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1. Charakteristika školy 

1.1 Základní údaje o škole 

Název školy ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA F. I. Tůmy,  

Kostelec nad Orlicí, Tyršova 17 

Adresa školy Tyršova 17, Kostelec nad Orlicí 517 41 

IČO 71230432 

DIČ CZ71230432 

Bankovní spojení 78-8971620217/0100 

Telefon/fax 773 781 164 

E-mail zus.kostelec@centrum.cz 

Adresa internetové stránky www.zus-kostelec.cz 

Právní forma příspěvková organizace 

Zařazení do sítě škol 1. 1. 2005 

Název zřizovatele Město Kostelec nad Orlicí 

Adresa zřizovatele Palackého náměstí 38, Kostelec nad Orlicí 517 41 

Telefon/fax 494 337 111 

E-mail podatelna@muko.cz 

IZO školy 102 406 294 

Datová schránka yekvrac 

Vedení školy: Mgr. Jana Polnická, ředitelka školy 

Zástupce ředitele:  Mgr. Jana Ichová 

Přehled hlavní činnosti školy (podle 

zřizovací listiny) 

Zajištění činnosti v oblasti školství dle zákona č. 561/2004 Sb., 

příspěvková organizace jako základní umělecká škola poskytuje 

základy vzdělávání v jednotlivých 

Přehled oborů školy Hudební obor 

Výtvarný obor 

Taneční obor 

Odloučená pracoviště ZŠ Vamberk, Komenského 95, 517 54 Vamberk 

ZŠ Častolovice Komenského 209, 517 50 Častolovice 

Občanské sdružení při ZUŠ Klub rodičů při ZUŠ Kostelec nad Orlicí, z. s. 

Zapsán ve spolkovém rejstříku u KS v HK v oddílu L, složka č. 

5373 

IČO: 26670305 

Bankovní spojení: 217627496/0600  

§ 144 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon (Údaje v rejstříku škol a školských zařízení) 
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Součásti školy Kapacita 

ZUŠ F. I. Tůmy, Kostelec nad Orlicí, Tyršova 17 - 

ředitelství 

460 žáků Odloučená pracoviště 

ZŠ Vamberk, Komenského 95 

ZŠ Častolovice, Komenského 209 

 

1.2 Charakteristika školy  

1. 9. 1951 byla otevřena pobočka hudební školy v Týništi nad Orlicí, 1.9.1964 se stala hudební 

škola v Kostelci nad Orlicí pobočkou hudební školy Rychnov nad Kněžnou. 7. února 1966 bylo 

slavnostně zahájeno vyučování v nově upravených místnostech Lidové školy umění v Kostelci nad 

Orlicí, v nynější budově, ale stále jako v pobočce Rychnova nad Kněžnou. 1. 9. 1966 vzniká 

samostatná Lidová škola umění v Kostelci nad Orlicí. Jejím ředitelem byl Josef Dobeš. Celkový 

počet všech žáků byl 220. 

V letech 1973/74 přibylo vyučování v pobočce ve Vamberku, umístěné původně jen dočasně, ale 

zřejmě nastálo, v budově ZDŠ Vamberk. 

Ve školním roce 1990/91 začalo vyučování na pobočce v Častolovicích, opět v budově tamní 

základní školy. 

Od 1. ledna 2005 se škola stala příspěvkovou organizací s právní subjektivitou a nese název 

Základní umělecká škola F. I. Tůmy, Kostelec nad Orlicí, Tyršova 17. 

Studium je organizováno do tří oborů. Hudební obor je rozdělen na oddělení smyčcových nástrojů, 

pěvecké, klavírní, žesťových nástrojů, dřevěných dechových nástrojů a kytarové. Výtvarný obor 

vyučuje kresbu, malbu, a keramiku. Přehled uzavírá taneční obor. 

 V průběhu školního roku vystupují žáci se svými učiteli na interních či externích koncertech 

školy, vernisážích, besedách apod. Práce žáků výtvarného oboru je možné shlédnout na 

výstavách nejenom v prostorách školy, ale i ve vestibulu Městského úřadu v Kostelci nad Orlicí. 

Velice hodnotná jsou i celovečerní představení tanečního oboru. 

 Motivace žáků a rozvoj jejich vztahu k umění je podporována organizováním vzdělávacích 

zájezdů na divadelní představení, koncerty a výstavy (Státní opera Praha, Národní divadlo 

v Praze, v Brně, Rudolfinum v Praze, Filharmonie v Hradci Králové, apod.), ale také pořádáním 

interních koncertů. 

Velký důraz je kladen na odbornou připravenost pedagogů, ale i na využití moderních technologií.  

 

1.3 Přehled oborů vzdělávání 

Studium je organizováno do tří oborů: 

Hudební obor 

Taneční obor 

Výtvarný obor 
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2. PERSONÁLNÍ ÚDAJE 

Celkový počet zaměstnanců 20. 

Z toho 2 nepedagogičtí zaměstnanci (ekonomka, uklízečka) a 18 pedagogů. 

Hudební obor – 15 

Výtvarný obor – 2 

Taneční obor – 1 

 

2.1.1 Přehled počtu zaměstnanců 

 
Interní zaměstnanci Externí zaměstnanci 

pedagogičtí nepedagogičtí pedagogičtí nepedagogičtí 

Zaměstnanců celkem: 20 18 2 0 0 

                z toho mužů: 6 6 0 0 0 

                              žen: 14 12 2 0 0 

 

 

2.1.2 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví 

Nejvyšší dosažené vzdělání  muži ženy celkem % 

vyučen 1 1 2 10 

úplné střední 1 1 2 10 

vyšší odborné - konzervatoř 2 5 7 35 

vysokoškolské 2 7 9 45 

Celkem 6 14 20 100,0% 

 

 

2.1.3 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace 

Odborná kvalifikace splňuje 

kvalifikaci 

nesplňuje 

kvalifikaci 

celkem % 

Konzervatoř, VŠ pedagogická 15 0 15 84 

Střední odborné 

§32 zákonač.563/2004Sb v pl. znění 

0 

 

0 0 0 

Výkonný umělec ve  smyslu § 10 odst. 2 

zákona 563/2004 Sb. 

3 0 3 16 

Celkem 18 0 18 100,0% 
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2.1.4 Seznam zaměstnanců 

 

 

Nepedagogičtí zaměstnanci 

Mgr. Marta Voborníková – ekonomka 

Miroslava Prchalová – uklízečka 

 

 Pedagogičtí zaměstnanci Předmět 

Přímá 

pedagogická 

činnost 

1 ALT Tomáš Žesťové nástroje, zobcová flétna, KHP 10 

2 ČECHOVÁ KREČMEROVÁ Jarmila, Dipl.um. Příčná a zobcová flétna, KHP 22 

3 ČEPELKOVÁ Helena Housle, KHP 17 

4 DUSPIVA Milan, DiS. kytara 10 

5 Mgr.  HORÁČKOVÁ ČIŽINSKÁ Klára, DiS. Sólový zpěv, KHP 23 

6 HAVLÍNOVÁ Irena Klavír, korepetice 23 

7 HLOUŠKOVÁ Kateřina Taneční obor 21 

8 HRUŠKA Robert Žesťové nástroje, zobcová flétna, KHP 23 

9 Mgr. ICHOVÁ Jana Hudební nauka, sólový zpěv 
12 zástupce 

ředitele 

10 JETNSKÝ Jaroslav Kytara, elektrická kytara 13 

11 KOŽÚŠKOVÁ Ivana, DiS. Housle, klavír,  KHP 23 

12 Mgr. MARTINCOVÁ Jana Výtvarný obor 8 

13 Mgr. MARTINEC Tomáš Výtvarný obor 18 

14 PEŠKOVÁ Táňa Klavír, korepetice, KHP 23 

15 Mgr. POLNICKÁ Jana Ředitelka školy, klavír 6+3 

16 Mgr. POTŠTEJNSKÁ Dagmar Sborový zpěv, keyboard, PHV, HN 19 

17 
SEDLÁKOVÁ Hana dipl. um., převzala 

úvazek p. uč. Holé (mateřská dovolená) 
violoncello 

6 

18 SMÉKAL Borek Klarinet, saxofon 22 
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2.2 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů, o zajištění podpory žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami, nadaných, mimořádně nadaných žáků. 

Ve školním roce 2021/2022 nebyl zaznamenán výskyt sociálně patologických jevů. Ve školním 

roce 2021/2022 neevidovala škola žáka se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně 

nadané žáky. Nadaným žákům poskytuje škola podporu v rámci jejich studia. 

2.3 Další vzdělávání pedagogických pracovníků, odborný rozvoj nepedagogických 
pracovníků 

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků  

Dle zákona o pedagogických pracovnících, je pedagogický pracovník povinen si prohlubovat 

odbornou kvalifikaci. Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků § 1, 

ve znění pozdějších předpisů. Toto prohlubování kvalifikace se obvykle uskutečňuje v podobě 

seminářů, kurzů apod. DVPP je realizováno také jako samostudium § 24 odst. 4 písm. b) zákona 

č. 563/2004 Sb.  o pedagogických pracovnících. Samostudium se uskutečňuje ve dnech volna dle 

rozpisu plánu dovolených a samostudia a je určeno pouze pro pedagogické pracovníky v pracovním 

poměru na základě smlouvy. Počet dnů samostudia se krátí podle délky pracovního poměru i podle 

výše úvazku. Samostudium je poskytováno pouze v celých dnech. 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků je zaměřeno na prohlubování vědomostí v oblasti výuky 

odborných předmětů, metodiky hry na nástroj, pedagogické problematiky a práci s ICT technikou. 

