapách. V srpnu 2018 byla opravena mechanika –
překlížení volných kladívek, byla provedena přeregulace mechanismu, ladění a
intonace. V únoru 2019 byly vyměněny ladící kolíky a strunový potah hladký i
basový, bylo provedeno tónování, předladění a následně ladění. V srpnu 2019
byla provedena oprava váhy hry, regulace mechanismu a intonace a opět ladění.
Dále byly opraveny basové struny, hladký strunový povlak, ladící kolíky a
kolíčník u klavíru Hansmann. Opravy hudebních nástrojů zajistil pan Zdeněk
Zemánek, Palackého 231, 503 15 Nechanice, IČO 47493909. Další úprava
intonace se uskutečnila v únoru 2019 a celkové dokončení proběhlo během
hlavních prázdnin. U klavírního křídla Berensdorf v učebně č. 210 byla
opravena rezonanční deska. Dále byla opravena mechanika pianina z učebny č.
209.
Byly zakoupeny učebnice, noty a výukové pomůcky pro poslech v HO,
rekvizity pro LDO, rekvizity a taneční kostýmy pro TO.
4. Učební plány
Žáci všech oborů byli vyučováni podle učebních plánů Školního
vzdělávacího programu ZUŠ Třebechovice pod Orebem vydaného dne 1. 9.
2014 s dalšími aktualizacemi.
Hudební obor měl ve školním roce 2019/20 126 žáků, do pěveckých sborů
chodilo 21 žáků.
Taneční obor měl ve školním roce 2019/20 72 žáků.
Literárně dramatický obor měl ve školním roce 2019/20 41 žáků.
5. Školné v roce 2019/20 dle vyhlášky č.71/2005 Sb. o základním
uměleckém vzdělávání
Na základě výpočtu podle vyhlášky bylo školné následující:
Kolektivní hudební výchova (1 hod. týdně)
Kolektivní a skupinová nebo individuální
hudební výchova (více hod. týdně)
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pololetně
600,-Kč
1 500,-Kč

Přípravná taneční výchova
Taneční obor
Přípravná dramatická výchova
LDO
Sborový zpěv

600,-Kč
850,-Kč
500,-Kč
600,-Kč
500,-Kč

Ve školním roce 2019/20 byla podána 1 žádost o snížení úplaty za
vzdělávání a jeden rodič požádal o splátkový kalendář.
6.Personální zabezpečení školy
Jsme škola s malým počtem žáků. Vzhledem k pestré nabídce výuky hry
na hudební nástroje mají učitelé převážně částečné úvazky. Z důvodu malého
počtu žáků mají částečný úvazek i vyučující literárně dramatického a tanečního
oboru.
Výše na přímé výdaje na vzdělávání poskytnutých finančních prostředků
ze státního rozpočtu a z rozpočtu zřizovatele odpovídala standartním potřebám
školy.
Zaměstnanci pedagogičtí:
PaedDr. Ilona Thunová
ředitelka školy
Kateřina Matějková DiS.
TO
Mgr. Drahomíra Francková
zpěv sólo, pěvecký sbor
Pavel Plašil
bicí nástroje, žákovské kapely
MgA. Jiří Kotal, ArtD.
klarinet, saxofon
Iva Mačejovská
klavír
Jana Vavřínková DiS.
Kytara, kytarový soubor
MgA. Jiřina Krtičková
LDO
Kamila Hesová, dipl. um.
housle, smyčcový soubor
Stanislav Salášek
trubka, lesní roh, zobcová flétna,tenor
Mgr. Jana Veselá Segečová
elektrické klávesy, korepetice, HN, pěvecký sbor
Mgr. Lukáš Grygerek
klavír, klavírní korepetice
Mgr. Miriam Otčenášková
housle
Jana Veselá
zobcová a příčná flétna
Mgr. art. Tomoko Asahina
korepetice

