Základní umělecká škola, Třebechovice pod Orebem
Výroční zpráva – školní rok 2017 - 2018
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 2017/18 v podstatě vyhovující, ale jen díky
nepřetržité údržbě a opravám. Letité problémy jsou s topením a elektroinstalací,
což potvrzují i revizní zprávy a doporučení odborníků.
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Topení.
V celé budově často docházelo k výpadku kotlů v jedné z větví a čerpadla
způsobovala nadměrný hluk v radiátorech. Navíc byl ze sklepa, kde jsou kotle
umístěné, nárazově cítit neúnosný zápach 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.
Ve sklepních prostorách není vyřešeno čerpání spodních vod. Při zvýšení
hladiny je voda čerpána na chodník před budovou.
Návrh na rekonstrukci kotelny byl předložen a schválen. Staveniště k provedení
rekonstrukce kotelny bylo předáno dne 28.6.2018 a zhotovitelem byl Tomáš
Chmelík se sídlem Písečná 780/19, 500 09, Hradec králové, IČO 66832128.
Při předání staveniště I.Thunová nahlásila i potřebu výměny jednoho radiátoru
v učebně sólového zpěvu, po celou zimu byl tento radiátor nefunkční. Při
předání dokončeného díla dne 30.8.2018 bylo konstatováno, že radiátor by
novou rekonstrukcí měl být v provozu. Jelikož vysoké denní teploty nedovolily
spuštění topení, bude vše odzkoušeno při zahájení topné sezóny.
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 tanečním sále byla v průběhu prázdnin vyměněna podlahová krytina
(baletizol), protože předchozí krytina byla po 20ti letch užívání značně
poškozena. Učebna byla vymalována, byla provedena i oprava úložných prostor
na kostýmy.
Učebna pro výuku hry na bicí nástroje.
Přestěhování, odhlučnění menší stavební úpravou a zdvojení vstupních
dveří zamezilo šíření nadměrného hluku z učebny bicích nástrojů.

3

V průběhu školního roku 2017/18 byly provedeny tyto revize: revize
elektrické instalace, hasicích přístrojů, detektorů úniku plynu, spalinových cest,
plynového zařízení a elektrospotřebičů a prodlužovacích kabelů.
Proběhly tyto opravy: oprava jističe, oprava a montáž čerpadla, oprava
kopírky.
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,
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 2017/18 to
byly housle, kytara, keyboard, pedály k bicí soupravě, smyčce. Během školního
roku byly prováděny generální opravy vrácených dechových nástrojů. Dále byly
prováděny potřebné opravy klavírů včetně jejich ladění. U dvou klavírů se
ladění muselo provádět během roku přibližně 6x. Největší problém byl u
klavírního křídla Stainway v hudebním sále, proto byla provedena generální
oprava (čištění, výměna některých dílů, úprava regulace a intonace, ladění
nástroje). Opravu hudebního nástroje zajistil pan Zdeněk Zemánek, Palackého
231, 503 15 Nechanice, IČO 47493909. Další úprava intonace se uskuteční
v únoru 2019, kdy se projeví změny způsobené teplotními rozdíly.
Byly zakoupeny učebnice, noty a výukové pomůcky pro poslech pro HO,
bezdrátové porty, stmívač a rekvizity pro LDO, rekvizity a taneční kostýmy pro
TO. Dále byl zakoupen přenosný počítač do hudebního sálu, tiskárna do
ředitelny. Do dvou učeben škola zakoupila přímotopy, protože opravu radiátorů
bylo možné uskutečnit až v průběhu letních prázdnin. Byly zakoupeny licence
na program Klasifikace a Vema v souvislosti se zavedením GDPR.
4. Učební plány
Žáci v nižších ročnících všech oborů byli vyučováni podle učebních plánů
Školního vzdělávacího programu ZUŠ Třebechovice pod Orebem vydaného dne
1. 9. 2014.
Žáci ve vyšších ročnících prvního stupně hudebního oboru (6. a 7. roč.)
byli vyučováni podle učebních plánů schválených dne 20. 10. 1989 a jejich
úprav schválených dne 26. 6. 1995.
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Hudební obor měl ve školním roce 2017/18 133 žáků. Převažovali žáci
mladšího věku. Trval i zájem o práci v pěveckých sborech, kam docházelo 35
žáků.
V tanečním oboru byli žáci vyšších ročníků prvního stupně (6. a 7. roč.)
vyučováni podle učebních plánů č. 28a a 28b pro ZUŠ schválených MŠMT dne
26. 6. 1995 pod čj. 18.418/1995 s účinností od 1. 9. 1995, podle vzdělávacího
programu TO ZUŠ, schváleného MŠMT dne 31. 5. 2000 pod čj.15865/2000
s platností od 1. 9. 2000, dále podle upraveného vzdělávacího programu TO
ZUŠ čj. 17620/2003 ze dne 7. 5. 2003. Taneční obor měl ve školním roce
2017/18 54 žáků.
Výuka literárně dramatického oboru v 6. ročníku prvního stupně probíhala
podle učebních plánů LDO ze dne 26. 6. 1995.
Literárně dramatický obor měl ve školním roce 2017/18 51 žáků.