 Všeobecně – vedení školy umožňuje další vzdělávání všem pedagogickým pracovníkům na 

základě potřebnosti, možností a priorit školy. 

 Institucionální vzdělávání – se realizuje prostřednictvím akreditovaných vzdělávacích 

zařízení zejména NIDV, Školské zařízení pro DVPP, Konzervatoře, JAMU, aj. 

Organizační zajištění dalšího vzdělávání ve škole 

Návrhy na další vzdělávání tj. požadavky pedagogů shromažďuje ředitel školy.  Nabídky 

vzdělávacích institucí předává ředitel pedagogům školy. DVPP je zaměřeno především na oblasti 

metodiky práce jednotlivých vyučovaných předmětů, dále na oblasti pedagogické, psychologické, 

ICT techniku aj., dle aktuální nabídky a potřeby školy. Ředitel provede kontrolu, zda akce odpovídají 

Vyhlášce č.317/2005 Sb. O dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, ve  znění pozdějších 

předpisů. S vědomím ředitel se zasílají přihlášky na jednotlivá zvolená školení. 

Jméno 

zaměstnance 

Název akce Datum Cena Poznámka 

Jana Polnická 

 

MC JAMU Brno 25.9.2021 2500,- Kč 10 lekcí v cyklu 

 23.10.20021 

 20.11.2021 

 18.12.2021 

 22.01.2021 

 19.02.2021 2500,- Kč 

 26.03.2021 

 20.05.2021 

 18.06.2021 

Rozšiřování poznatků  

o současných trendech 

metodiky hry na klavír 

20.8. – 

27.8.2021 

hradil  si 

zaměstnanec 

2800,- Kč 

ZUŠ Mikulov 

Seminář prof. Ivana 

Klánského 

21.9.2021 400,- Kč ZUŠ Choceň 

Webinář k Šablonám I  16.6.2022 zdarma M. Mimra 

Ivana 

KOŽÚŠKOVÁ 

Hra na smyčcové 

nástroje – kompletní 

přístup k výuce 

2021/2022  Konzervatoř 

Brno Irena 

HAVLÍNOVÁ 

Seminář prof. Ivana 

Klánského 

21.9.2021 400,- Kč ZUŠ Choceň 
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Mgr. Jana Polnická – ředitelka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Ivana Kožúšková. DiS. – učitelka 

název akce: Hra na smyčcové nástroje – komplexní přístup k výuce 

termíny: 13.11.2021, 4.12.2021, 8.1.2022, 12.2.2022, 19.3.2021 po 5 výukových 

hodinách 

pořadatel: Konzervatoř Brno  

lektor: Pozvaní lektoři  

akreditovaný kurz v rámci DVPP pod č. j. MSMT – 14570/2021-2-493 ZE DNE 2.9.2021 

  

Irena Havlínová, dipl. spec. 

 

 

   

 

 

 

Paní ekonomka absolvovala během školního roku webináře ke mzdovému programu 

VEMA, školení o dani z příjmu p. Ing. Rindové. 

název akce: Metodické centrum JAMU Brno  

termíny: 25.9.2021, 23.10.2021, 20.11.2021, 18.12.2021, 22.01.2021, 19.02.2021, 
26.03.2021, 20.05.2021,  18.06.2021 

pořadatel: JAMU Brno 

lektor: Prof. Vlasáková a pozvaní hosté 

akreditovaný kurz MŠMT ČR v rámci DVPP  pod Č. j.:MSMT-33028/2018-1-902 

název akce: Klavírní seminář prof. Ivana Klánského 

termíny: 21.9.2021 

pořadatel: ZUŠ Choceň 

lektor: prof. Ivan Klánský 

vzdělávací kurz, další vzdělávání pedagogických pracovníků 

název akce: Webinář k šablonám I 

termíny: 16. 6. 2022 

pořadatel: Portedo o.p.s. 

lektor: Mgr. Robert Mimra,  vzdělávací kurz, další vzdělávání pedagogických pracovníků 

název akce: Klavírní seminář prof. Ivana Klánského 

termíny: 21. 9. 2021 

pořadatel: ZUŠ Choceň 

lektor: prof. Ivan Klánský 

vzdělávací kurz, další vzdělávání pedagogických pracovníků 
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3. VZDĚLÁVACÍ PROCES 

 

3.1 Učební plány školy 

 

3.1.1 Hudební obor: 

Učební plány Školního vzdělávacího programu ZUŠ F. I. Tůmy, Kostelec nad Orlicí, Tyršova 17 

(„Učitel, který má zapálit druhé, musí hořet sám.“) platného od 1. 9. 2019, Evid.č. zusko-1/2019/V.  

Název studijního zaměření: 

Přípravné studium hudebního oboru 

Učební plán č. PH 01; Přípravná hudební výchova 

I. stupeň základního studia: 

Učební plán č. H 01; Hra na klavír 

Učební plán č. H 02; Hra na keyboard 

Učební plán č. H 03; Hra na housle, hra na violu 

Učební plán č. H 04; Hra na violoncello, Hra na kontrabas 

Učební plán č. H 05; Hra na zobcovou flétnu 

Učební plán č. H 06; Hra na příčnou flétnu 

Učební plán č. H 07; Hra na klarinet, Hra na saxofon 

Učební plán č. H 08; Hra na trubku, Hra na lesní roh, Hra na baskřídlovku, Hra na tubu 

Učební plán č. H 09; Hra na kytaru, Hra na elektrickou kytaru 

Učební plán č. H 10; Sólový zpěv 

Učební plán č. H 11; Sborový zpěv 

 

II. stupeň základního studia: 

Učební plán č. H 01-II; Hra na klavír 

Učební plán č. H 02-II; Hra na keyboard 

Učební plán č. H 03-II; Hra na housle, hra na violu 

Učební plán č. H 04-II; Hra na violoncello, Hra na kontrabas 

Učební plán č. H 05-II; Hra na zobcovou flétnu 

Učební plán č. H 06-II; Hra na příčnou flétnu 

Učební plán č. H 07-II; Hra na klarinet, Hra na saxofon 

Učební plán č. H 08-II; Hra na trubku, Hra na lesní roh, Hra na baskřídlovku, Hra na tubu 

Učební plán č. H 09-II; Hra na kytaru, Hra na elektrickou kytaru 
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Učební plán č. H 10-II; Sólový zpěv 

Učební plán č. H 11-II; Sborový zpěv 

Učební plán č. H 12-II;  Základní studium II. stupně se zaměřením na kolektivní výuku pro studijní 

zaměření Hra na housle, Hra na violoncello, Hra na kontrabas, Hra na zobcovou flétnu, Hra na 

příčnou flétnu, Hra na klarinet, Hra na saxofon, Hra na trubku, Hra na lesní roh, Hra na 

baskřídlovku, Hra na tubu, Hra na kytaru 

 

3.1.2 Výtvarný obor: 

 

Učební plány Školního vzdělávacího programu ZUŠ F. I. Tůmy, Kostelec nad Orlicí, Tyršova 17 

(„Učitel, který má zapálit druhé, musí hořet sám.“) platného od 1. 9. 2019, Evid.č. zusko-1/2019/V.  

 

Název studijního zaměření: Přípravné studium  

Učební plán č.V 01 

I. stupeň základního studia 

Učební plán č. V 02; - Výtvarná tvorba 

II. stupeň základního studia 

Učební plán č. V 02-II; Výtvarná tvorba II. stupeň 

 

3.1.3 Taneční obor: 

 

Učební plány Školního vzdělávacího programu ZUŠ F. I. Tůmy, Kostelec nad Orlicí, Tyršova 17 

(„Učitel, který má zapálit druhé, musí hořet sám.“) platného od 1. 9. 2019, Evid.č. zusko-1/2019/V.  

Učební plán 

Název studijního zaměření: 

Přípravné studium  

Učební plán č.T 01 

I. stupeň základního studia 

Učební plán č. T 02; - Taneční obor 

II. stupeň základního studia 

Učební plán č. T 02-II; - Taneční obor 
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3.2 Stav žáků ve školním roce 

Ve školním roce 20120/2021 navštěvovalo Základní uměleckou školu F. I. Tůmy v Kostelci nad 

Orlicí celkem 460 žáků, kteří byli zařazení ve studiu podle oborů takto (stav k 30. 9. 2021): 

 Hudební obor Taneční obor Výtvarný obor 

individuální kolektivní 

Základní studium I. st. 209 22 49 106 

Základní studium II. st. 22 1 9 8 

Celkem 231 23 58 114 

Celkem 426 

Studium pro dospělé SŠ 0 0 0 

Celkový počet žáků 426 

 

 

 

3.2.1 Údaje o přijímacím řízení  

Hudební obor Kostelec nad Orlicí pro školní rok 2022/2023                                                                                                                       

Na hudební obor přijato  44 žáků. 

