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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

Bankovní spojení

78-8971620217/0100

DIČ

CZ71230432

Telefon/fax

773 781 164, 494 321 357

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

Vedení školy:

Mgr. Jana Polnická, ředitelka školy

Zástupce ředitele:

Mgr. Jana Ichová

Přehled hlavní činnosti školy (podle Zajištění činnosti v oblasti školství dle zákona č. 561/2004 Sb.,
zřizovací listiny)
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
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§ 144 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon (Údaje v rejstříku škol a školských zařízení)
Součásti školy

Kapacita

ZUŠ F. I. Tůmy, Kostelec nad Orlicí, Tyršova 17 ředitelství
Odloučená pracoviště

460 žáků

ZŠ Vamberk, Komenského 95
ZŠ Častolovice, Komenského 209

1.2 Charakteristika školy
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, kytarové a
akordeonové oddělení. 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 – 14
Výtvarný obor – 2
Taneční obor – 2

2.1.1 Přehled počtu zaměstnanců

Zaměstnanců celkem:
z toho mužů:
žen:

Interní zaměstnanci

Externí zaměstnanci

pedagogičtí nepedagogičtí

pedagogičtí

nepedagogičtí

20

16

2

2

0

4

4

0

0

0

16

12

2

2

0

2.1.2 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví
Nejvyšší dosažené vzdělání

muži

ženy

celkem

%

vyučen

X

1

1

5

úplné střední

1

x

1

5

vyšší odborné - konzervatoř

2

9

11

55

vysokoškolské

1

6

7

35

Celkem

4

16

20

100,0%

2.1.3 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace
Odborná kvalifikace

splňuje
kvalifikaci

nesplňuje
kvalifikaci

celkem

%

Konzervatoř, VŠ pedagogická

17

0

17

95

Střední odborné

1

0

1

5%

18

0

18

100,0%

§32 zákonač.563/2004Sb v pl. znění
Celkem
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2.1.4 Seznam zaměstnanců

Přímá
Pedagogičtí zaměstnanci

Předmět

1

ALT Tomáš

Žesťové nástroje, zobcová flétna, KHP

12

2

ČECHOVÁ KREČMEROVÁ Jarmila, Dipl.um.

Příčná a zobcová flétna, KHP

22

3

ČEPELKOVÁ Helena

Housle, KHP

17

4

Mgr. ČIŽINSKÁ Klára, DiS.

Sólový zpěv, KHP

23

5

HAVLÍNOVÁ Irena

Klavír, korepetice

23

6

HRUŠKA Robert

Žesťové nástroje, zobcová flétna, KHP

23

7

HOLÁ Barbora, DiS.

Violoncello

6

8

Mgr. ICHOVÁ Jana

Hudební nauka, sólový zpěv

9

KLECANDR Václav

Saxofon, klarinet, KHP

21

10 KOŽÚŠKOVÁ Ivana, DiS.

Housle, klavír, KHP

22

11 Mgr. MARTINCOVÁ Jana

Výtvarný obor

6

12 Mgr. MARTINEC Tomáš

Výtvarný obor

21

13 MATĚJKOVÁ Kateřina, DiS.

Taneční obor

8

14 NEUBAUEROVÁ Lenka

Taneční obor

15

15 PEŠKOVÁ Táňa

Klavír, korepetice, KHP

23

16 Mgr. POLNICKÁ Jana

Ředitelka školy, klavír

6+2

17 Mgr. POTŠTEJNSKÁ Dagmar

Sborový zpěv, keyboard, PHV, HN

13

18 VAVŘÍNKOVÁ Jana, DiS.

Kytara, KHP

19

19

SEDLÁKOVÁ Hana dipl. um., převzala
úvazek p. uč. Holé (mateřská dovolená)

violoncello

Nepedagogičtí zaměstnanci

Mgr. Marta Voborníková – ekonomka
Miroslava Prchalová – uklízečka

7

pedagogická
činnost

12 zástupce
ředitele
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2.2 Další vzdělávání pedagogických 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 odesílají přihlášky na jednotlivá zvolená studia.
Mgr. Jana Polnická – ředitelka
název akce: Metodické centrum JAMU Brno
termíny: 21. 9. 2019, 19. 10. 2019, 9. 11. 2019, 14. 12. 2019,
25. 1. 2020, 22. 2. 2020, 21. 3. 2020, 25. 4. 2020,
30. 5. 2020, Korona Covid-19, 20. 6. 2020
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: Zkušený učitel
termíny: 19. 9. 2019, 7. 10. 2019, 16. 10. 2019, 19. 11. 2019 – 24 hodin
pořadatel: NIDV Hradec Králové
lektor: Mgr. L. Liesner, PhDr. H. Chvátilová, Bc. J. Stárek. Mgr. L. Valentová
akreditovaný kurz v rámci NIDV
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Mgr. Jana Polnická – ředitelka
název akce: Setkání ředitelů ZUŠ
termíny: 19. - 20. 11. 2019
pořadatel: Školské zařízení pro DVPP Hradec Králové
lektor: S. Odlová, Mgr. Šantrochová
vzdělávací kurz, další prohlubování ped. pracovníků

název akce: Snadné skladby klasicismu
termíny: 21. 1. 2020
pořadatel: ZUŠ Choceň
lektor: pro. Jana Jiraský
vzdělávací kurz, další prohlubování ped. pracovníků

název akce: Prevence syndromu vyhoření a stresu
termíny: 10. 6. 2020
pořadatel: NPI ČR Hradec Králové
lektor: Pospíšil
akreditovaný kurz MSMT-

Mgr. Jana Ichová – zástupce ředitele
název akce: Zkušený učitel
termíny: 19. 9. 2019, 7. 10. 2019, 16. 10. 2019, 19. 11. 2019 – 24 hodin
pořadatel: NIDV Hradec Králové
lektor: Mgr. L. Liesner, PhDr. H. Chvátilová, Bc. J. Stárek. Mgr. L. Valentová
akreditovaný kurz v rámci NIDV

název akce: Celostátní setkání učitelů hudební nauky na ZUŠ
termíny: 9. - 11. 10. 2019 – šablony II
Bystré u Poličky
akreditovaný kurz MŠMT ČR pod č . j. MSMT-1298/2016-1-108
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Mgr. Jana Ichová – zástupce ředitele
název akce: Prevence syndromu vyhoření a stresu
termíny: 10. 6. 2020
pořadatel: NPI ČR Hradec Králové
lektor: Pospíšil
akreditovaný kurz MSMT-

Jarmila Čechová – Krečmerová – učitelka
název akce: Magické flétnohraní
termíny: 19. 10. 2019
pořadatel: ZUŠ Praha 7
lektor: MgA. Magdaléna Tůmová
akreditovaný kurz MŠMT ČR pod č .j. MŠMT-1091/2018-1-194