5. Školné v roce 2017/18 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)
Přípravná taneční výchova
Taneční obor
Přípravná dramatická výchova
LDO
Sborový zpěv

pololetně
600,-Kč
1 500,-Kč
600,-Kč
850,-Kč
500,-Kč
600,-Kč
500,-Kč

Ve školním roce 2017/18 byla podána 1 žádost o snížení úplaty za
vzdělávání ze zdravotních důvodů.
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. Částečný úvazek má i účetní (hospodářka), neboť na malý počet žáků
nejsou MŠMT ČR přiděleny dostatečné finanční prostředky pro nepedagogické
zaměstnance.
5

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
Jarmila Čechová, dipl. um.
zobcová flétna, příčná flétna, soubor fléten
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
Ba. Tomoko Kanda
violoncello
Mgr. art.Tomoko Asahina
korepetice
Miriam Puklová
korepetice
Zaměstnanci nepedagogičtí:
Jaroslava Šolínová
účetní, hospodářka
Vladimír Válek
mzdový účetní
Ivana Charvátová
uklízečka
7. Úspěchy žáků v soutěžích
I ve školním roce 2017/18 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, kterých se zúčastnili žáci naší školy,
byly sólový a komorní zpěv, hra na dechové nástroje a hra na bicí nástroje –
sólová a souborová hra.
Dále se konala soutěžní přehlídka tanečního oboru.
Okresní kolo celostátní soutěže základních uměleckých škol ve hře na
dechové nástroje
7. 3. 2018, Základní umělecká škola Střezina Hradec Králové
Michaela Vohralíková – hra na klarinet - 2.místo (IV.kategorie)
Anna Fifková – hra na klarinet – 2. místo (VI.kategorie)
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Vendula Bartáčková – hra na klarinet – 2. místo (IX.kategorie)
David Kroulík – hra na saxofon – 2.místo ( XII.kategorie)
Anna Reschelová – hra na příčnou flétnu – 1.místo s postupem do
krajského kola (II.kategorie)
Tereza Otčenášková – hra na příčnou flétnu – 1.místo (II.kategorie)
Simona Vokounová – hra na příčnou flétnu – 1.místo s postupem do
krajského kola (VII. kategorie)
Tereza Andrysová – hra na příčnou flétnu – 1.místo s postupem do
krajského kola (VIII. kategorie)
Natálie Bangová – hra na příčnou flétnu – 2.místo (VIII.kategorie)
Veronika Daňková – hra na příčnou flétnu – 3.místo (VIII.kategorie)
Jana Veselá – hra na příčnou flétnu – 1. místo s postupem do krajského
kola (X.kategorie), absolutní vítěz ve hře na příčnou flétnu, zvláštní ocenění
poroty za klavírní doprovod Miriam Puklové ze ZUŠ Třebechovice p.O.
Justýna Prokešová – hra na altovou flétnu – 3.místo (VII.kategorie)
15.2.2018, Základní umělecká škola Habrmanova Hradec Králové
Anna Balcarová – hra na lesní roh – 2.místo (V.kategorie)
Jan Vohralík – hra na trubku – 2.místo (I.kategorie)