Na výtvarný obor přijato  28 žáků. 

Na taneční obor přijato 12  žáků. 

 

Dodatečné přijímací řízení k 1. 9. 2022  

Na hudební obor – PHV, sbor - přijati  4 žáci. 

Na výtvarný obor přijato  6 žáků. 

Na taneční obor přijato 6  žáků. 

Hudební obor Výtvarný obor Taneční obor

Řada 1 254 114 58
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3. 3. ABSOLVENTI 2022 

 ZUŠ F. I. Tůmy, Kostelec nad Orlicí, Tyršova 17 

 
Jméno 
absolventa 

Ročník 
Studijní 

zaměření 

Datum 
absolventského 
koncertu/výstavy 

Pedagog 

H
U

D
E

B
N

Í 
O

B
O

R
 

Kateřina 
Horáčková 

7.r./I.st. 
housle 

10.05.2022 
H. Čepelková 

Natálie Horáková 7.r./I.st. klavír 10.05.2022 I. Havlínová 

Aneta Mikulecká 7.r./I.st. klavír 10.05.2022 I. Havlínová 

Markéta 
Řeháková 

7.r./I.st. 
zpěv 

10.05.2022 K.Horáčková 
Čižinská 

Kateřina 
Štěpánková 

7.r./I.st. 
klavír 

10.05.2022 
T. Pešková 

Aneta Dodková 
7.r./I.st. Sborový 

zpěv 
25.5.2022 D. Potštejnská 

Tomáš Rousek 7.r./I.st. trubka 25.5.2022 R. Hruška 

Barbora Sršňová 7.r./I.st. klavír 25.5.2022 T. Pešková 

Šimon Knoško 7.r./I.st. klavír 25.5.2022 T. Pešková 

Lucie Toužimská 7.r./I.st. klavír 25.5.2022 I. Havlínová 

Julie Boštíková 4.r./II.st. klarinet 25.5.2022 B. Smékal 

Matouš Cimfl 7.r./I.st. saxofon 25.5.2022 B. Smékal 

Vojtěch Slovák 4.r./II.st. saxofon 25.5.2022 
B. Smékal 

Eliška Joklová 7.r./I.st. flétna 26.5.2022 T. Alt 

Nela Turynková 7.r./I.st. klavír 26.5.2022 T. Pešková 

Kamila 
Fendrychová 

7.r./I.st. 
housle 26.5.2022 I. Kožúšková 

Martina Hubálková 7.r./I.st. klavír 26.5.2022 I. Havlínová 

Šimon Stránský 7.r./I.st. keyboard 26.5.2022 D. Potštejnská 

 

Šárka Jaklová 7.r./I.st. keyboard 26.5.2022 D. Potštejnská 

Zuzana Kolešová 7.r./I.st. kytara 26.5.2022 J. Jetenský 

František Mazánek 7.r./I.st. kytara 26.5.2022 J. Jetenský 

Adam Nývlt 
7.r./I.st. 

kytara 
27.5.2022 
komisionální 
zkouška 

J. Jetenský 

Jan Dvořák 
7.r./I.st. 

violoncello 
29.4.2022 
komisionální 
zkouška 

H.Sedláková 

Tereza Ternavská 
7.r./I.st. 

housle 
29.4.2022 
komisionální 
zkouška 

H. Čepelková 

CELKEM 24 absolventů 

T
A

N

E
Č

N
Í 

O
B

O

R
 Ho Thi Hong Hana 7.r./I.st. TO 17.6.2022 K. Hloušková 

Anna Sávátková 7.r./I.st. TO 17.6.2022 K. Hloušková 
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Radka Ondernická 4.r./II.st. TO 17.6.2022 K. Hloušková 

CELKEM 3 absolventky 
V

Ý
T

V
A

R
N

Ý
 O

B
O

R
 

Ema Bašová 7.r./I.st. VO 31.05.2022 T. Martinec 

 7.r./I.st. VO 31.05.2022 T. Martinec 

 7.r./I.st. VO 31.05.2022 T. Martinec 

 7.r./I.st. VO 31.05.2022 T. Martinec 

 7.r./I.st. VO 31.05.2022 T. Martinec 

 7.r./I.st. VO 31.05.2022 T. Martinec 

 7.r./I.st. VO 31.05.2022 T. Martinec 

CELKEM 7 absolventů 

                                                                                                                                                  

3.3.1 Absolventi, přijati ke studiu na odborných školách  

Karolína Martincová přijata ke studiu na Grafickou školu v Jihlavě. Žákyně p. uč. Mgr. T. Martince. 

Anežka Polnická – studijní zaměření příčná flétna - 3. r. /II. - žákyně p. uč. J. Čechové Krečmerové  

– přijata na Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž do 3. ročníku pro školní rok 2022/2023. 

 

3.3.2 Stručné vyhodnocení naplňování cílů ŠVP 

Škola zajišťuje  naplnění strategií pro kompetenci k umělecké komunikaci a kompetenci kulturní 
nejenom v rámci předmětu hudební nauka, pro klavíristy je vynikajícím způsobem veden seminář 
nástrojový seminář. Žáky vedeme k poslechu skladeb před společnou návštěvou koncertů, které 
škola pro své žáky zajišťuje. Společně s učiteli pak žáci vedou diskusi. Dbáme na společenské chování 
a oblečení žáků při návštěvě těchto akcí. Tanečníci jezdí za baletními představeními do kulturních 
zařízení v Praze či Brně. Výtvarníci navštívili výrobnu papíru a zámek ve velkých Losinách a dále 
muzeum loutek v Chrudimi a muzeum v Holicích. Žáci mají možnost se aktivně zúčastnit workshopů. 
Pro rozvíjení kompetence osobnostně sociální dbáme na vytváření správných pracovních návyků 
žáka, podněcujeme jeho motivaci k umělecké činnosti. Žáci se aktivně zapojují do uměleckých 
vystoupení či výstav prací žáků výtvarného oboru. Bohužel v tomto roce se nepodařilo uskutečnit 
koncert rodin pro již velkou vytíženost a náročné období spojené s covid19.  

 

3.4 Výsledky vzdělávání žáků za školní rok 2021/2022 

KLASIFIKACE ŽÁKŮ 2021-2022 PODLE PROSPĚCHU Obor Celkem Vyznamenání Prospěl Neprospěl Ostatní 

hudební 251 214 8 0 29 

taneční 56 45 2 0 9 

výtvarný 115 101 0 0 14 

Celkem 422 360 10 0 52 
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3.5 Účast žáků v soutěžích               

 Soutěže 2021/2022 

 Soutěže vyhlášené MŠMT pro žáky ZUŠ ČR    

 9. 3. 2022 - Okresní kolo sólový zpěv ZUŠ Dobruška   

 Viková Barbora (žákyně p. uč. Horáčkové Čižinské) I. kategorie 2. místo  

 Šklíbová Liliana (žákyně p. uč. Horáčkové Čižinské) I. kategorie 2. místo  

 Matějková Viktorie (žákyně p. uč. Horáčkové Čižinské) II. kategorie 1. místo s postupem  

 Řeháková Markéta (žákyně p. uč. Horáčkové Čižinské) VII. kategorie 2. místo  

 Švandrlíková Hana (žákyně p. uč. Horáčkové Čižinské) VII. kategorie  2. místo   

      

11. 3. 2022 - Okresní kolo ve hře na zobcovou flétnu ZUŠ Rychnov nad Kněžnou 

Vaňková Kateřina (žákyně p. uč. Čechové Krečmerové) I. kategorie 1. místo 

Kazinotová Natálie (žákyně p. uč. Čechové Krečmerové) II. kategorie 3. místo  

      

14. 3. 2022 - Okresní kolo ve hře na dřevěné dechové nástroje ZUŠ Týniště n. Orl. 

Kategorie Hra na příčnou flétnu 

Bašová Klára Irena (žákyně p. uč. Čechové Krečmerové) II. kategorie 1. místo s postupem 

Svátková Anna (žákyně p. uč. Čechové Krečmerové) VII. kategorie  1. místo s postupem 

Andrysová Tereza (žákyně p. uč. Čechové Krečmerové) X. kategorie  1. místo s postupem 

Bělková Petra (žákyně p. uč. Čechové Krečmerové) X. kategorie  2. místo 

Kategorie Hra na klarinet 

Fišerová Adéla (žákyně p. uč. Smékala) IV. kategorie 1. místo s postupem 

Cabalková Jolana (žákyně p. uč. Smékala) X. kategorie  1. místo s postupem 

Kategorie Hra na saxofon 

Pišl Jakub (žák p. uč. Smékala) VI. kategorie 2. místo 

Cimfl Matouš (žák p. uč. Smékala) X. kategorie  1. místo s postupem 

      

14. 3. 2022 - Okresní kolo ve hře na žesťové dechové nástroje ZUŠ Týniště n. Orl. 