Helena Čepelková - učitelka
název akce: Smyčcové soboty 2019/2020
termíny: 19. 10. 2019
pořadatel: Konzervatoř Brno
lektor: Marta Bystroňová
akreditovaný kurz v rámci DVPP pod č. j. 11094/2016-1-286

Ivana Kožúšková. DiS. – učitelka
název akce: Smyčcové soboty 2019/2020
termíny: 21. 9. 2019, 19. 10. 2019, 16. 11. 2019, 11. 1. 2020, 8. 2. 2020, 14. 3. 2020, 18. 4.
2020-zrušeny Covid 19
pořadatel: Konzervatoř Brno
lektor: Pozvaní lektoři Tomková, MgA. Tardonová, Žílová, Příhoda, MgA. Řezníček, M.
Bystroňová,…
akreditovaný kurz v rámci DVPP pod č. j. 11094/2016-1-286

název akce: Využití nových metod a forem v počátcích výuky houslové hry na ZUŠ
termíny: 28. 11. 2019
pořadatel: NIDV, místo konání ZUŠ Ústí nad Orlicí
akreditovaný kurz MŠMT ČR pod č .j .:MSMT-958/2018-1-111
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Robert Hruška - učitel
název akce: Žesťové soboty šablony II
termíny: 23.11. 2019, 8.2.2020, 21.3.2020 – odložen Covid-19
pořadatel: Konzervatoř Brno
lektor: Procházka, Navrátil, Broda, Kopecký, Petráš, Bureš, Novotný, Kabil, Janda, jeřábek
akreditovaný kurz MŠMT ČR pod č.j. MSMT-17033/2019-1-565

Mgr. Tomáš Martinec – učitel
název akce: Prevence syndromu vyhoření a stresu
termíny: 10. 6. 2020
pořadatel: NPI ČR Hradec Králové
lektor: Pospíšil
akreditovaný kurz MSMT-

Mgr. Dagmar Potštejnská
název akce: Cesty k efektivní výuce v ZUŠ
termíny: 7.- 8. 11. 2019
pořadatel: Žďár nad Sázavou
akreditovaný kurz MŠMT v rámci DVPP msmt-958/2018-1-111

název akce: Využití nových metod a forem ve výuce v pěveckém oddělení hudebního
oboru ZUŠ
termíny: 20. 1. 2020
pořadatel: Pardubice
akreditovaný kurz MŠMT v rámci DVPP msmt-958/2018-1-111

Táňa Pešková – učitelka
název akce: Snadné skladby klasicismu
termíny: 21. 1. 2020
pořadatel: ZUŠ Choceň
lektor: prof. Jana Jiraský
vzdělávací kurz, další prohlubování ped. pracovníků
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Irena Havlínová-učitelka
název akce: Snadné skladby klasicismu
termín: 21. 1. 2020
pořadatel: ZUŠ Choceň
lektor: prof. Jana Jiraský
vzdělávací kurz, další prohlubování ped. pracovníků

2.3 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů

Ve školním roce 2019/2020 nebyl zaznamenán výskyt sociálně patologických jevů.
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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
13

Učební plán č. H 09-II; Hra na kytaru, Hra na elektrickou kytaru
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 2019/2020 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. 2019):
Hudební obor

Taneční obor

Výtvarný obor

Základní studium I. st.

240

88

109

Základní studium II. st.

39

12

8

Celkem

240

100

117

Celkem

457

Studium pro dospělé SŠ

3

0

Celkový počet žáků

460

Zastoupení žáků v jednotlivých oborech
300
250
200
150
100
50
0
Řada 1

Hudební obor

Výtvarný obor

Taneční obor

243

117

100

Řada 2

15

0

ŽÁCI HUDEBNÍHO OBORU PODLE UČEBNÍCH
PLÁNŮ VÝKAZ 2-24-01
Sloupec1

Sloupec2

Sloupec3

Sloupec4

Sloupec5

15

15

11

3.2.1 Údaje o přijímacím řízení
Hudební obor Kostelec nad Orlicí pro školní rok 2020/2021

Na hudební obor přijato 39 žáků.

Na výtvarný obor přijato 19 žáků.

Na taneční obor přijato 12 žáků.

16

2

2

1

8

6

5

9

22

26

28

34

58

Řada 1

3.3 Absolventi školy 2019/2020

Hudební obor

Jméno absolventa

Ročník

zaměření

Datum absolv.
koncertu/
výstavy

Učitel

Studijní

Šindelková Pavla

7. r. /I. st.

housle

23. 6. 2020

Helena Čepelková

Boštíková Julie

7. r. /I. st.

keyboard

září 2020

Dagmar Potštejnská

Míková Denisa

7. r. /I. st.

keyboard

září 2020

Dagmar Potštejnská

Přibylová Adéla

4. r. /II. st.

Klarinet

24. 6. 2020

Václav Klecandr

Čižinská Klára

7. r. /I. st.

klavír

23. 6. 2020

Irena Havlínová

Slavík Jindřich

4. r. /II. st.

lesní roh

23. 6. 2020

Tomáš Alt

Polnická Anežka

7. r. /I. st.

příčná flétna

23. 6. 2020

Jarmila Čechová

Vokounová Simona

7. r. /I. st.

příčná flétna

23. 6. 2020

Jarmila Čechová

Čermáková Petra

4. r. /II. st.

saxofon

24. 6. 2020

Václav Klecandr

Kučera Karel

7. r. /I. st.

saxofon

24. 6. 2020

Václav Klecandr

Lounek Kryštof

7. r. /I. st.

trubka

23. 6. 2020

Tomáš Alt

Přibylová Adéla

4. r. /II. st.

violoncello

24. 6. 2020

Hana Sedláková

Bartoš Filip

7. r. /I. st.

zobc. fl.

23. 6. 2020

Robert Hruška

Hlávková Michaela

7. r. /I. st.

zobc. fl.

23. 6. 2020

Robert Hruška

Svátek Šimon

4. r. /II. st.

zobc. fl.

23. 6. 2020

Tomáš Alt

Mrázková Anna

7. r. /I. st.

sbor

září 2020

Dagmar Potštejnská

Ochocová Markéta

4. r. /II. st.

sbor

září 2020

Dagmar Potštejnská

Frede Ondřej

7. r. /I. st.

VO

Bezdíčková Denisa

7. r. /I. st.

VO

Grulichová Michaela

7. r. /I. st.

VO

Klimtová Nela

7. r. /I. st.

VO

Kcourková Cecílie

7. r. /I. st.

VO

Limmlová Karolína

7. r. /I. st.