Oto Bohatý – hra na trubku – 1.místo s postupem do krajského kola
(IV.kategorie)
Jáchym Havlíček – hra na trubku – 1.místo s postupem do krajského kola
(V.kategorie)
Krajské kolo soutěže ve hře na dřevěné dechové nástroje
ZUŠ Broumov 26. – 27.3.2018
Anna Reschelová – hra na příčnou flétnu – 1.místo s postupem do
ústředního kola
Simona Vokounová – hra na příčnou flétnu – 2.místo
Tereza Andrysová – hra na příčnou flétnu – 2.místo
Jana Veselá – hra na příčnou flétnu – 1.místo
Krajské kolo soutěže ve hře na žesťové dechové nástroje
ZUŠ Habrmanova Hradec Králové 21. – 22.3.2018
Oto Bohatý – hra na trubku – 1.místo
Jáchym Havlíček – hra na trubku – 3.místo
Ústřední kolo soutěže ve hře na dechové nástroje
ZUŠ Jana Hanuše, Praha 6, 3.5. – 6.5.2018
Anna Reschelová - hra na příčnou flétnu – 3.místo
Okresní kolo celostátní soutěže žáků základních uměleckých škol v sólovém
a komorním zpěvu
ZUŠ Střezina Hradec Králové 12.2.2018
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Natálie Jurajdová – zpěv sólo – 2.místo (0.kategorie)
František Svoboda – zpěv sólo – 3.místo (0.kategorie)
Barbora Haviarová – zpěv sólo – 2. místo (V. kategorie)
Gabriela Strnadová – zpěv sólo – 2.místo (IX.kategorie)
Karolína Moravcová – zpěv sólo – 2.místo (IX. Kategorie)
Lenka Štěpničková – zpěv sólo – 1.místo (VIII.kategorie)
Veronika Štursová – zpěv sólo – 2.místo (II.kategorie)
Pěvecké trio – K.Moravcová, L.Štěpničková a G.Strnadová – 1.místo
s postupem do krajského kola ( III.kategorie)
Krajské kolo soutěže žáků v sólovém a komorním zpěvu
ZUŠ J.F.Šporka Jaroměř 20.3.2018
Pěvecké trio – K.Moravcová, L.Štěpničková a G.Strnadová – 1. místo
s postupem do ústředního kola
Ústřední kolo soutěže žáků v sólovém a komorním zpěvu
ZUŠ Turnov 27.4. – 29.4.2018
Pěvecké trio – 3.místo
Krajské kolo celostátní soutěže žáků základních uměleckých škol ve hře na
bicí soupravu
ZUŠ Police n.M. 10.4.2018
Jáchym Hájek – 2.místo (I.kategorie)
Vít Veselý – 2. místo (I.kategorie)
Jindřich Šlapák – 2.místo (V.kategorie)
Soutěžní přehlídka tanečního oboru
ZUŠ Nový Bydžov 15.3.2018
Tereza Blažková, Jana Horáková, Veronika Kubcová a Anna Kutíková
choreografie Perri Christina: Vzpomínky – 3. místo
Tereza Blažková, Marie Čapková, Hoang Thi Thuy Trang, Jana Horáková,
Natálie Kafková, Kristýna Kodedová, Veronika Kubcová, Anna Kutíková,
Tereza Labuťová a Anna Svobodová
choreografie P.I.Čajkovskij: Vločky – 3.místo
sólové vystoupení Vannesy Sunkovské – choreografie Indila: A Parisčestné uznání
17. ročník národní soutěže v komorní hře na kytaru Hradecké
Guitarreando 2018
18.5.2018 ZUŠ Střezina Hradec Králové
Kytarové trio (Adam Bartáček, Jan Reschel, Radek Šajn) – 2. místo
8