Kategorie Hra na trubku     

Temo Maya (žákyně p. uč. R. Hrušky) VI. kategorie  1. místo s postupem  

Lounek Vít (žák p. uč. R. Hrušky) IX. kategorie  1. místo s postupem 

      

22. 3. 2022 - Krajské kolo sólový zpěv ZUŠ Habrmanova Hradec Králové  

Matějková Viktorie (žákyně p. uč. Horáčkové Čižinské)  II. kategorie  2. místo   

      

8. 4. 2022 - Krajské kolo ve hře na dřevěné dechové nástroje ZUŠ Střezina Hradec Králové 

Kategorie Hra na příčnou flétnu     

Bašová Klára Irena (žákyně p. uč. Čechové Krečmerové)  II. kategorie  2. místo    

Svátková Anna (žákyně p. uč. Čechové Krečmerové)  VII. kategorie   2. místo  

Andrysová Tereza (žákyně p. uč. Čechové Krečmerové)  X. kategorie  3. místo   

Kategorie Hra na klarinet      

Fišerová Adéla (žákyně p. uč. Smékala)  IV. kategorie  1. místo  

Cabalková Jolana (žákyně p. uč. Smékala)  X. kategorie  3. místo    
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Kategorie Hra na saxofon      

Cimfl Matouš (žák p. uč. Smékala)  X. kategorie   1. místo   

      

14. 4. 2022 - Krajské kolo ve hře na žesťové dechové nástroje ZUŠ Trutnov 

Temo Maya (žákyně p. uč. R. Hrušky)   1. místo    

Lounek Vít (žák p. uč. R. Hrušky)    2. místo   

      

1.4.-2.4.2022 Litvínovské dřevohraní     

Kategorie komorní soubory     

Hrdobci - ped. vedení B. Smékal a T. Pešková    2. místo  

   

16.5.2022 Svitavské komoření 2022 
Hrdobci - ped. vedení B. Smékal a T. Pešková  

 Zlaté pásmo 
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3.6. Soubory ZUŠ 

Soubory ZUŠ F. I. Tůmy, Kostelec nad Orlicí, Tyršova 17 

Soubor zobcových fléten – (vede p. uč. J. Čechová  Krečmerová) 

Soubor příčných fléten – (vede p. uč. J. Čechová  Krečmerová) 

Smyčcový soubor ZUŠ (vede p. uč. H. Čepelková) 

Malý komorní soubor – Banda Musicale (vede p. uč. I. Kožúšková, J. Čechová  Krečmerová ) 

Dechový orchestr ZUŠ – (vede p. uč. B. Smékal) 

Žesťový soubor – Plechoví fanfáristé – (vede p. uč. R. Hruška) 

Hrdobci – saxofony + klavír – (vede p. uč. T. Pešková) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 18 

4.  FOTODOKUMENTACE Z AKCÍ 

9. 9. 2021 Na koncertu Lubomíra Brabce se souborem Barocco sempre giovane 

Dne 9. září 2021 se v zrcadlovém sále  Nového zámku v Kostelci nad Orlicí konal koncert českého 

kytarového umělce Lubomíra Brabce a komorního souboru Barocco sempre giovane, což v překladu 

znamená „Baroko stále mladé“. Před koncertem, který byl součástí Hudebního festivalu F. I. Tůmy 

Kostelec nad Orlicí, se konala beseda o životě a díle hudebního skladatele a kosteleckého rodáka 

Františka Ignáce Tůmy. Této besedy se zúčastnili i naši žáci se svými pedagogy.  Přednášející pan 

MgA. Jan Zemen, profesionální violoncellista a pedagog na Konzervatoři Pardubice, poutavým 

způsobem vyprávěl nejen o skladateli F. I. Tůmovi, ale i o barokní době. V průběhu večerního 

koncertu zazněly skladby od J. S. Weisse, W. A. Mozarta, A. Vivaldiho a také dvě skladby od F. I. 

Tůmy. Z naší školy se tohoto krásného koncertu účastnili žáci kytarového a smyčcového oddělení. 

Velkým potěšením pro žáky bylo jistě krátké setkání s umělci po koncertu. Vstupné bylo dětem 

hrazeno díky grantu Města Kostelec nad Orlicí, který byl poskytnut Klubu rodičů při ZUŠ. Těšíme se 

na další koncert nejlepších českých účastníků Kocianovy houslové a Heranovy violoncellové 

soutěže na zámku v Kostelci nad Orlicí, ale i rovněž na koncert mladého klavíristy Matyáše 

Nováka. Velice si vážíme krásné spolupráce s Kinský Art Media Kostelec nad Orlicí. 
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18. 9. 2021 Zájezd na mezinárodní soutěž CONCERTINO PRAGA 

V sobotu 18. září 2021 jsme se já a ostatní žáci ZUŠ F. I. Tůmy jeli podívat do Rudolfina v Praze na 

finálové kolo soutěže CONCERTINO PRAGA, což je mezinárodní hudební soutěž pro mladé 

hudebníky. V sólové kategorii zde soutěžili čtyři nadaní muzikanti. Program odstartovala maďarská 

klavíristka Ildikó Rozsonits klavírním koncertem č. 1 g moll op. 25 od skladatele Felixe 

Mendelssohna, ve kterém ji, stejně jako ostatní soutěžící, doprovázel symfonický orchestr Českého 

rozhlasu. Ten patří k nejvýznamnějším a nejstarším orchestrům v ČR.  Poté ke klavíru zasedl Slovák 

Ryan Martin Bradshaw, který zahrál velice známý klavírní koncert č. 1 b moll op. 23 od Petra Iljiče 

Čajkovského. Jako třetí soutěžící zde pro změnu vystupoval německý houslista Mark Anthony Lewin 

se skladbou d moll op. 47 od Jeana Sibelia. Koncert zakončil český rodák Jan Schulmeister klavírním 

koncertem č. 1 Des dur op. 10 od Sergeje Prokofjeva. Každá soutěž musí mít i přes výborné výkony 

vítěze i poražené. Proto jsme netrpělivě vyčkali až do úplného konce, ve kterém bylo vyhlášeno 

pořadí soutěžích. První místo a hlavní cenu zde získal Ryan Martin Bradshaw, kterému jsem mimo 

jiné fandil i já. Odpoledne strávené v Rudolfinu jsme si tedy velice užili a doufáme, že se podobných 

akcí budeme moci zúčastnit znovu. Zájezd se uskutečnil díky grantu města Kostelec nad Orlicí a 

Klubu rodičů při ZUŠ. 
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24. 9. 2021 Trumpetový seminář 

V pátek 24. 9. 2021 se v ZUŠ F. I. Tůmy Kostelec nad Orlicí uskutečnil v rámci Šablon Projektový 

den – trumpetový seminář určený pro naše začínající i pokročilé žáky, kteří se vzdělávají ve hře na 

trubku. Přednášel a na trubku příkladně hrál pan Martin Maroul, který je prvním trumpetistou 

Filharmonie Hradec Králové a zároveň pedagogem Konzervatoře Pardubice. Čtyři vyučující hodiny 

byly vyplněny následujícími tématy: správný postoj, dobré rozehrání, efektivní používání dechu a 

jeho zásadní důležitost pro hru, intonační představa a jak cvičit. Pan Maroul jednotlivé záležitosti 

vždy jako první předvedl a poté si je žáci sami vyzkoušeli. Trumpetisti si také zahráli jednotlivé 

skladby a následně je analyzovali a zlepšovali za pomocí užitečný rad a příkladných ukázek 

přednášejícího. Na závěr lektor ukázal a zahrál na různé druhy trubek i s použitím několika zvukově 

rozdílných dusítek. Bylo to velmi inspirující, praktické a podnětné jak pro žáky, tak i pro mne. R. 

Hruška 

     

    

10. 10. 2021 Hudební vystoupení v Častolovicích 

Dne 10. 10. 2021 se žákyně naší školy účastnily výroční schůze 

ČZS v Častolovicích.  