VO

Plašilová Tereza

7. r. /I. st.

VO

Svátek Šimon

7. r. /I. st.

VO

Šindelková Pavla

7. r. /I. st.

VO

Šlapáková Nikola

7. r. /I. st.

VO

Výchová Veronika

7. r. /I. st.

VO

Tomáš Martinec

Tomáš Martinec
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Taneční obor

Taneční obor
Chalušová Tereza

7. r. /I. st.

Září 2020

Kubrtová Natálie

7. r. /I. st.

Září 2020

Martinková Anna

7. r. /I. st.

Září 2020

Sedláčková Sára

7. r. /I. st.

Září 2020

Sršňová Natálie

7. r. /I. st.

Září 2020

Tillová Jana

7. r. /I. st.

Září 2020

Lenka Neubauerová

absolventů

CELKEM

34

3.3.1 Absolventi, přijati ke studiu na odborných školách
Žádný absolvent nenastoupil ke studiu na střední odborné škole.

3.4 Výsledky vzdělávání žáků

Podle prospěchu žáci
Celkem

Vyznamenání

Prospěl

Neprospěl

Ostatní

hudební

242

209

1

0

32

taneční

96

80

0

0

16

výtvarný

114

103

0

0

11

Celkem

452

392

1

0

59

Dospělí

---

---

---

---

---

hudební

3

3

0

0

0

Celkem

3

3

0

0

0

Obor
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3.5 Účast žáků v soutěžích
Soutěže 2019/2020
Soutěže vyhlášené MŠMT pro žáky ZUŠ ČR
26.6.2020

27. 2. 2020

Okresní kolo ve hře na kytaru v ZUŠ F. I. Tůmy Kostelec nad Orlicí
Jetenský Jonáš (žák p. uč. Vavřínkové)

0. a) k. 1. místo s postupem

Nedvídková Bára (žákyně p. uč. Vavřínkové)

0. c) k. 1. místo s postupem

Kolešová Lucie (žákyně p. uč. Vavřínkové)

0. c) k. 2. místo

Mazánek František (žák p. uč. Vavřínkové)

II. k.

Okresní kolo ve hře na smyčcové nástroje v ZUŠ Týniště nad Orlicí
Čechová Magdaléna (žákyně p. uč. Kožúškové) I. k.

3. 3. 2020

3. místo

1. místo s postupem

Okresní kolo ve hře na klavír v ZUŠ Rychnov nad Kněžnou
Knošková Anna (žákyně p. uč. Peškové)

0. k.

1. místo s postupem

Ontlová Viktorie (žákyně p. uč. Havlínové)

I. k.

1. místo s postupem

Muthsamová Šárka (žákyně p. uč. Polnické)

I. k.

1. místo

Kožúšková Ester (žákyně p. uč. Polnické)

II. k.

1. místo s postupem

Padrián Tomáš (žák p. uč. Havlínové)

II. k.

1. místo s postupem

Havlínová Adéla (žákyně p. uč. Polnické)

II. k.

1. místo

Balousová Renata (žákyně p. uč. Havlínové)

IV. k.

1. místo s postupem

Turynková Nela (žákyně p. uč. Peškové)

IV. k.

3. místo

Havlínová – Padrián (uč. Havlínová, Polnická)

I. k.

1. místo s postupem

Dochoňová – Ontlová (uč. Havlínová)

I. k.

1. místo s postupem

Klavírní dua

17. 3. 2020

Krajské kolo ve hře na kytaru v ZUŠ F. A. Šporka Jaroměř

19

zrušeno Covid-19, nouzový stav v ČR
24.-25.3.2020 Krajské kolo ve hře na smyčcové nástroje v ZUŠ Střezina Hradec Králové
zrušeno Covid-19, nouzový stav v ČR
26.-27.3.2020 Krajské kolo ve hře na klavír v ZUŠ Habrmanova Hradec Králové
zrušeno Covid-19, nouzový stav v ČR

20

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 – Driády (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 )
Okteto F. I. T. – (vede p. uč. V. Klecandr)
Dechový orchestr ZUŠ – (vede p. uč. V. Klecandr)
Žesťový soubor – Plechoví fanfáristé – (vede p. uč. R. Hruška)
Kytarové trio – (vede p. uč. J. Vavřínková)
Hrdobci – saxofony + klavír – (vede p. uč. T. Pešková)

21

4. FOTODOKUMENTACE Z AKCÍ
4. 10. 2019 Zahrada východních Čech 2019 - Častolovice
Žákyně naší Základní umělecké školy F. I. Tůmy Kostelec nad Orlicí zahrály i letos při slavnostním
zahájení zahrádkářské výstavy v Častolovicích.
Hudební vystoupení je vždy odměněno vřelým potleskem a sladkou odměnou.
Těšíme se tedy na další spolupráci s ČZS v Častolovicích.
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9. 10. 2019 Zájezd žáků hudebního oboru do Rudolfina v Praze
Ve středu 9.10 jsme jeli vlakem do Prahy. Jela s námi paní ředitelka Jana Polnická a paní učitelka Táňa
Pešková. Cílem naší cesty byl dopolední koncert České filharmonie v Rudolfinu. Na programu byl
cyklus symfonických básní Má vlast Bedřicha Smetany. Českou filharmonii řídil dirigent Semjon Byčkov.
Před zahájením dopoledního koncertu jsme měli možnost vyslechnout krátký poučný program o cyklu
Má vlast v Sukově síni Rudolfina, který nám dílo Bedřicha Smetany příjemně přiblížil. Po koncertu a
krátké svačině u Vltavy jsme se vydali na prohlídku Národního divadla. Měli jsme možnost projít tuto
krásnou historickou budovu od suterénu, kde jsou k vidění zakládající listiny, základní kámen
Národního divadla a jiné, vestibuly až po terasu na střeše, kde je nádherný výhled na Prahu. Cestou
k nádraží jsme se ještě zastavili u otočné hlavy spisovatele Franze Kafky. Výlet se nám moc líbil a moc
jsme si to užili.

23

Návštěva Taneční konzervatoře v Praze – 16. 11. 2019
Dne 16. 11. jsme se vypravily s paní učitelkou Neubauerovou do Prahy, navštívit Taneční konzervatoř,
kde studuje naše kamarádka a bývalá žákyně našeho tanečního oboru, Simča Krejčíková.
Viděly jsme výuku klasického tance, taneční gymnastiky a lidových tanců. Simča je velmi nadaná
žákyně a my ji moc obdivujeme.
Poté jsme se vydaly do obchodu s baletním zbožím firmy Grishko, kde jsme obdivovaly nádherné
baletní kostýmy. Některé z nás si tam zakoupily baletní špičky. Cestou z Grishka jsme se zastavily na
výbornou kávu.
Cestou z Grishka jsme se stavily na výbornou kávu.
Na závěr jsme prošly Národní třídu a Václavské náměstí. Celý den svítilo sluníčko. Výlet jsme si moc
užily.
Kateřina Šmídová, žákyně TO

24

11. 2019 Kulturní vystoupení pro důchodce v Častolovicích
Na výroční schůzi členů Klubu důchodců v Častolovicích vystoupili i letos žáci naší školy. Houslisté smyčcového
oddělení a soubor Hrdobci svým vystoupením přítomné posluchače zaujali natolik, že obdrželi pozvání i na
příští rok. Hudebníci v Častolovicích hrají vzdycky rádi a tak jistě přijedou.