Okresní přehlídka dětských recitačních, loutkářských a divadelních
souborů Dětská scéna 2018
9. 3. 2018, divadlo Jesličky Josefa Tejkla v Hradci Králové
loutkové představení souboru „Rozcuchaní vrabčáci“ – Černý den na Tolštejně
aneb veselé krveprolévání tamtéž
pohádka v podání souboru „Barevné knoflíky“ – Jak se malá Mette chtěla stát
královnou
Krajské kolo recitační soutěže v přednesu sólových recitátorů
16. – 20.4. 2018, divadlo Jesličky Josefa Tejkla v Hradci Králové
Adélka Pilgrová – čestné uznání
Štěpánka Pospíšilová - čestné uznání

Krajská loutkářská a dětská divadelní přehlídka s názvem Divadelní
setkání 2018
7.4. – 8.4.2018, divadlo Drak
účinkovaly soubory „Barevné knoflíky“ a „Rozcuchaní vrabčáci“
Další soutěže a přehlídky
Barvy tance
taneční nesoutěžní přehlídka, Sokolovna Třebechovice p.O. 26.1.2018
choreografie „Animals“ – žákyně 3. a 4. ročníku
choreografie „Vločky“ – žákyně 5.,6. a 7. ročníku
choreografie „Pink“ – žákyně 7. ročníku a II. stupně
IV. ročník nepostupové taneční soutěže TPO Dance
24.3.2018 Sokolovna Třebechovice p.O.
žákyně 3. a 4. ročníku s choreografií „Animals“ – 3. místo v kategorii moderní
tanec
žákyně 6. a 7. ročníku a žákyně II. stupně s choreografií „Pink“ – 3. místo
v kategorii volný styl
žákyně Tereza Blažková, Jana Horáková, Anna Kutíková a Veronika
Kubcová s choreografií „Vzpomínky“ – 1. místo v kategorii volný styl
O Týnišťské tajemství
taneční soutěž v KD Týniště n.O. 19.5.2018
choreografie „Ten, kdo tě ovládá“ - Tereza Blažková 2.místo
choreografie „Vzpomínky“ – žákyně 7. ročníku 2.místo
choreografie „Pink“ – žákyně 7. ročníku a II.stupně 2.místo
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XXXIV. ročník soutěže ve zpěvu národních písní Hradecký slavík
9. 5. 2018, Adalbertinum v Hradci Králové
Lenka Štěpničková - 3. místo
Gabriela Strnadová – 3.místo
Pěvecké trio – G.Strnadová, L.Štěpničková a K.Moravcová – 1.místo
XXIII. ročník pěvecké soutěže „Novopacký slavíček“
4.4.2018 v Nové Pace
Lenka Štěpničková - 3. místo
Soutěžím předcházela školní kola konaná v koncertním sále naší školy.

8.