Svým krátkým hudebním vystoupením bezesporu přispěly ke 

slavnostní atmosféře tohoto tradičního setkání zahrádkářů z 

Rychnovska. 
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7. 10. 2021 Malí výtvarníci z kostelecké ZUŠky vyrazili tvořit do muzeí 

První cíl našeho vzdělávacího zájezdu byla návštěva Muzea loutkářských kultur v Chrudimi.  Zde 

nás čekala vedle prohlídky stálé expozice také výstava věnovaná známým televizním postavám ze 

Studia kamarád. Dále objevitelská cesta hledání razítek do Hurvínkova „cestovního pasu“ a tvorba 

loutek do stínového divadla. Následoval přejezd do Muzea Dr. Emila Holuba v Holicích. Po 

poutavém výkladu paní průvodkyně o životě tohoto významného cestovatele po Africe a prohlídce 

muzea děti plnily kresebné úkoly v připravených pracovních listech. Výlet byl intenzivní a myslím, že 

byl fajn. 
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Říjen 2021 Výstava Žákovský salon ZUŠ 

V měsíci říjnu byly ke zhlédnutí ve vestibulu Městského úřadu v Kostelci nad Orlicí závěrečné práce 

loňských a předloňských absolventů výtvarného oboru Základní umělecké školy F. I. Tůmy. Svoje 

práce zde vystavili: Kateřina Fredeová, Martina Hubálková, Veronika Hrobařová, Anna 

Dimmerová, Jana Dimmerová, Karolína Martincová, Hana Štěrbová, Josefína Adéla Jechová, 

Kateřina Tlustá, Šárka Jaklová, Vít Pelc, Jan Rohlena, Jan Juhas, David Kyllar, Jakub Myšák, 

Nela Klimtová, Tereza Plašilová, Veronika Výchová, Karolína Limmlová, Pavla Šindelková, 

Cecílie Kocourková a Šimon Svátek. Pestrá přehlídka výtvarných technik a námětů mladých 

výtvarníků měla velmi hezké odezvy od návštěvníků. 
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23. 10. 2021 Zájezd na muzikál Rebelové 

Dne 23. 10. 2021 jsme se s baletem vydali do divadla Karlín v Praze na muzikál Rebelové. Po cestě 

tam jsme se dozvěděli od našich paní učitelek pár informací o představení i o divadle. Velice jsme 

se těšili a nemohli se dočkat, co nás čeká. Divadlo vypadalo nádherně! Chodby byly osvětleny 

barevnými světly a vedle vstupu do sálu byla zeď s nápisem dnešního představení Rebelové. Udělali 

jsme si před ní společnou fotku. Naše místa se nacházela na druhém balkoně, ze kterého byl skvělý 

výhled na celý sál. Muzikál se velice povedl. Herci zpívali a tančili velmi dobře. Cestou zpět jsme 

viděli pár pražských památek a jako odměna pro děti na konec výletu nesměla chybět zastávka v 

McDonald's. Určitě doufáme, že se v budoucnu bude moct uskutečnit další podobný zájezd. Velmi 

jsme si to užili. Zájezd se uskutečnil díky grantu města Kostelec nad Orlicí a Klubu rodičů při ZUŠ. 
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16. 10. 2021 Koncert českých vítězů Kocianovy houslové a Heranovy violoncellové soutěže 

na zámku v Kostelci nad Orlicí 

Dne 16. října 2021 se na Novém zámku v zrcadlovém sále v Kostelci nad Orlicí konal koncert 

českých vítězů Kocianovy houslové a Heranovy violoncellové soutěže. Koncertu se zúčastnili žáci 

smyčcového oddělení pod vedením paní učitelky I. Kožúškové a H. Sedlákové.  Mezinárodní 

Kocianovy houslové soutěže a mezinárodní Heranovy violoncellové soutěže se účastní houslisté a 

violoncellisté ve věku do šestnácti let. Naši žáci měli možnost vidět a slyšet budoucí umělce a špičky 

ve svém oboru. Vstupné bylo dětem částečně hrazeno Klubu rodičů při ZUŠ. Těšíme se na další na 

koncert mladého klavíristy Matyáše Nováka. Velice si vážíme krásné spolupráce s Kinský Art Media 

Kostelec nad Orlicí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. - 7. 11. 2021 Soustředění žáků hudebního oddělení 

Dne 6. a 7. 11. 2021 proběhlo v ZŠ Rokytnice v Orlických horách soustředění žáků dětského 

pěveckého sboru pod vedením paní učitelky Dagmar Potštejnské a orchestru Bande musicale pod 

vedením vyučujících Ivany Kožúškové a Hany Sedlákové. Cílem bylo secvičit a pilovat skladby na 

blížící se koncert 1. 12. 2021, který bude v prosinci na Rabštejně. Děti i učitelé zde měli výborné 

zázemí pro svoji práci a dále se těší na následující soustředění, které proběhne na jaře. 
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8. 11. 2021 Koncert špuntíků 
 
Dne 8. 11. 2021 se v sále ZUŠ F. I. Tůmy Kostelec nad Orlicí konal první koncert špuntíků. Vystoupili 
nejmenší žáci hudebního oddělení. Jejich vystoupení odměnilo publikum velkým potleskem. Na 
fotografii jsou nejmladší děti, které dostaly malý hudebníček, do kterého si společně se svými učiteli 
zapíší koncerty. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. 11. 2021 Druhý koncert špuntíků 
 
Dne 19. 11. 2021 se v sále ZUŠ F. I. Tůmy Kostelec nad Orlicí konal druhý koncert špuntíků. 
Vystoupili nejmenší žáci hudebního oddělení. Jejich vystoupení odměnilo publikum velkým 
potleskem. Na fotografii jsou nejmladší děti, které dostaly malý hudebníček, do kterého si společně 
se svými učiteli zapíší koncerty. 
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7. 2. – 10. 2. 2022 Školní kola soutěží 2021/2022 na ZUŠ F. I. Tůmy Kostelec nad Orlicí 

Ve dnech 7. 2. až 10. 2. 2022 proběhla na naší umělecké škole jednotlivá školní kola v sólovém 

zpěvu, v dechových žesťových a dřevěných nástrojích, které jsou každoročně vyhlašovány MŠMT. 

V sólovém zpěvu si další postup do okresního kola na ZUŠ v Dobrušce vyzpívaly Barbora Viková, 

Liliana Šklíbová, Viktorie Matějková, Markéta Absolonová, Markéta Řeháková a Hana Švandrlíková 

(žákyně paní učitelky Kláry Horáčkové Čižinské). Do okresního kola na ZUŠ v Týništi nad Orlicí 

postupují Maya Temo a Vít Lounek (žáci pana učitele Roberta Hrušky). Dále postupují žáci pana 

učitele Borka Smékala a to Adéla Fišerová, Jakub Pišl, Matouš Cimfl a Jolana Cabalková. Do 

okresního kola na ZUŠ v Rychnově nad Kněžnou postupují žákyně paní učitelky Jarmily Čechové 

Krečmerové, kterými jsou Klára Irena Bašová, Kateřina Vaňková, Natálie Kazinotová, Anna 

Svátková, Veronika Daňková, Tereza Andrysová a Petra Bělková. Na klavír doprovázejí paní 

ředitelka Jana Polnická, paní učitelky Irena Havlínová a Táňa Pešková, pan Ladislav Vaněk a na 

kytaru páni učitelé Milan Duspiva a Jaroslav Jetenský. Všem vyučujícím děkujeme za poctivou 

přípravu malých zpěváků a muzikantů v této velice náročné a nelehké době. Zároveň děkujeme 

rodičům za obrovskou podporu svých ratolestí v této umělecké činnosti. Všem žákům patří 

poděkování za pilnou přípravu a přejeme jim pěkný zážitek a co nejlepší umístění. O výsledcích Vás 

budeme informovat. 
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Konzultace Kydlíček – 23. 2. 2022 

Adélka Vaňková s tatínkem na konzultaci u pana profesora Kydlíčka na Konzervatoři v  Praze. 
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Úžasných 9 postupů do krajských kol soutěží žáků ZUŠ ČR 

2021/2022 

 

Ve dnech 9. 3. až 15. 3. 2022 proběhla na základních uměleckých školách v Dobrušce, v 

Týništi nad Orlicí a v Rychnově nad Kněžnou okresní kola soutěží žáků ZUŠ ČR vyhlášené MŠMT 

ČR pro školní rok 2021/2022 v sólovém zpěvu, ve hře na dřevěné a žesťové dechové nástroje. Naši 

žáci si vedli skvěle.  

V sólovém zpěvu si krásná umístění a to 2. místa vyzpívaly žákyně paní učitelky Kláry 

Horáčkové Čižinské - Barbora Viková, Liliana Šklíbová, Markéta Absolonová, Markéta 

Řeháková a Hana Švandrlíková. Do krajského kola na ZUŠ Habrmanova 22. 3. 2022 v Hradci 

Králové s nejvyšším počtem bodů postoupila 1. místem Viktorie Matějková.  

Žáci pana učitele Roberta Hrušky Maya Temo (trubka) a Vít Lounek (trubka) získali krásná 

1. místa s postupem  do krajského kola, které se koná v Trutnově 13. - 14. 4. 2022.   

Žáci pana učitele Borka Smékala Jakub Pišl (saxofon) získal 2. místo, Adéla Fišerová 

(klarinet) a Jolana Cabalková (klarinet) a Matouš Cimfl (saxofon) obdrželi skvělá 1. místa 

s postupem a v krajském kole v ZUŠ Jičín 8. 4. 2022 budou dále hájit naše barvy.  

Žákyně paní učitelky Jarmily Čechové Krečmerové a to Kateřina Vaňková (zobcová flétna) 

získala 1. místo a Natálie Kazinotová (zobcová flétna) 3. místo. Dívky, které hrají na příčnou flétnu, 

získaly nádherná ocenění – Petra Bělková 2. místo a další Klára Irena Bašová, Anna Svátková 

a Tereza Andrysová 1. místa s postupem. Krajská kola se uskuteční 8. 4. 2022 v Jičíně.  

Na klavír naše soutěžící doprovázeli paní ředitelka Jana Polnická, paní učitelky Táňa 

Pešková a Irena Havlínová, pan Ladislav Vaněk a na kytaru páni učitelé Milan Duspiva a Jaroslav 

Jetenský.  