Zaměstnanci nepedagogičtí:
Jaroslava Šolínová
účetní, hospodářka
Vladimír Válek
mzdový účetní
Ivana Charvátová
uklízečka
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7. Úspěchy žáků v soutěžích
I ve školním roce 2019/20 MŠMT ČR vyhlásilo celostátní soutěž
základních uměleckých škol. (V hudebním oboru je pro každý nástroj soutěž
vyhlašována jedenkrát za tři roky.)
Soutěžními disciplínami hudebního oboru, na které se připravovali žáci naší
školy, byly hra na kytaru, hra na klavír a hra na smyčcové nástroje. V literárně
dramatickém oboru se konala soutěžní přehlídka v sólovém projevu
přednesovém a dramatickém.
Okresní kolo celostátní soutěže základních uměleckých škol ve hře na
kytaru
25. 2. 2020, Základní umělecká škola Nový Bydžov
Jaroslav Kuťák – kytara sólo - 1. místo s postupem do krajského kola
Kytarové trio – Adam Bartáček, Jan Reschel a Radek Šajn – 2. místo
Okresní kolo celostátní soutěže zuš ve hře na smyčcové nástroje
27. 2. 2020, Základní umělecká škola Střezina
Daniela Hesová – housle - 1. místo s postupem do krajského kola
Alžběta Havlíčková – housle - 3. místo
Kateřina Rochlová – housle - 3. místo
Okresní kolo celostátní přehlídky dětských recitátorů
9. – 10. 3. 2020 Divadlo Jesličky Hradec Králové
Eliška Kopecká 2. kategorie - čestné uznání
Tereza Lovasová 3. kategorie - čestné uznání
Na soutěžní přehlídku literárně dramatického oboru bylo připraveno 7 žáků ve
slovesném projevu. Zároveň byly předány do soutěže 2 knihy „Monology věcí“
a „Babiččin škapulíř“, na kterých se podílelo 22 žáků. Z důvodu pandemie
došlo od 11. 3. 2020 k uzavření škol a dalších institucí a z tohoto důvodu se tato
a další soutěže nekonaly.
Pěvecká soutěž Karlovarský skřivánek
19. 2. 2020, Opočno
Veronika Štursová – 2. místo
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8.