Absolventi ve školním roce 2017/2018

HO:
Gabriela Hamplová – klavír, I. st. (třída Ivy Mačejovské)
Karolína Škodová – klavír, I.st. (třída Ivy Mačejovské)
Magdalena Černá – kytara, I.st. (třída Jany Vavřínkové)
Štěpán Havránek – kytara, I.st. (třída Jany Vavřínkové)
Vojtěch Polehla – kytara, I.st. (třída Jany Vavřínkové)
Jana Veselá – příčná flétna, II.st. (třída Jarmily Čechové)
Zdeněk Hampl – trubka, II.st. (třída Stanislava Saláška)
Karolína Moravcová – zpěv,II.st. (třída Drahomíry Franckové)
Gabriela Strnadová – zpěv, II.st.(třída Drahomíry Franckové)
David Kroulík – saxofon, II.st. (třída Jiřího Kotala)
TO:
Vanessa Sunkovská – II.st. (třída Kateřiny Matějkové)
Denis Majoroš – I.st. (třída Kateřiny Matějkové)
Anna Kutíková – I.st. (třída Kateřiny Matějkové)
Veronika Kubcová –I.st. (třída Kateřiny Matějkové)
Jana Horáková – I.st. (třída Kateřiny Matějkové)
Absolventi uzavřeli studium daného stupně veřejným absolventským
vystoupením.
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9.Postupové zkoušky
Postupovou zkoušku vykonali všichni žáci školy formou komisionální
zkoušky nebo formou veřejného závěrečného nebo absolventského vystoupení.
10. Talentové zkoušky
Talentové zkoušky se uskutečnily ve dnech 4. a 6.- 8. 6. 2018, doplňující
talentové zkoušky 7. 9. 2017. Na základě jejich úspěšného složení bylo přijato
pro školní rok 2018/2019 48 žáků. Do hudebního oboru 26, do tanečního
oboru 13 , do literárně dramatického oboru 9 žáků. .
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
veřejných koncertů, vystoupení a představení (viz bod 12.), která byla veřejností
přijímána velmi kladně.
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. V LDO proběhlo 6 soustředění
v prostorách školy. V TO proběhlo 9 soustředění. Kromě toho vyučující TO
zorganizovala pro žáky vyšších ročníků (od 3. ročníku) taneční seminář Petry
Parvoničové, který proběhl rovněž v tanečním sále školy dne 27.5.2018. Dne
4.11.2017 uskutečnila učitelka TO s několika žákyněmi návštěvu Taneční
konzervatoře v Praze. Další soustředění se konala v HO pro žáky ze tříd
J. Čechové Krečmerové (2) a J. Vavřínkové (2). Náplní těchto soustředění byl
především nácvik repertoáru na soutěže, koncerty a vystoupení.
Členové Spolku přátel ZUŠ Třebechovice pod Orebem uspořádali pro žáky 2
hudební víkendová 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 hudebního oboru absolvovali šest
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metodických seminářů, v případě TO to byl seminář jeden. Ředitelka školy
absolvovala dva vzdělávací semináře – změny právních předpisů od 1.1.2017
a GDPR srozumitelně a prakticky. Účetní absolvovala 3 semináře – hospodaření
PO, účetnictví a daně u PO v r. 2018 a spisová služba.
Ředitelka uzavřela smlouvu s pověřencem pí Mgr. Janou Mervartovou.
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 2017. Zjištěné závady
byly odstraněny. 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.
Z výše uvedeného vyplývá, že škola pracovala ve sledovaném období
dobře.
12. Prezentace školy
Koncerty, vystoupení a představení pořádaná školou
Výchovné koncerty pro žáky ZŠ (3x)
25. 10. 2017, tělocvična ZŠ
HO
28.3.2018, tělocvična ZŠ (3x)
Vystoupení žáků hry na bicí nástroje
Baletní představení „Louskáček“
15.12.2017, kulturní dům
Autorské čtení tvorby žáků literárně dramatického oboru na téma
obyčejné věci (žáci ZUŠ Střezina)
12.4.2018, hradecký hudební klub a kavárna KRAFT
Individuální dramatické výstupy se střídaly s kytarovými skladbami žáků ZUŠ
Třebechovice p.O. – kytarové trio a sólové vystoupení Jaroslava Kuťáka
Adventní koncert
10. 12. 2017, evangelický kostel v Třebechovicích pod Orebem
HO
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Představení pro děti z mateřských škol