Všem našim žákům blahopřejeme a děkujeme za svědomitou přípravu na jejich soutěžní 

vystoupení. Zároveň veliké poděkování patří všem vyučujícím za poctivou přípravu malých i velkých 

zpěváků a všech hudebníků v této těžké době. Nelze zapomenout na rodiče a také jim poděkovat, 

protože to jsou oni, kteří své ratolesti trpělivě podporují v jejich umělecké činnosti. Všem žákům, kteří 

dále postupují do krajských kol, přejeme pěkný zážitek, radost ze hry, hodně soutěžního štěstí a co 

nejlepší umístění. Děkujeme za vzornou reprezentaci školy. O výsledcích Vás budeme i nadále 

informovat. 
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Krásná umístění v krajských kolech soutěží žáků ZUŠ ČR  

 

Ve dnech 22. 3. až 14. 4. 2022 proběhla na základních uměleckých školách v Hradci Králové 

a v v Trutnově krajská kola soutěží žáků ZUŠ ČR vyhlášené MŠMT ČR pro školní rok 2021/2022 

pro sólový zpěv a pro hru na dřevěné a žesťové dechové nástroje. Naši žáci si opět vedli skvěle.   

V sólovém zpěvu si v Hradci Králové vyzpívala krásné 2. místo Viktorie Matějková, žákyně 

paní učitelky Kláry Horáčkové Čižinské  

I žáci pana učitele Borka Smékala si v krajském kole v Hradci Králové vedli výborné. Matouš 

Cimfl (saxofon) získal nádherné 1. místo a zvláštní cenu poroty za provedení skladby Improvizace, 

další 1. místo obdržela Adéla Fišerová (klarinet) a Jolana Cabalková (klarinet) získala 3. místo. 

Žákyně paní učitelky Jarmily Čechové Krečmerové získaly ve hře na příčnou flétnu 

v krajském kole v Hradci Králové také krásná ocenění - Klára Irena Bašová 2. místo, Anna 

Svátková 2. místo a Tereza Andrysová 3. místo. 

Žáci pana učitele Roberta Hrušky přivezli z krajského kola, které se konalo v Trutnově, 

krásná ohodnocení - Maya Temo (trubka) skvělé 1. místo a Vít Lounek (trubka) 2. místo.   

Na klavír naše soutěžící doprovázeli paní ředitelka Jana Polnická, paní učitelky Táňa 

Pešková a Irena Havlínová a na kytaru pan učitel Milan Duspiva.   

Všem našim žákům a učitelům blahopřejeme a děkujeme za svědomitou přípravu na jejich 

soutěžní vystoupení. Nelze zapomenout na rodiče a také jim poděkovat, protože to jsou oni, kteří 

své ratolesti trpělivě podporují v jejich umělecké činnosti. Blahopřejeme a děkujeme za vzornou 

reprezentaci školy i města. 

                                                                                           Jana Ichová 
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Duben 2022 JARNÍ SOUSTŘEDĚNÍ  

První dubnový víkend strávili zpěváci sboru Kvítek a Tůmy společně s hráči orchestru Banda 

musicale ze Základní umělecké školy F. I. Tůmy v Kostelci nad Orlicí svoje druhé soustředění v 

Rokytnici v Orlických horách. Více než čtyřicet mladých hudebníků se svými vyučujícími strávilo tři 

dny v zázemí tamější základní školy. Kromě prostoru auly, kterou využívali na zkoušky orchestru, 

našli účastníci zázemí v prosvětleném prostorném vestibulu školy, v tělocvičně a především 

výborné školní jídelně. Na soustředění byly nacvičeny skladby pro nadcházející jarní koncerty, 

závěrečná vystoupení absolventů a další naplánované akce. Jarní hudební soustředění navázalo 

na povedenou podzimní akci ve stejných prostorách. Naši mladí hudebníci absolvovali dvanáct 

hodin nácviku a domů se vraceli unavení, ale (doufáme i) spokojení. Za jejich práci děkují vedoucí 

orchestru Ivana Kožúšková, sbormistr Dagmar Potštejnská, vedoucí sekce violoncell Hana 

Sedláková a nepostradatelná houslistka a vedoucí sekce sportovního vyžití Veronika Klašková. 

Velké díky patří i rodičům a Klubu rodičů, který akci finančně podpořil. 
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16. 5 2022 Hrdobci opět zlatí 
 
Dne 16. 5. 2022 se soubor Hrdobci zúčastnil soutěže v komorní hře „Svitavské komoření“ ve složení 
Jiří Hejčl - tenor saxofon, Vojtěch Slovák - tenor saxofon, Karel Kučera - alt saxofon, Matouš Cimfl - 
alt a soprán saxofon a Václav Klecandr jr. - klavír pod vedením paní učitelky Táni Peškové a pana 
učitele Borka Smékala. V jejich kategorii bylo šest souborů a to převážně klarinety a flétny. Hrdobci 
zvolili netradiční pojetí s africkými kroji z Gambie. Hráli s velkým nasazením a porota je ocenila 
umístěním ve zlatém pásmu. K tomu získali ještě druhé ocenění za komplexně mimořádný přístup k 
realizaci svého vystoupení. Soubor opouštěl Svitavy s radostí z úspěchu. Děkuji mladým 
hudebníkům i jejich učitelům za skvělý výkon. 
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16. 5. - 17. 5. 2022 Den otevřených dveří ZUŠ 

Ve dnech 16. 5. 2022 a 17. 5. 2022 naše škola byla otevřena pro děti z mateřských škol i 

pro širokou veřejnost. ZUŠ navštívilo na 200 dětí z mateřských školek z Kostelce nad Orlicí, 

Doudleb nad Orlicí, Vamberka, Častolovic i Chlen. Děti si mohly zahrát na hudební nástroje, 

prohlédnout práce našich výtvarníků i zatančit si s našimi baletkami. Odpoledne pak bylo 

určeno pro širokou veřejnost, kdy nás navštívili děti se svými rodiči. Těšíme se, že děti 

přijdou mezi nás a  stanou se malými umělci. 
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29. 5. 2022 ZUŠ OPEN NERATOV 

ZUŠky našeho kraje se opět sešly v rámci Festivalu ZUŠ Open v Neratově. Krásná akce, 

do které se zapojili nejen hudebníci, ale i výtvarníci měla podpořit i opravu krásné prosklené 

střechy tamního kostela. Za naši školu si v Neratově zahráli naši Hrdobci. Děkujeme. 

Moje milé ZUŠky, 

jsem plna dojmů z nedělní návštěvy Festivalu ZUŠ Open v Neratově. Celodenní akce, na které jste se podíleli 

byla velkolepá a já jsem moc ráda, že byla pod záštitou pana hejtmana Červíčka. Velký dík patří Kamile (ZUŠ 

RK), která jako každoročně vše organizačně zvládla na výbornou, koncert provázela „srdíčkovým“ projevem 

(Kamčo, obdiv – nevím, kam dál bys to mohla ještě posunout). V tomto roce svým vystoupením přispěl 

dechový orchestr ZUŠ z Chlumce nad Cidlinou – Honza „usměvavý dirigent“, svoji pohodu přenášel nejen na 

své profesionálně připravené svěřence, ale i na celé publikum – píseň „Škoda lásky“ si s nimi zazpívali nejen 

ti dříve narození. Petře (ZUŠ Habrmanova HK), Tvoje Zuzka má svým výkonem nakročeno do „velikého 

světa“. Nadšená jsem byla z „Hrdobců“ – čtyři „náctiletí“ jindy „ hejsci“  se objevili v bílých košilích 

s motýlkem, kromě toho, že jejich výkon byl excelentní, vystupovali s neobvyklou noblesou. Jano (ZUŠ 

Kostelce n. O.) Tvoje hochy bych ráda viděla u nás v sále zastupitelstva při nějaké pěkné akci. Karle (ZUŠ 

Střezina HK), Lukáš oslnil nejen svým „hárem“, ale zejména nástrojem na který hrál a melodií kterou hrál 

(viděla a jsem to poprvé a nepřekvapuje mne, že byl v celostátním kole tak úspěšný). Úplně mne svým 

výkonem dostal Tomáš Vašata. Pavle (ZUŠ Týniště n. O.), kde ty šikovný kluky bereš, vím že máš podobný 

„skvosty“ v Mladém týnišťském big bandu. Na závěr jsem „uronila slzu“ nad výkonem skvělé paní učitelky M. 

Michalové. Nevím, jestli je pedagogem u Tebe Lubore (ZUŠ Police n. Met.) nebo u Tebe Zbyňku (ZUŠ 

Náchod), ale ji bych opravdu „vysekla“ poklonu jak skvěle „oddirigovala“ spojené orchestry Vašich  dvou 

ZUŠ. Po cestě domů jsem tak trochu nostalgicky zavzpomínala na první ročník tohoto festivalu, kdy Jarka 

(ZUŠ Jičín) se svým orchestrem vystupovala v pořadí jako poslední. Nejen její děti, ale diváci, byli už v kostele 

značně promrzlí a ZUŠ z Pardubic, která vystupovala předposlední NE A NE skončit. Jarka to pak vzala, jak je 

jejím zvykem, rázně a měla největší úspěch.  