25

26. 11. 2019 Koncert špuntíků
„Koncerty špuntíků“ se již staly tradicí na naší škole. Jsou to koncerty, na kterých začínající žáci naší
ZUŠ poprvé vystoupí na veřejnosti v krásném koncertním sále ZUŠ. V letošním roce jsme tyto koncerty
uspořádali dva. Vystoupilo na nich 26 nových žáčků hudebního oboru. Na památku prvního vystoupení
dostaly děti od Klubu rodičů při ZUŠ a malé deníčky. Koncerty nejmenších potěšily všechny přítomné.

26

30. 11. 2019 Představení o statečné Aničce
Dne 30. 11. proběhlo na Rabštejně představení O statečné Aničce. Baletní pohádku nastudovaly
žákyně 1. stupně tanečního oboru ZUŠ F. I. Tůmy společně s členy souboru VoTo. Představení
finančně podpořilo regionální sdružení NAD ORLICÍ o.p.s. Ráda bych touto cestou poděkovala SK
Rabštejn, jmenovitě manželům Klimešovým. Paní Marta Klimešová se vždy velice ochotně snaží vyjít
vstříc všem mým požadavkům a obětavě pomáhá s organizací kolem našich představení. Díky jejímu
manželovi Janu Klimešovi pak naše baletní večery dostávají konečnou podobu, neboť i on se vždy
snaží vyhovět mým představám o osvětlení scény a vše má vždy velmi pečlivě připraveno. Velice si
této spolupráce vážím a touto cestou jim za sebe i za všechny účinkující moc děkuji.
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1. 12. 2019 2. charitativní koncert B. Basikové

Charitativní koncert se uskutečnil v chrámu sv. Jiří. Vystoupili žáci a učitelé ZUŠ F. I. Tůmy
Kostelec nad Orlicí společně s Bárou Basikovou a večerem provázela herečka Klicperova
divadla Hradec Králové paní Lenka Loubalová-Peřinová.
Koncert byl věnován Nadačnímu fondu šance onkoláčkům. Tato nezisková organizace
vznikla 17. 12. 2014 se záměrem materiálně a finančně pomáhat dětem s vrozenými vadami,
s onkologickým nebo jiným závažným onemocněním a 2 roky po jejím ukončení. K dnešnímu
dni nadace pomohla nebo zprostředkovala pomoc již 1300 dětem v onkologické léčbě a
skoro 500 dětem s jiným vážným onemocněním.
Koncert byl promítán na velkoplošnou LED projekci v Jiráskově parku. Výtěžek ze sbírkových
kasiček byl věnován výše uvedené nadaci.
Záštitu nad koncertem převzala Česká Miss Earth 2019 Klára Vavrušková.
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5. 12. 2019 Za uměním do Hradce Králové
Na poznávacím zájezdu výtvarného oboru kostelecké ZUŠ do Hradce Králové jsme 5. 12. 2019
navštívili dvě významné kulturní instituce tohoto krajského města. V Divadle Drak se děti seznámily s
bohatou historií inscenací, především loutkových her, a nahlédly do divadelní laboratoře. Pak se staly
„výtvarníky na vlastní kůži“ a vytvořily si originální pohyblivou loutku, se kterou si mohly zahrát loutkovou
hru v připravené divadelní scéně. Dalším cílem výletu byla prohlídka Galerie moderního umění. Tam
jsme se dozvěděli o historii této krásně zrekonstruované secesní budovy, prošli si stálou expozici
výtvarných děl a zhlédli současnou výstavu malířů Podorlicka - Krajina skrytá uvnitř světa. Měli jsme
štěstí a na výstavě jsme potkali jednoho z vystavujících malířů – pana Jiřího Kaloče, žijícího na blízké
Vrbici. Všechny informace byly podány dětem srozumitelnou formou a paní lektorkou byl kladen důraz
na interakci a vyjadřování vlastních pocitů a názorů. V závěru jsme navštívili výtvarný ateliér, ve kterém
děti prakticky řešily výtvarné úkoly inspirované předchozí prohlídkou galerie. Součástí výletu byla i
prohlídka historického centra města s jeho dominantami. Akce se vydařila, všichni byli spokojeni a plni
kulturních zážitků.
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9. 12. 2019 Vánoční koncert Vamberk
Dne 9. 12. proběhl v Městském klubu Sokolovna Vamberk vánoční koncert žáků vamberecké pobočky
ZUŠ F. I. Tůmy Kostelec nad Orlicí. Během večera zaznělo mnoho písní a skladeb, které žáci zahráli
na klavír, housle, flétny a klarinet, nechyběl také zpěv. Zaznělo rovněž několik vánočních koled, během
večera tedy panovala příjemná vánoční atmosféra. Koncert se opravdu vydařil, děkujeme tedy všem
žákům a jejich vyučujícím za krásný hudební večer.
Klára Čižinská

45

12. 12. 2019 Klavírní recitál
Setkání s Marií Machulovou a Annou-Sofií Mojzešovou bylo určeno především pro milovníky klavíru.
Záměrem bylo dozvědět se více o životě mladého profesionálního klavíristy, ale i o skladatelích z doby
baroka, klasicismu i romantismu. Obě paní učitelky a studentky klavírního oddělení JAMU Brno
přitažlivou formou povídaly o jednotlivých skladatelích a následně přednesly jejich skladby
v profesionálním provedení. Rodiče, veřejnost, učitelé i žáci se mohli v druhé části hudebního
podvečera zapojit do debaty s odborníky, kterou moderovala paní ředitelka Jana Polnická spolu se
dvěma žáky. Všichni tak měli možnost dozvědět se více ze života výkonného umělce. Jak je to se
cvičením u klavíru, jak zacházet strachem před vystoupením, jaké je to si zahrát s velkým tělesem, jako
je Filharmonie, jak vypadá studium v zahraničí v Kalifornii, v Kentu, i to, jaké je to studovat pod vedením
více pedagogů. Setkání bylo zpříjemněno příjemným pohoštěním, které pro tuto příležitost připravila
paní učitelka ZUŠ spolu se zástupci rodičů našich žáků. Všichni odcházeli obohaceni krásným zážitkem
ze společného setkání, obohaceni nejen o krásný kulturní zážitek, ale i o nové vědomosti ze života
s klavírem.