Absolventi ve školním roce 2019/2020

HO:
David Hoffman – klavír, I. st. (třída Ivy Mačejovské)
Michaela Machačová – kytara, I. st. (třída Jany Vavřínkové)
Radek Šajn – kytara, I. st. (třída Jany Vavřínkové)
Barbora Kosařová – příčná flétna, I. st. (třída Jany Veselé)
Kateřina Vinklářová – zpěv, I. st. (třída Drahomíry Franckové)
Klára Polehlová – housle, II. st. (třída Kamily Hesové)
Kateřina Kindlová– el. klávesy, I. st. (třída Jany Veselé Segečové)
Markéta Janků – klavír, I. st. (třída Jany Veselé Segečové)
Terezie Jurajdová - klavír, I. st. (třída Jany Veselé Segečové)
Ondřej Hadaš – bicí nástroje, I. st. (třída Pavla Plašila)
Lukáš Moravec – bicí nástroje, I. st. (třída Pavla Plašila)
Jindřich Šlapák – bicí nástroje, I. st. (třída Pavla Plašila)
Jakub Kadlec – LDO, I. st. (třída Jiřiny Krtičkové)
Jakub Šeps – LDO, I. st. (třída Jiřiny Krtičkové)
Anežka Polehlová – LDO, I. st. (třída Jiřiny Krtičkové)
Kateřina Jiranová – TO, I. st. (třída Kateřiny Matějkové)
Anna Svobodová – TO, I. st. (třída Kateřiny Matějkové)
Tereza Labuťová – TO, I. st. (třída Kateřiny Matějkové)
Absolventi uzavřeli studium daného stupně komisionálním absolventským
vystoupením.
9.Postupové zkoušky
Postupovou zkoušku z důvodu uzavření škol v tomto školním roce žáci
nekonali, od 11. května jsme se zaměřili na intenzivní prezenční výuku.
10. Talentové zkoušky
Talentové zkoušky se uskutečnily formou přihlašování on-line přihlášky
na www.
11. Vlastní hodnocení školy
Kvalifikovaný pedagogický sbor po celý školní rok vytvářel dobré
předpoklady pro kvalitní výchovně vzdělávací činnost, o čemž svědčí jednak
úspěchy žáků v soutěžích a na přehlídkách (viz bod 7.), jednak velký počet
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veřejných koncertů, vystoupení a představení (viz bod 12.), která byla veřejností
přijímána velmi kladně. Veškeré akce školy probíhaly podle ročního plánu práce
školy až do 11. března 2020, kdy došlo k uzavření škol.
Vzdělávání probíhalo v bezpečném a esteticky vyhovujícím prostředí.
Všichni zájemci s potřebnými předpoklady měli zabezpečen rovný přístup ke
vzdělávání. Učitelé při výuce respektovali nejen požadavky školního
vzdělávacího programu, ale i předpoklady žáků pro vzdělávání v daném oboru.
Motivovali žáky zapojováním do souborů, pořádali pro ně víkendová
soustředění ve škole nebo v rekreačním zařízení. Náplní těchto soustředění byl
především nácvik repertoáru na soutěže, koncerty a vystoupení.
Členové Spolku přátel ZUŠ Třebechovice pod Orebem uspořádali pro žáky 1
hudební víkendové soustředění v areálu Pecka.
Všichni členové pedagogického sboru spolupracovali s rodiči žáků,
pravidelně je informovali o prospěchu jejich dětí a vlastním pozorováním
a kontaktem s žáky spolupůsobili při formování jejich osobnosti a při
zamezování vzniku sociálně patologických jevů.
Ředitelka školy umožňovala zaměstnancům jejich další vzdělávání, které
se uskutečňovalo především prostřednictvím Národního institutu pro další
vzdělávání v Hradci Králové. Pedagogové absolvovali pět metodických
seminářů. Ředitelka školy absolvovala jeden vzdělávací seminář a setkání
ředitelů ZUŠ.
Účetní absolvovala 1 seminář – aktuální problémy v účetnictví PO.
V tomto školním roce byly provedeny dvě veřejnosprávní kontroly a
kontrola BOZP. Byla provedena předběžná kontrola čerpání příspěvku
zřizovatele a prověrka správnosti účetní závěrky za rok 2019. Nebyly zjištěny
žádné závady. Kontroly provedly zaměstnankyně MÚ Třebechovice pod
Orebem.
Ve sledovaném období nebyly podány žádné písemné žádosti o informace
a nebyly podány stížnosti.
Škola se ve sledovaném období nezapojila do mezinárodních programů,
zato velmi intenzivně spolupracovala s ostatními místními příspěvkovými
organizacemi. S MKS, se všemi školskými institucemi a se základními
uměleckými školami v Hradci Králové, zejména se ZUŠ Střezina.
Ve dnech 3. – 5. 12. 2019 byla provedena kontrola Českou školní