Ráda bych tady poděkoval Vám všem „mým ZUŠkám“, jste fajn parta, a přestože ZUŠ kraj nezřizuje, vážíme 

si Vaší obětavé práce, často víkendové ( Facebook vše prozradí 😊). 

 

Užijte si zaslouženou dovolenou o prázdninách a budu se těšit na viděnou s Vámi všemi 20.10. v Jičíně na 

celorepublikové valné hromadě, na které přislíbil účast i pan hejtman. 

Mějte se fajn. Svatava 

 

Mgr. Svatava Odlová 

odbor školství │vedoucí oddělení primárního a zájmového vzdělávání 
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16. 6. 2022 

Slavnostní koncert ZUŠ 
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17. 6. 2022 

Baletní představení Sněhurka a sedm trpaslíků 
 
Dne 17. 6. 2022 uspořádaly děti z tanečního oboru ZUŠ F. I. Tůmy v kulturním domě Rabštejn svoje už dlouho 
očekávané taneční představení Sněhurka a sedm trpaslíků. Děti i diváci byli nadšeni, atmosféra byla 
pohádková. Po dlouhé době si děti užily pozornost a potlesk diváků. Nezapomnělo se také na předání 
absolventských vysvědčení a květin. Děkujeme dětem, paní učitelce a všem účastníkům představení za 
nádherný umělecký zážitek. 
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23. 6. 2022  Kulturní vystoupení v Častolovicích – Klub důchodců 

Vážená paní ředitelko, 

chtěla bych poděkovat za vystoupení, které nám na výroční členskou schůzi Klubu důchodců v Častolovicích 

připravila paní učitelka Čepelková spolu s kvartetem saxofonistů z vaší školy. Vystoupení byla úžasná, hoši 

jsou opravdu výborní a "děvčata" také. Všem se nám to moc líbilo a domluvili jsme se, jestli to půjde, že si je 

příště objednáme pro velký úspěch zase. Děkuji paní učitelce Čepelkové i paní učitelce Peškové. 

Ještě jednou děkuji a přeji hezký den                                                        Helena Rohlenová, vedoucí klubu 
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4.1 Kalendář akcí školy 

Škola uspořádala ve šk.r.2021/2022 celkem  93 akcí. 

 

5. ICT technika 

 

V září 2021 byl nastaven jednotný systém v prostředí Teams, ve kterém probíhala výuka v době 

distanční práce se žáky. Škola je v současné době plně pokryta signálem wifi a všem učitelům je 

umožněn přístup k PC či služebním notebookům. Na odloučených pracovištích mají učitelů možnost 

pracovat na služebních notebookách s přístupem na wifi síť. Počítačová technologie umožňuje 

okamžité využití ICT techniky v rámci výuky a vzdělávání žáků školy, tak nové komunikační možnosti 

v rámci elektronického vedení třídní dokumentace i elektronické žákovské knížky. To umožňuje 

zákonným zástupcům našich žáků: 

 užší propojení se školou 

 okamžité získávání potřebných informací o průběhu vzdělávání svých dětí 

 pravidelný přehled o klasifikaci žáka 

 možnost přehledné komunikace s učiteli a vedením školy 

Škola je vybavena 4 PC a 17 notebooky, které jsou pravidelně servisovány firmou Alinet. Notebooky 

umožňují prostřednictvím wifi připojení na tiskárny. Hudební obor je vybaven TV, přehrávačem DVD, 

dataprojektorem a plátnem. Taneční obor je rovněž vybaven audiotechnikou a TV s možností 

připojení na internet. Výtvarný obor využívá plátno a dataprojektor. Starší typy PC počítačů jsou 

postupně modernizovány. 
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6. KONTROLY NA PRACOVIŠTI 

6.1. Kontroly provedené Českou školní inspekcí 

 

Ve školním roce 2021/2022 nebyla provedena kontrola ČŠI.  

 

6.2 Kontroly ostatní 

 

USNESENÍ č. RM 7/2021 z jednání Rady města Kostelce nad Orlicí ze dne 22.03.2021 

Rada města Kostelec nad Orlicí 1. schvaluje 

Převod zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2020 ve výši 41.815,56 Kč do rezervního 

fondu zřízené příspěvkové organizace Základní umělecké školy F. I. Tůmy, Kostelec nad Orlicí, 

Tyršova 17, se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Tyršova 17, IČ: 71230432. 

 

Kontrola VZP 

Veřejnosprávní kontrola zřizovatelem Městem Kostelec nad Orlicí dne 22.4.2021. 

 

 

7. ZAKOUPENÉ NÁSTROJE A UČEBNÍ POMŮCKY 

Vzhledem ke zdražování ve všech oblastech a nestabilní ekonomické situaci se hudební 

nástroje ve školním roce nemohly nakupovat. 

 

Modernizace učeben 

Nedílnou součástí modernizace školy je pravidelná investice do jednotlivých učeben, které se 

postupně pro žáky modernizují, jak po stránce vybavenosti učebními pomůckami, tak po stránce 

zvukové, světelné i estetické. Nově vybavení učebny hudební nauky dotykovým displejem 

Schoolboard a zvukovou aparaturou. Velký důraz klademe na nákup nových kvalitních hudebních 

nástrojů a jiných učebních pomůcek vzhledem k ekonomické situaci školy. 

V únorovém týdnu 2022 se podařilo vyřešit akustickou předstěnu v sálu ZUŠ, kterou provedla firma 

Saint Gobain se sesterkou společností Riggips. Více dále.  

Hudba znějící z kostelecké ZUŠ rušila sousedy. Spor nadobro vyřešila akustická izolace 

Základní umělecká škola F. I. Tůmy funguje v noblesní staré budově v samém centru Kostelce nad Orlicí už od 

začátku 50. let minulého století. Když proto vloni na podzim přišla stížnost na hluk ze strany jednoho z 

obyvatel sousedního domu, obrátilo se vedení školy na společnost ISOVER, Saint-Gobain, aby potíže 

s akustikou pomohla vyřešit. Ta se jí rozhodla pomoci a ve spolupráci se sesterskou divizí Rigips v koncertním 

sále instalovala akustickou předstěnu, která problém zcela vyřešila. 
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Zkušební a koncertní sál ZUŠ F. I. Tůmy v Kostelci nad Orlicí, který je na denní bázi využíván jak pro kolektivní 

výuku, tak pro koncerty a různá představení, sousedí s bytovým domem. 

Od jeho obyvatel přišla vloni na podzim stížnost ohledně hlasitosti adresovaná místnímu městskému úřadu. 

„Proto jsme v listopadu loňského roku nechali provést nezávislé měření, které ukázalo, že zvuky vycházející z 

koncertního sálu ZUŠ skutečně přesahují zákonem stanovenou normu,” popisuje Lucie Bartáková, referentka 

majetkové správy při Městském úřadu Kostelec nad Orlicí.  

Ze sálu vycházel zvuk o síle mírného deště 

Odborné měření ukázalo, že když v budově školy probíhají zkoušky souborů, úroveň hluku v sousedním bytě 

dosahuje skoro 48 decibelů, při hře na klavír pak něco okolo 38 decibelů. Pro srovnání, padesátidecibelová 

hlasitost odpovídá mírnému dešti a čtyřicetidecibelová běžící chladničce. Norma pro hladinu hluku v denní 

době je přitom stanovena na 35 decibelů.  

Ředitelka školy Mgr. Jana Polnická se proto spolu se zástupci městského úřadu rozhodla poradit s firmou 

ISOVER, která působí v nedalekých Častolovicích a zaměstnává mnoho místních lidí. „Nároky na akustiku 

v bydlení neustále rostou. To, co by lidem před deseti lety nevadilo, nyní již jejich standardům na akustickou 

pohodu neodpovídá. To může být důvodem, proč stížnost přišla až teď,“ vysvětluje Tomáš Pirkl z ISOVERU. 

Firma se při řešení problému rozhodla spojit se sesterskou společností Rigips, jež se zaměřuje na 

sádrokartonové příčky, a navrhla rekonstrukci sálu realizovat jako sponzorský dar. „Spolu s kolegou z Rigipsu 

jsme šli místnost nejdříve obhlédnout, abychom zjistili, jak by ji šlo akusticky lépe izolovat. Tloušťku ani skladbu 

stěny bohužel nešlo určit, a tak jsme se rozhodli pro maximální eliminaci rizika,” říká Tomáš Pirkl. Samotnou 

rekonstrukci pak stihla realizační firma Vítězslav Šípek z nedalekého Rychnova nad Kněžnou provést během 

několika únorových dní, kdy měly děti z regionu jarní prázdniny, takže do výuky vůbec nezasáhla. 

Hluk se snížil na polovinu 

Řešení spočívalo v instalaci dvou předsazených stěn ze sádrokartonu. „Ke stávající zdi byla stavěcími třmeny 

připevněna první předsazená stěna, opláštěná modrými akustickými deskami Rigips. Do ní byla vložena 

minerální izolace ISOVER,“ popisuje Robert Hošek z Rigipsu. 