Moderátoři Tomáš Padrián, Jana Tillová a paní ředitelka Jana Polnická
Marie Machulová v současné době studuje posledním rokem na konzervatoři v Českých Budějovicích
ve třídě MgA. Markéty Týmlové, Ph.D. Zároveň je posluchačkou 1. ročníku bakalářského studia katedry
klavírní interpretace na Janáčkově Akademii Múzických Umění v Brně pod vedením prof. MgA. Jana
Jiraského, Ph.D. a Mgr. Igora Ardaševa. Pravidelně se podílí na koncertech Jihočeské filharmonie a na
představeních Jihočeského divadla a účastní se Mezinárodních mistrovských interpretačních kurzů
pořádaných hudební fakultou JAMU (prof. MgA. Jan Jiraský, Ph.D.) či Mezinárodních letních klavírních
kurzů na pražské konzervatoři (Prof. Avedis Kouyoumdjian).

Marie Machulová

Anna-Sofie Mojzešová
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Anna-Sofie Mojzešová se hře na klavír začala věnovat v pěti letech pod vedením MgA. Petera
Toperczera ml. Současně byla také modelovým studentem pedagogické praxe na pražské HAMU. V
roce 2012 nastoupila na Pražskou konzervatoř do třídy MgA. Evy Boguniové a od roku 2018 je
studentkou JAMU, kde studuje pod vedením profesorky Aleny Vlasákové. Úspěšně se zúčastnila
mnoha národních i mezinárodních soutěží, na kterých získala ceny - například Amadeus (jednou 3.
cena, třikrát 1. cena, cena za provedení skladby W. A. Mozarta) a Prague Junior Note (čtyřikrát 1. cena,
titul absolutního vítěze). Další ocenění získala mimo jiné na soutěžích Virtuosi per Musica di Pianoforte
(dvakrát 1. cena, cena za provedení díla K. Slavického), Ars Nova (1. cena) , Festival mladých pianistů
(dvakrát 1. cena), Art Duo (1. cena, cena za provedení F. Liszta), soutěž Petera Toperczera a soutěž
Bély Bartóka (zde 3. cena) nebo soutěž Chopin+, odkud si přivezla 2. místo. Anna-Sofie se zúčastnila
celoevropského rozhlasového projektu „Děti hrají Martinů“. Dále se podílela na natáčení dvou CD se
skladbami Vladimíra Tichého a Bedřicha Smetany - Jaroslava Smolky. Jako sólista několikrát
vystoupila za doprovodu orchestrů Filharmonie Brno, Filharmonie Hradec Králové nebo Vácský
symfonický orchestr. V roce 2012 a 2013 získala plné stipendium na klavírní kurzy v americkém Kentu.
O dva roky později získala stipendium na klavírním kurzy na Cleveland Institute of Music a v
následujícím roce na hudební festival „Montecito“ v Kalifornii (zde studovala pod vedením Sandry
Shapiro). Anna-Sofie vystoupila jak na českých, polských, maďarských, rakouských, slovenských tak i
nizozemských a amerických pódiích.

12. prosince 2019- Naše flétnistky se souborem Magistri vystoupily na oslavách
Farmaceutické fakulty v Hradci Králové
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20. 12. 2019 Vánoční koncert Bandy musicale
Dne 20. 12. 2019 proběhl v naší nové zkušebně na Příkopech Vánoční koncert orchestru Banda
musicale, který vedou paní učitelky I. Kožúšková a J. Čechová-Krečmerová. Zazněly skladby
z vánočních filmů a pohádek s klavíristy – Zuzankou Sajdlovou (žákyní paní učitelky J. Polnické) a
Janem Klaškou (žákem paní učitelky I. Havlínové). Poté zahrál symfonický orchestr, který předvedl 4.
větu z Dvořákovy Novosvětské symfonie. Zde také účinkovali žáci p. učitele T. Alta, J. ČechovéKrečmerové, R. Hrušky a V. Klecandra. Na závěr koncertu zaznělo pásmo koled. Všichni posluchači si
za doprovodu orchestru a klavírního doprovodu paní učitelky D. Potštejnské zazpívali naše nejznámější
koledy a naladili se tak na příjemnou vánoční atmosféru a nadcházející svátky.
Ivana Kožúšková
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18. 12. 2019 Vánoční sborový koncert
Ve středu 18. 12. 2019 proběhl v Komunitním centru vánoční sborový koncert, na kterém se představila
tři oddělení kosteleckých zpěváků: nejmenší Konipáskové z přípravného sboru, Kvítci a nejzkušenější
Tůmy. Kromě tradičních adventních a vánočních skladeb byl pro osmdesát pozorných posluchačů
připraven i malý Ptačí Betlém. Na závěr dostali sboroví zpěváci na oplátku dárek. Společně s posluchači
zazpívali koledu „Štědrej večer nastal“.
Dagmar Potštejnská
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20. 1. – 23. 1. Školní přehlídky ve hře na klavír, housle, violoncello v roce 2019/2020
V lednu se na naší škole konaly školní přehlídky ve hře na housle, violoncello a klavír. Na těchto
přehlídkách byli vybráni žáci, kteří budou naši školu reprezentovat v okresních kolech soutěží ZUŠ ČR
vyhlášené MŠMT. V okresním kole ve hře na housle, které se budou konat v ZUŠ Týništi nad Orlicí 27.
2. 2020 nás budou zastupovat dvě houslistky Kamila Fendrychová a Magdaléna Čechová (žákyně paní
učitelky Ivany Kožúškové). Na okresní nesoutěžní přehlídce ve hře na violoncello, která se bude rovněž
konat v ZUŠ Týniště n. Orl. 27. 2. 2020, za naši školu zahraje Adéla Přibylová (žákyně paní učitelky
Barbory Holé).
Na okresním kole ve hře na klavír, které se uskuteční v ZUŠ Rychnov nad Kněžnou 3. 3. 2020, nás budou
reprezentovat v sólové hře tito klavíristé: Anna Knošková a Nela Turynková (ze třídy paní učitelky Táni
Peškové), Šárka Muthsamová, Adéla Havlínová a Ester Kožúšková (ze třídy paní ředitelky Jany
Polnické), Viktorie Ontlová, Renata Balousová a Tomáš Padrián (ze třídy paní učitelky Ireny Havlínové).
Ve čtyřruční hře předvedou své umění Jana Duchoňová s Viktorií Ontlovou (žákyně paní učitelky Ireny
Havlínové) a Adéla Havlínová a Tomáš Padrián (žáci paní učitelky Ireny Havlínové a paní ředitelky Jany
Polnické).
Všechny děti obdržely na závěr školních kol pamětní list a drobné dárky. Přejeme všem žákům, aby je
hudba provázela celým dalším životem, a těm, kteří postoupili do okresního klání, přejeme hodně
soutěžního štěstí. Zároveň také děkujeme vyučujícím za soustavnou a trpělivou přípravu svých žáčků,
která skutečně přináší sladké ovoce.
Jana Ichová
20.1.