inspekcí, Královéhradecký inspektorát.
Předmětem inspekční činnosti bylo zjišťování a hodnocení podmínek,
průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného školou, hodnocení naplnění
školních vzdělávacích programů a jejich souladu s právními předpisy a
příslušnými rámcovými vzdělávacími programy vykonávané podle § 174 odst. 2
písm. b) a c) zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon).
Dle inspekční zprávy vzdělávání ve škole probíhá podle ŠVP, jehož obsah
byl opakovaně aktualizován. Ředitelka školy stanovila organizaci vzdělávání
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všech uměleckých oborů v souladu s pravidly konkretizovanými v ŠVP, školním
řádu a v rozvrhu hodin. Ředitelka školy usiluje o zajištění optimálních
personálních podmínek pro vzdělávání a daří se jí zabezpečit stabilní
pedagogický sbor. Během inspekční činnosti výuka probíhala v souladu se
stálým rozvrhem hodin. Průběh vzdělávání ve výuce všech oborů
charakterizovala vstřícná, nekonfliktní a přátelská atmosféra. Žáci byli vedeni
k dodržování nastavených pravidel, k vytváření pocitu sounáležitosti se školou a
k formování sociálních vazeb v kolektivu. Ve sledovaných vyučovacích
hodinách žáci pracovali v optimálním tempu, vyučující vyjadřovali důvěru
v dovednosti a schopnosti žáků, nešetřili pochvalou a povzbuzením.
Silnou stránkou školy je její aktivní zapojení do kulturního života ve
městě, dobré vztahy se svým zřizovatelem, který podporuje její aktivní účast na
rozličných kulturních akcích a vytváří tak prostor pro smysluplné provázání
uměleckého vzdělávání s činností různých organizací města. Škole se daří
naplňovat své záměry a koncipovat vystoupení žáků v rámci mezioborové
spolupráce.
Pracovnice České školní inspekce vyhodnotily i slabé stránky školy a
doporučily pro zlepšení činnosti školy:
Stanovit prostředky a časový plán k naplňování vytčených koncepčních záměrů,
vyhodnocovat v rámci evaluačních procesů všechny oblasti stanovené v ŠVP a
na základě zjištění přijímat opatření, zvýšit efektivitu hospitační činnosti
ředitelky školy, využívat při vzdělávání závěrečné shrnutí učiva, hodnocení a
sebehodnocení žáků. Ve výuce hudebního oboru bylo doporučeno uplatňování
moderních forem a metod práce, pořídit a využívat při výuce všech uměleckých
oborů didaktické pomůcky, interaktivní, komunikační a informační technologie
a využívat elektronický evidenční systém školy ve všech jeho možnostech.
Další doporučení se týkalo vytvoření bezpečnějšího prostředí zabezpečením
vstupu do školy a zvýšení úrovně zázemí pro žáky a jejich rodinné příslušníky.
Ředitelka školy následně písemně informovala Českou školní inspekci o přijetí
opatření k prevenci některých nedostatků.
12. Prezentace školy
Koncerty, vystoupení a představení pořádaná školou
Výchovné koncerty pro žáky ZŠ (3x)
25. 10. 2019, tělocvična ZŠ
HO a LDO
Křest knihy žáků LDO Monology věcí
15. 10. 2019, Labyrint divadla Drak
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Představení žáků LDO „Tucet holek na krku“ pro veřejnost v tanečním sále ZUŠ
20. 10. 2019
Představení žáků LDO „Tucet holek na krku“
21. 10. 2019, Jesličky Hradec Králové
Akce žáků LDO – burza knih
2. 12. 2019, taneční sál
Baletní představení „Spící krasavice“
21. 2. 2020, kulturní dům
Představení žáků LDO „Tucet holek na krku“ pro veřejnost
23. 2. 2020, kulturní dům
Adventní koncert
8. 12. 2019, evangelický kostel
žáci hudebního oboru
Předvánoční vystoupení žáků LDO a TO pro veřejnost
9. 12. 2019, kulturní dům
Představení pro žáky ZŠ
2 předvánoční vystoupení žáků TO a LDO
9. 12. 2019, kulturní dům
Koncerty jednotlivých tříd HO pořádané v koncertním sále školy
5. 12. 2019 – bicí nástroje
12. 12. 2019 – smyčcové nástroje
16. 12. 2019 – sólový zpěv a klavíry
17. 12. 2019 – kytary
18. 12. 2019- žesťové nástroje, ZF a klavíry
19. 12. 2019 – příčné flétny, ZF a elektrické klávesy
29. 1. 2020 - klavíry