23. 1. 2018
soubor Barevné knoflíky - pohádka „Jak se malá Mette chtěla stát královnou“
kapela a 2 oddělení žáků LDO – pohádka „O dvanácti měsíčkách“
Představení v charitním domě Zdislava
24. 4. 2018
HO, LDO
Představení pro žáky ZŠ
8.6.2018, KD
Taneční obor (2 vystoupení)
Celonárodní happening ZUŠ OPEN
24. 5. 2018, Kulturní dům v Třebechovicích pod Orebem
vystoupení TO, LDO, 2 školních kapel
Závěrečný koncert žáků pěveckého oddělení
14. 6. 2018, evangelický kostel
Závěrečné vystoupení žáků TO a LDO
15. 6. 2018, KD
Koncerty jednotlivých tříd HO pořádané v koncertním sále školy
12. 12. 2017 (kytara)
18. 12. 2017 (zpěv, klavír)
19. 12. 2017 (housle)
20. 12. 2017 (flétna, klavír, EKN)
21.12.2017 (flétna, klavír, trubka)
5. 4. 2018 (bicí)
29.5.2018 (klavír)
31.5.2018 (kytara)
3.6. 2018 (klarinet, saxofon)
12. 6. 2018 (klavír, žesťové nástroje)
18.6.2018 (housle, violoncello)
27. 6. 2018 (flétna, elektrické klávesy, klavír)
28.6.2018 (bicí nástroje)
Koncerty a vystoupení pořádaná v koncertním sále školy
18. 10. 2017
koncert žáků HO a LDO
13. 11. 2017
koncert žáků HO a LDO
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20. 12. 2017
koncert nejmladších žáků HO
22.1.2018
koncert žáků HO
29.1.2018
školní kolo soutěže žáků HO
13.2.2018
školní kolo soutěže žáků LDO
13.3.2018
Koncert žáků HO a LDO
18.4.2018
koncert žáků HO a LDO
17.5.2018
koncert žáků HO a LDO
4. 6. 2018
koncert absolventů HO
11.6.2018
flétnový recitál Jany Veselé
Vystoupení žáků školy na akcích pořádaných jinými subjekty
Vystoupení při kladení věnců na oslavu Dne válečných veteránů
10.11.2017, před Sokolovnou
Vystoupení na slavnosti Rozsvícení vánočního stromku
25. 11. 2017, Jeníkovice
žáci HO
Vystoupení v rámci Betlémských trhů
16. 12. 2017, náměstí v Třebechovicích p. O.
vystoupení LDO, HO
Vystoupení ve skanzenu Krňovice
1. 5. 2018
LDO, kapela, TO
Vystoupení na oslavách Dne matek
13.5. 2018, za kulturním domem
TO
Maturitní koncert Gabriely Strnadové a Andrey Hlaváčkové
21.5.2018, ZUŠ Habrmanova Hradec Králové
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Benefiční koncert „Pro Johanku“
25.5.2018, kostel sv. Ondřeje
Vystoupení žáků ZUŠ na rozloučení žáků 9. roč. se ZŠ
20. 6. 2018, KD
HO
Výpravy za hudbou
Flétnový seminář profesora Jana Ostrého
13.10, 2017, ZUŠ F.I.Tůmy v Kostelci n.O.
Účast: flétnový soubor Berušky
Žáci TO shlédli olomoucký balet Tarzan
9.12.2018, Filharmonie Hradec Králové
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 velice rozsáhlá
a různorodá.
K nejpozoruhodnějším aktivitám školy v průběhu školního roku 2017/18
patřilo provedení klasického baletu P. I. Čajkovského Louskáček, který
nastudovali žáci všech ročníků tanečního oboru.
Po většinu školního roku probíhala intenzivní mezioborová spolupráce
(šlo o spolupráci hudebního a literárně dramatického oboru). Výsledkem této
spolupráce bylo nastudování pohádky „O dvanácti měsíčkách“ , která byla
několikrát úspěšně reprízována v prostorách školy i mimo ni (Betlémské trhy,
Charitní dům Zdislava, Skanzen Krňovice).
I tři a půl hodiny trvající happening v kulturním domě, kterým se naše
škola připojila k celonárodnímu projektu ZUŠ OPEN, byl velmi náročnou akcí,
na jejíž přípravě se podíleli všichni učitelé a představili se svým vystoupením
žáci všech tří oborů, které na naší škole pracují. V rámci ZUŠ OPEN se druhý
den uskutečnil benefiční koncert „Pro Johanku“, na kterém účinkovali žáci
komorních seskupení a souborů.
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.
1. 10. 2018

PaedDr. Ilona Thunová
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VÝROČNÍ ZPRÁVA

Školní rok 2017/2018

Základní umělecká škola, Třebechovice pod Orebem

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