51

28. 1. 2020 Projektový den v ZUŠ
V úterý 28. ledna 2020 uspořádala naše škola „Projektový den s odborníkem“ v rámci Šablon II, který
je placen z finančních prostředků Evropské unie. Klavíristé si pozvali paní profesorku Mgr. Janu
Turkovou, která je vedoucí klávesového oddělení na pardubické konzervatoři. Od 13 hodin začaly v sále
naší školy konzultace s vybranými žáky klavírního oddělení a dále od 16 hodin následovala přednáška
určená pro žáky od druhého ročníku a starší. Přednáška na téma “Jak naložit s trémou a jakým
způsobem doma cvičit“ byla poutavá pro malé i velké klavíristy. Celé setkání bylo zpříjemněno
pohoštěním, které pro tuto příležitost připravila paní učitelka ZUŠ. Celé odpoledne bylo vedeno
v příjemném duchu a žáci na závěr tohoto milého setkání paní profesorce poděkovali velkým potleskem.
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14. 2. 2020 Školní přehlídka ve hře na kytaru 2019/2020
V pátek 14. února 2020 se v prostorách ZUŠ Kostelec nad Orlicí konala školní přehlídka kytarového
oddělení, na které se představilo celkem 19 žáků v sólové hře a kytarové trio. Na této přehlídce byli
vybráni žáci, kteří budou naši školu reprezentovat v okresním kole soutěže ZUŠ ČR vyhlášené MŠMT.
Pro některé děti to bylo jejich první vystoupení. Koncertní sál byl naprosto plný a někteří diváci museli
stát, aby se do sálu vešli. Celé vystoupení se neslo v příjemné, uvolněné atmosféře a všichni odcházeli
domů s úsměvem. V okresním kole ve hře na kytaru, které se budou konat v naší škole dne 26. 2. 2020,
nás budou reprezentovat žáci ze třídy paní učitelky Jany Vavřínkové: Jonáš Jetenský, Lucie Kolešová,
Barbora Nedvídková a František Mazánek. Děkujeme paní učitelce Janě Vavřínkové za soustavnou
práci a za reprezentaci naší školy.

19. 2. 2020 Kytarový koncert v knihovně Vamberk
Dne 19. 2. 2020 se v sálku městské knihovny ve Vamberku konalo slavnostní předávání pamětních
listů studentům virtuální univerzity třetího věku. Žáci kytarového oddělení pod vedením paní učitelky
Jany Vavřínkové pro ně uspořádali kytarový koncert. Byli odměněni velkým potleskem a zajímavou
knihou.
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23. 2. 2020 Zájezd žáků tanečního oddělení ZUŠ do Národního divadla v Praze
Dne 23. 2. 2020 jsme se s baletem vypravili do Národního divadla do Prahy na balet Oněgin. Cesta
autobusem trvala přibližně dvě hodiny. Balet začínal ve 14.00 hod. Všichni se usadili na svá místa.
Začal se odehrávat příběh o Taťáně a Oněginovi. Taťána, její sestra Olga a jejich kamarádky
hrají na zahradě hru se zrcadlem. Olga uvidí v zrcadle svého milého Lenského. Dokonce i Taťána se
nechá ke hře přemluvit a podívá se do zrcadla – uvidí v něm Oněgina. Říká se, že pokud se vám
v zrcadle objeví nějaký muž, bude to velká láska. Taťána se do Oněgina zamiluje a ještě ten večer mu
píše dopis, kde se mu vyznává ze svých citů. Oněgin však její city neopětuje a dopis před jejíma očima
roztrhá, navíc se začne schválně dvořit její sestře. To se nelíbí Lenskému, proto vyzve Oněgina na
souboj. V souboji Oněgin Lenského zastřelí. O deset let později potká Oněgin Taťánu na plese. Taťána
je už provdaná za knížete Gremina. Oněgin obdivuje krásu Taťány a uvědomí si, že je do ní zamilovaný.
Píše ji proto dopis a žádá ji, aby s ním odešla pryč. Taťána, která Oněgina stále miluje, ale odmítne
jeho snahu získat ji zpět. Tentokrát je to ona kdo trhá dopis a posílá Oněgina pryč.
Balet byl zakončen velkým potleskem. Byl opravdu nádherný. Těšíme se, až opět pojedeme
s naší paní učitelkou do divadla a děkujeme za nádherný zážitek.
Zuzana Kolešová, Kateřina Štěpánková
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Skvělý úspěch naší školy v okresních kolech soutěže žáků ZUŠ ČR!
Ve středu 26. února 2020 se v naší ZUŠ F. I. Tůmy Kostelec nad Orlicí konalo okresní kolo soutěže
ZUŠ ve hře na kytaru. Jednotlivé soutěže jsou vyhlašovány MŠMT. Ze třídy paní učitelky Jany
Vavřínkové se umístili tito žáci: Jonáš Jetenský 1. místo s postupem, Barbora Nedvídková 1. místo
s postupem, Lucie Kolešová 2. místo a František Mazánek 3. místo. Děkujeme paní učitelce i dětem za
soustavnou práci a za reprezentaci naší školy. Přejeme postupujícím kytaristům hodně zdaru
v krajském kole, které se bude konat 17. 3. 2020 v ZUŠ F. A. Šporka v Jaroměři.
Ve čtvrtek 27. února 2020 probíhalo v ZUŠ v Týništi nad Orlicí okresní kolo ve hře na housle. I v tomto
kole měla naše škola zastoupení a to Magdalenou Čechovou – žákyní paní učitelky Ivany Kožúškové.
Malá houslistka získala 1. místo s postupem do krajského kola, které se bude konat 24. 3. 2020 v ZUŠ
Střezina v Hradec Králové. Velice děkujeme a blahopřejeme této žákyni, ale i paní učitelce Kožúškové
a korepetitorce paní učitelce Ireně Havlínové za vzornou přípravu a reprezentaci školy. V odpoledních
hodinách se v téže škole konala okresní nesoutěžní přehlídka ve hře na violoncello. Žákyně paní
učitelky Barbory Holé, Adéla Přibylová, postoupila do krajského kola, které se uskuteční 24. 3. 2020
v ZUŠ Střezina v Hradci Králové. Blahopřejeme k tomuto výsledku a děkujeme jí i korepetitorce paní
učitelce Táně Peškové za vzornou přípravu a reprezentaci naší školy.
V úterý 3. března 2020 se v ZUŠ Rychnov nad Kněžnou uskutečnilo okresní kolo ve hře na klavír. Naše
škola měla tentokrát velké zastoupení. Okresního kola se zúčastnilo 9 mladých klavíristů, z nich ještě
tři vystupovali podruhé ve čtyřruční hře. Žákyně ze třídy paní ředitelky Jany Polnické se umístily s tímto
výsledkem: Ester Kožúšková 1. místo s postupem, Adéla Havlínová a Šárka Muthsamová 1. místo. Žáci
ze třídy paní učitelky Ireny Havlínové, Viktorie Ontlová Tomáš Padrián a Renata Balousová, obdrželi
1. místa s postupem. Soutěžící, které vede paní učitelka Táňa Pešková, obsadily: Anna Knošková 1.
místo s postupem a Nela Turynková 3. místo. Také ve čtyřruční hře získaly Viktorie Ontlová a Jana
Duchoňová, žákyně paní učitelky Ireny Havlínové, 1. místo s postupem. Druhé naše klavírní duo ze
třídy paní ředitelky Jany Polnické a Ireny Havlínové hrálo ve složení Tomáš Padrián a Adéla Havlínová
a obdrželo opět krásné 1. místo s postupem do krajského kola. Přejeme malým umělcům hodně
soutěžního štěstí v krajském kole, které se bude konat ve dnech 26. a 27. 3. 2020 v ZUŠ Habrmanova
v Hradci Králové. Blahopřejeme všem žákům i jejich učitelům a děkujeme za svědomitou přípravu
a vynikající reprezentaci školy.
Těchto skvělých výsledků dosáhli naši žáci také díky velké podpoře a pochopení jejích rodičů.
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Ocenění pro vítězové soutěží s postupy do krajských kol, které se nemohli z důvodu Covid19 uskutečnit – 24.6.2020.