10

Koncerty a vystoupení pořádaná v koncertním sále školy
23. 10. 2019
koncert žáků HO
19. 11. 2019
koncert žáků HO a LDO
27. 1. 2020
koncert žáků HO a LDO
26. 2. 2020
koncert žáků HO
16. 6. 2020
neveřejné absolventské vystoupení žáků HO a LDO
17. 6. 2020
neveřejné absolventské vystoupení žáků HO a TO
Školní kolo celostátní soutěže ZUŠ pro žáky HO a LDO, soutěže Dětská scéna a
soutěže Karlovarský skřivánek
17. 2. 2020
Vystoupení žáků školy na akcích pořádaných jinými subjekty
Kreatiffestival
Vystoupení žáků TO, LDO a hudebních souborů (kapely a bicí nástroje)
26. 10. 2019, kulturní dům
Vystoupení při kladení věnců na oslavu Dne válečných veteránů
11. 11. 2019, před Sokolovnou
Představení „Dům Bernardy Alby“
26. 11. 2019, divadlo Jesličky Hradec králové
zájezd našich žáků HO a LDO
Vystoupení na slavnosti Rozsvícení vánočního stromku
30. 11. 2019, Jeníkovice
žáci HO
Betlémské trhy
7. 12. 2019, náměstí Třebechovice p. O.
vystoupení žáků HO – žesťové nástroje
Slavnostní projev starosty města
1. 1. 2020, náměstí Třebechovice p. O.
vystoupení žesťového souboru
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Studentská Thálie
5. 1. 2020, Nová scéna ND v Praze
vyhlášení vítězů autorské soutěže – ocenění získaly Anna Fifková a Anežka
Polehlová
Barvy tance - soutěž
24. 1. 2020, Sokolovna
3 choreografie žáků TO, všechny oceněny poháry
Síla myšlenek – seminář pro žáky LDO
6. 2. 2020, Staroměstská radnice v Praze
Z výše uvedeného výčtu veřejných koncertů, vystoupení, představení a
kulturně vzdělávacích akcí pořádaných pro naše žáky vyplývá, že činnost naší
školy mimo běžnou výuku a její prezentace na veřejnosti byla v 1. pololetí
velice rozsáhlá a různorodá. Plán koncertů a dalších akcí na 2. pololetí musel
být z důvodu uzavření škol zrušen.
K nejpozoruhodnějším aktivitám školy v průběhu školního roku 2019/20
patřilo provedení baletu Spící krasavice, který nastudovali žáci všech ročníků
tanečního oboru.
Po většinu školního roku probíhala intenzivní mezioborová spolupráce.
V době uzavření škol projevili učitelé schopnost intenzivně se naučit
využívat různé technologie pro distanční výuku. Komunikovali s rodiči žáků
emailem nebo telefonem, jak dále pracovat, využívali messenger, úschovnu,
fotoaparát, musescore, aplikaci WhatsApp, posílali odkazy na ukázky vhodných
videí na youtube. Zvláště náročná byla pro učitele práce od 11. května, kdy
byla zahájena prezenční výuka na základě dobrovolnosti. V distančním
vzdělávání pokračovalo v TO 25% žáků, v LDO 44% žáků a v HO 31% žáků.
Z tohoto důvodu měli učitelé dvojnásobnou práci, vyučovali formou prezenční
i distanční.
Po celý školní rok jsme s naší prací seznamovali veřejnost prostřednictvím
pravidelných příspěvků do Třebechovického Haló a prostřednictvím aktuálních
informací a fotografií na www.

V Třebechovicích p. O.
4. 9. 2019

PaedDr. Ilona Thunová
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VÝROČNÍ ZPRÁVA

Školní rok 2019/2020

Základní umělecká škola, Třebechovice pod Orebem

Adresa:
Komenského 437, Třebechovice pod Orebem
Identifikátor školy:
62694812

13

14