Že se díky rekonstrukci akustická pohoda v sousedním bytě výrazně zlepšila, dokázalo druhé měření, které 

proběhlo letos v březnu. Oproti původním hodnotám tak slyší nyní místní obyvatelé při koncertní hře hluk 

dosahující pouhých čtyřiadvaceti decibelů. To je podle Tomáše Pirkla nad očekávání dobrý výsledek. „Těší 

nás, že jsme díky štědrosti regionálního zaměstnavatele problém vyřešili ke spokojenosti všech zúčastněných 

stran,” říká Lucie Bartáková z městského úřadu. „Škola tak může fungovat dál v běžném provozu a sousedé 

mají klid. Jsme moc rádi, protože pravidelné cvičení a následné vystupování je přece jen tím, co dělá z žáků 

mistry a je pro malé umělce nezbytné. Velkou radost mají i učitelé, protože mohou plně využívat každičký 

prostor, který tato historická budova nabízí,” uzavírá ředitelka ZUŠ. 

 

Ing. Milada Staňková, ISOVER 
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8. REKONSTRUKCE V BUDOVĚ ŠKOLY 

Modernizace učeben 

Nedílnou součástí modernizace školy je pravidelná investice do jednotlivých učeben, které se 

postupně pro žáky modernizují, jak po stránce vybavenosti učebními pomůckami, tak po stránce 

zvukové, světelné i estetické. 

Zvuková izolace stěny – sponzor firma SAINT Gobain s firmou Riggips, zřizovatel. Firma Hložek pan 

Jetenský elektrika, firma Macháček, Firma Blažek malování, záclony, tyče – J. Polnická Dozor stavby 

J. Polnická. 
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Dobrý den, 

z mé strany jsem velice rád pomohl přispět k funkčnímu řešení odhlučnění sálu ZUŠ, protože je to prostě 

pro dobrou věc. 

Děti a učitelé by měli také poděkovat Vám, protože jste vynaložila nemalé úsilí a dost nervů, aby to všechno 

klaplo. 

 

Zdravím Vás a přeji pěkné klidnější dny 

 

 

 

Stanislav Čech 

Technik výroby 

 

 

Oprava uvolněných madel taneční sál – provedl pan Hložek 6. 5. 2022 

Dále úprava dveří sál – nové panty – p. Hložek. 
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Oprava učebna č. 7 strop – uhnilá prkna v pravém rohu 

Oprava byla provedena v měsíci srpen 2022 na náklady zřizovatele města Kostelec nad Orlicí. 

Opravu provedli firma Hašek – tesař, zedník, a malování firma Blažek 
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Zřízení nové učebny č. 6 - srpen 2022. Kancelář přesunuta do ředitelny. 
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9. ÚPLATA ZA VZDĚLÁNÍ            

Úplata za vzdělávání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém 

vzdělávání ve znění pozdějších předpisů. 

Úplata se hradí pololetně. Ředitel školy může dohodnout se zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo 

zletilým žákem jiný termín úhrady. Úplata za vzdělání je příspěvek na úhradu provozních nákladů spojených 

s poskytováním vzdělání v ZUŠ. Není tedy přepočtenou cenou jednotlivých vyučovacích lekcí, ale průměrným 

ročním příspěvkem na provozní náklady školy. Úplata za vzdělávání se hradí pololetně do 15. dne prvního 

měsíce příslušného období (15. září., 15. únor). 

Hudební obor                                                                   pololetně 

Přípravné studium bez nástroje ……………………………………………………………..   600,- Kč 

1 hodina nástroje /výuka ve skupině/ ……………………………………………………… 1.100,- Kč 

1 -1,5 hod. nástroje ………………………………………………………………………….. 1.500,- Kč 

1 hod. nástroje bez PHV ……………………………………………………………………..1.100,- Kč                               

1 hod. nástroje bez PHV /výuka ve skupině/ …………………………………………………800,- Kč 

 

Žáci neplatí  za výuku dvou hudebních nástrojů dvakrát stejné školné, ale za druhý nástroj platí: 

                                                                                              pololetně 

                      za 0,5 hod. výuky   ………………………………..500,-Kč 

                      za    1 hod. výuky   ………………………………..750,-Kč 

                      za výuku ve skupině ………………………………500,-Kč   

Pěvecký sbor                    pololetně 

Sbor ………………………………………………………………..850,- Kč 

Sbor přípravný sbor ………………………………………………600,- Kč 

Sbor při výuce na hudební nástroj či sólový zpěv……………   zdarma 

 

Taneční obor             pololetně 

1 hodina týdně (přípravné studium) …………………………………………………………….425,- Kč 

2 hodiny týdně …………………………………………………………………………………….850,- Kč 

3 – 4 hodiny týdně  ……………………………………………………………………………..1.100,- Kč 

 

Výtvarný obor             pololetně 

2 hodiny  (přípravné studium) ………………………. ………………………………………… 900,- Kč 

3 hodiny  ……………………………………………. …………………………………………..1.100,- Kč 
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Studium pro dospělé 

a) U žáků, kteří se vzdělávají v denní formě vzdělávání na střední škole, konzervatoři nebo 
vyšší odborné škole, je výše úplaty stejná jako u přípravného a základního studia. 

b) U žáků, kteří nejsou uvedeni v písmeni a), je výše úplaty za vzdělávání stanovena nejvýše 
v plné výši průměru skutečných neinvestičních výdajů na žáka v uplynulém kalendářním 
roce. 

 

Úhrada úplaty za vzdělávání 

Úplatu může zákonný zástupce uhradit dvěma způsoby: 

 převodem na účet školy č. 78-8971620217/0100 
 v hotovosti v kanceláři školy v úředních hodinách 

Při převodu na účet musí být uveden správný variabilní symbol (bez variabilního symbolu nelze platbu 

identifikovat). 

Variabilní symbol má žák uveden na platebním předpisu, každé pololetí se mění. 

Podklady k úhradě jsou zasílány elektronicky na e-mail zákonného zástupce žáka, případně si je zákonný 

zástupce může vyžádat u svého učitele nebo v kanceláři školy. 

Pokud není platba po zaslání dvou upomínek uhrazena, bude žák dle vyhlášky č.71/2005 Sb., o základním 

uměleckém vzdělávání § 7, odst. 1 písm. d) vyloučen ze školy. 

Vrácení úplaty za vzdělávání 

Pouze v případě předem omluvené dlouhodobé absence žáka (delší než jeden měsíc) ze zdravotních důvodů, 

může zákonný zástupce žáka požádat o vrácení poměrné části úplaty v kanceláři školy na příslušném 

tiskopise. Žádost o vrácení poměrné části úplaty musí být doložena lékařským potvrzením.  

Studium na ZUŠ lze ukončit pouze k 31. lednu nebo k 30. červnu, a to na základě písemné odhlášky zákonného 

zástupce žáka. 

 

V Kostelci nad Orlicí dne 1. 9 . 2021                    Mgr. Jana Polnická, v.r. ředitelka 

ZUŠ 
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10. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 
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11. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY  

 

Hospodaření ZUŠ za rok 2021 

 

Výnosy 

Úplata za vzdělávání    1 030 206,00   

Dotace z krajského úřadu   11 924 463,00 

Provozní příspěvek od zřizovatele          80 000,00 

Dotace Šablony II        137 468,21 

Čerpání fondů           50 000,00 

Zúčtování transferu do výnosů            7 000,00 

Výnosy celkem   13 229 137,21 Kč 

 

Náklady 

Osobní náklady    12 158 111,74 

Odpisy           60 744,00 

Energie         203 004,00 

Ostatní náklady         749 356,12 

Náklady celkem    13 171 215,86 Kč 

 

Výsledek hospodaření                    57 921,35 Kč 
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12. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ 

12.1. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

Název projektu: Šablony II 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011145 

Datum zahájení projektu: 1. 7. 2019 

Datum ukončení projektu: 23. 12. 2021 (prodlouženo vzhledem ke Covid-19) 
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12. 2. Údaje o realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů při plnění 
úkolů ve vzdělávání 

Škola nerealizovala žádný projekt financovaný z cizích zdrojů. 

12.3. Údaje o spolupráci s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery 

Naše škola již tradičně pořádá cyklus koncertů pro žáky ZŠ, MŠ, pořádá Den otevřených dveří, 

baletní představení pro veřejnost, aj. Spolupracujeme i s dalšími organizacemi ve městě a 

zajišťujeme pro ně kulturní akce a hudební či taneční vystoupení. Žáci hojně navštěvují koncerty na 

novém zámku v Kostelci nad Orlicí. 

 

Výroční zpráva 

o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím 

Za období 1. 9. 2021 – 31. 8. 2022 

Při poskytování informací veřejnosti postupuje škola podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím v platném znění a podle Pokynu ministra školství, 

mládeže a tělovýchovy k zajištění jednotného postupu MŠMT při realizaci zákona 

č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ze dne 8. 11. 1999, v platném znění. 

A/ Celkový počet písemných žádostí o informace: 0 

B/ Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0 

C/ Počet rozsudků soudu, 

kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0 

D/ Výsledky sankčních řízení za nedodržování zákona: 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Kostelci nad Orlicí 31. 8. 2022            Mgr. Jana Polnická, v. r.  ředitelka školy 