Práce výtvarného oboru

Z výstavy Patrika Štěrby
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Práce žáků karanténa Covid-19
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Z výuky 2019/2020
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23. 6. 2020 a 24. 6. 2020 Absolventské koncerty Nový zámek

Vážená paní ředitelko,

nedá nám, abychom se ještě jednou nevrátili ke krásnému úternímu podvečeru v novém zámku v
Kostelci, kde proběhly absolventské koncerty vašich žáků.... Celý průběh hudebního podvečera se
nám velice líbil a rádi bychom Vám a celému kolektivu učitelů poděkovali a popřáli mnoho radosti z
pilných žáků. Velice si Vaší práce považujeme a rádi vždy - pokud je to možné na koncerty z Hané
přijedeme!!! Opravdu krásný zážitek v neméně krásném prostředí.

Přejeme Vám krásné prožití prázdnin a načerpání sil do nového školního roku.

S úctou Alena a Václav Adamovi (od "trojlístku Svátků")
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4.1 Kalendář akcí školy
Datum

Název

1

04.10.2019 - 10:00 - Pá

Vystoupení pro ČZS

2

17.10.2019 - 17:00 - Čt

Vystoupení v knihovně

3

22.10.2019 - 17:00 - Út

Koncert ZUŠ

4

24.10.2019 - 18:30 - Čt

Koncert pro VÚKP, Vrbice

5

13.11.2019 - 17:00 - St

Koncert ZUŠ

6

19.11.2019 - 17:00 - Út

Koncert špuntíků 1.

7

21.11.2019 - 14:00 - Čt

Vystoupení pro Klub důchodců

8

26.11.2019 - 17:00 - Út

Koncert špuntíků 2.

9

30.11.2019 - 16:00 - So

Balet O statečné Aničce

10

01.12.2019 - 17:00 - Ne

2. Charitativní Koncert B. Basikové

11

02.12.2019 - 10:00 - Po

Balet O statečné Aničce

12

03.12.2019 - 16:00 - Út

Třídní přehrávka, Havlínová

13

04.12.2019 - 17:00 - St

Koncert ZUŠ

14

09.12.2019 - 17:00 - Po

Koncert pobočky Vamberk

15

10.12.2019 - 17:00 - Út

Koncert ZUŠ

16

12.12.2019 - 17:00 - Čt

Koncert studentů JAMU

17

13.12.2019 - 16:00 - Pá

U HUBÁLKŮ

18

13.12.2019 - 16:00 - Pá

Koncert třídy p. uč. Polnické

19

16.12.2019 - 15:30 - Po

žáci R. Hrušky - Třídní přehrávky ZŠ Častolovice

20

16.12.2019 - 16:30 - Po

Třídní koncert EKN Potštejnská

21

17.12.2019 - 17:00 - Út

Koncert ván., Pešková

22

18.12.2019 - 15:30 - St

žáci R. Hrušky - Třídní přehrávky ZŠ Vamberk

23

18.12.2019 - 17:00 - St

Vánoční Koncert
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24

18.12.2019 - 17:00 - St

Koncert - dřeva

25

18.12.2019 - 18:00 - St

Sborový koncert všech oddělení

26

19.12.2019 - 12:30 - Čt

Koncertík pro ŠD Vamverk, Havlínová

27

19.12.2019 - 15:00 - Čt

VÁNOČNÍ PŘEHRÁVKA ŠPUNTÍKŮ

28

19.12.2019 - 18:00 - Čt

Koncert orchestru BANDA MUSICALE - PŘÍKOPY

29

20.12.2019 - 15:00 - Pá

cellová vánoční besídka

30

14.01.2020 - 16:00 - Út

Přehrávka Havlínová

31

17.01.2020 - 17:00 - Pá

Třídní pololetní koncert

32

20.01.2020 - 14:00 - Po

Školní kolo houslisté - mladší

33

20.01.2020 - 16:00 - Po

Školní kolo houslisté - starší

34

22.01.2020 - 13:30 - St

Školní kolo klavíristé

35

23.01.2020 - 14:00 - Čt

Školní kolo klavíristé

36

27.01.2020 - 17:00 - Po

Třídní koncert - H. Čepelková

37

28.01.2020 - 13:00 - Út

Klavírní seminář prof. Turkové, 13-17 hodin

38

28.01.2020 - 18:00 - Út

Třídní přehrávky I. Kožúškové

39

14.02.2020 - 15:00 - Pá

Školní kolo kytaristé

40

18.02.2020 - 17:00 - Út

Koncert ZUŠ

41

19.02.2020 - 10:00 - St

Kytaristé knihovna Vamberk

42

25.02.2020 - 17:00 - Út

Koncert dětí - soutěž

43

26.02.2020 - 09:00 - St

Okresní kolo kytary

44

28.02.2020 - 17:00 - Pá

Koncert ZUŠ

45

23.06.2020 - 18:00 - Út

1. absolventský koncert na zámku Kostelec nad Orl.

46

24.06.2020 - 18:00 - St

2 absolventský koncert na zámku Kostelec nad Orl.

47

25.06.2020 16:30

Absolventi VO

11. 3. 2020 došlo k uzavření škol z důvodu vyhlášení nouzového stavu v ČR Covid-19 a zároveň
k zákazu pořádání všech akcí školy. Byly zrušeny i všechny soutěže, takže naši žáci již nemohli soutěžit
v krajských kolech, kam si získali postup. Škola uspořádala ve šk.r.2019/2020 celkem 47 akcí.
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5. ICT technika
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 15 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.

6. KONTROLY NA PRACOVIŠTI
6.1. Kontroly provedené Českou školní inspekcí

Ve školním roce 2019/2020 nebyla provedena kontrola ČŠI.

6.2 Kontroly ostatní
2020 – byla schválena Radou města Kostelec nad Orlicí USNESENÍ č. RM 8/2020 z jednání Rady
města Kostelce nad Orlicí ze dne 11.5.2020 účetní závěrka za rok 2019 a převod zlepšeného
hospodářského výsledku za rok 2019 ve výši 93.298,45 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

3. 2. 2020 – Kontrola Hasičského záchranného sboru Královehradeckého kraje, kontrolu provedl
nprap.. Václav Moravec, vrchní inspektor – kontrolní činnost,
Výsledek kontroly: Protokol je bez nedostatků
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7. ZAKOUPENÉ NÁSTROJE A UČEBNÍ POMŮCKY
Předmět

Cena

Cajon Meinl AETLLI
Housle Pablo Vitaso V-30 ¼ +pouzdro+smyčec
Housle Pablo Vitaso V-40 1/8 +pouzdro+smyčec
Housle Pablo Vitaso V-40 1/8 +pouzdro+smyčec
Housle Pablo Vitaso V-80 1/4 +pouzdro+smyčec
Housle Pablo Vitaso V-80 1/4 +pouzdro+smyčec
Zobcová flétna bass Aulos s pouzdrem 2 ks /7500,- za ks
Klavírní stolička hydraulická BM44HP
Klavírní stolička hydraulická BM44HP
Klavírní stolička hydraulická BM44HP
Housle Pablo Vitaso V-40 1/8
Housle Pablo Viataso V-80 3/4
Pedálový adaptér
Cajon Cats 5 ks cena za1 ks 1192,Cajon Happy Stripes 5 ks, cena za kus 1192,Zvonkohra Koshi voda
Zobcová flétna alt Aulos s pouzdrem 2 ks, cena za kus 1200,Zobcová flétna tenor Aulos s pouzdrem 2 ks, cena za kus
2300,Orchestrální notový stojan König, 15 ks, cena za kus 1500,-

4990,5290,6490,6490,9890,9890,15000,7399,7399,7399,5100,8200,7120,5960,5960,1158,2400,4600,22500,-

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.
Obnovují se i již zastaralá akumulační kamna – výtvarný obor, sál 1. patro (hradil zřizovatel). Velký
důraz klademe na nákup nových kvalitních hudebních nástrojů a jiných učebních pomůcek.

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.
Během školného roku došlo k upravení koncertního sálu školy. Přestavěný nábytek, olištování podlahy,
vymalování stěny, výměna akumulačních kamen (firma Macháček, hradil zřizovatel). Úklid půdních a
sklepních prostor. Malování a úklid úklidové komory. Zakoupen zásobník na papírové utěrky pro učebnu
VO. Automatický dávkovač dezinfekčního gelu vestibul. Obnova alarm zařízení (hradil zřizovatel).
Zateplení půdních prostor (hradil zřizovatel). Úprava šatny pro TO (firma p. Prchal). Malování a
vybavení nábytkem úklidová komora.
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ROK 2019
1.

Elektrický sušič rukou na WC dívek.

2.

Úpravy sál – učebna č. 5, přestavba nábytku, olištování podlahy firma Hložek, malování –firma
Blažek

3.

Nové nástěnky ve vestibulu školy – firma pan Hložek.

4.

Výměna akumulačních kamen učebna výtvarného oboru – firma Macháček, hradil zřizovatel.
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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 . 2019

Mgr. Jana Polnická, v.r. ředitelka ZUŠ
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10. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU
Č. j.: MSMT-2939/2018-3
Dne 19. února 2018
Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne ve všech základních školách, středních
školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 2. září 2019. Vyučování bude
v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020. Období školního vyučování ve druhém pololetí
bude ukončeno v úterý 30. června 2020.
Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2019.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek 3. ledna 2020.
Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2020.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:
Termín jarních
prázdnin

Okres nebo obvod hl. města Prahy

3. 2. - 9. 2. 2020

Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad
Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc,
Šumperk, Opava, Jeseník

10. 2. - 16. 2. 2020

Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov,
Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí,
Ostrava-město, Prostějov

17. 2. - 23. 2. 2020

Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín,
Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny,
Karviná

24. 2. - 1. 3. 2020

Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův
Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, FrýdekMístek

2. 3. - 8. 3. 2020

Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ,
Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec
Králové, Teplice, Nový Jičín

9. 3. - 15. 3. 2020

Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod,
Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná
Hora, Písek, Náchod, Bruntál

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna 2020. Pátek 10. dubna 2020 je tzv. ostatním
svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a
o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.
Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2020 do pondělí 31. srpna 2020.
Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.
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11. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY
Hospodaření ZUŠ za rok 2019
Výnosy
Úplata za vzdělávání
Dotace z krajského úřadu

1 086 714,00
10 107 938,00

Provozní příspěvek od zřizovatele

50 000,00

Dotace Šablony II

23 588,00

Výnosy celkem

11 268 240,00 Kč

Náklady
Osobní náklady

10 281 263,26

Odpisy

43 008,00

Energie

200 611,00

Ostatní náklady

650 059,29

Náklady celkem

11 174 941,55 Kč

Výsledek hospodaření

93 298,45 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: 30. 6. 2021
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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. Již 6. rokem naše škola spolupracuje s JAMU v Brně a
pořádá cyklus koncertů studentů JAMU s názvem „Hudební podvečery“. Z důvodu Covid-19 a uzavření
škol od 11. 3. 2020 bohužel nemohly akce probíhat.

Výroční zpráva
o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím
Za období 1. 9. 2019 – 31. 8. 2020
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. 2020

Mgr. Jana Polnická, v. r. ředitelka školy
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