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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 – 15
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

21

16

2

0

0

5

5

0

0

0

16

14

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

x

1

5

vyšší odborné - konzervatoř

2

9

11

52

vysokoškolské

1

6

7

33

Celkem

5

16

21

100,0%

2.1.3 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace
Odborná kvalifikace

splňuje
kvalifikaci

nesplňuje
kvalifikaci

celkem

%

Konzervatoř, VŠ pedagogická

17

0

17

90

Střední odborné

1

0

1

5

Výkonný umělec ve smyslu § 10 odst. 2
zákona 563/2004 Sb.

1

0

1

5

Celkem

19

0

19

100,0%

§32 zákonač.563/2004Sb v pl. znění
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2.1.4 Seznam zaměstnanců
Přímá
Pedagogičtí zaměstnanci

Předmět

1

ALT Tomáš

Žesťové nástroje, zobcová flétna, KHP

11

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

Mgr. ICHOVÁ Jana

Hudební nauka, sólový zpěv

KLECANDR Václav
8

Od 1.1. 2021 zástup Borek Smékal

12 zástupce
ředitele
18

Saxofon, klarinet, KHP
Housle, klavír, KHP

23

10 JETNSKÝ Jaroslav

Kytara, elektrická kytara

6

11 Mgr. MARTINCOVÁ Jana

Výtvarný obor

5

12 Mgr. MARTINEC Tomáš

Výtvarný obor

21

13 MATĚJKOVÁ Kateřina, DiS.

Taneční obor

9

9

KOŽÚŠKOVÁ Ivana, DiS.

pedagogická
činnost

NEUBAUEROVÁ Lenka
14

od 1. 2. 2021 Kateřina HLOUŠKOVÁ

Taneční obor

15
12

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

17

18 VAVŘÍNKOVÁ Jana, DiS.

Kytara, KHP

20

19

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

violoncello

7

6

Nepedagogičtí zaměstnanci
Mgr. Marta Voborníková – ekonomka
Miroslava Prchalová – uklízečka

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: 12.9.2020, 24.10.2020, 21.11.2020, 19.12.2020,23.1.2020,
20.2.2020, 20.3.2020, 24.4.2020, 29.5.2020, 19.6.2020
pořadatel: JAMU Brno
lektor: Prof. Vlasáková a pozvaní hosté
akreditovaný kurz MŠMT ČR v rámci DVPP pod Č. j.:MSMT33028/2018-1-902
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Mgr. Jana Polnická – ředitelka
název akce: Právní webinář Novinky pro školní rok 2020/2021
termíny: 10.9.2020
pořadatel: vlavici.cz
lektor: Mgr. Bc. Eliška Wellech
akreditovaný kurz MŠMT ČR v rámci DVPP pod Č. j.:MSMT4484/2020-1
název akce: Právní webinář Školy a velká novela zákoníku práce
termíny: 7.10.2020
pořadatel: vlavici.cz
lektor: Mgr. Bc. Eliška Wellech
akreditovaný kurz MŠMT ČR v rámci DVPP pod Č. j.:MSMT4484/2020-1
Mgr. Jana Ichová – zástupce ředitele
název akce: Využití nových metod a forem ve výuce hudebně
teoretických předmětů na ZUŠ
termíny: 6.1.2021
pořadatel: DVPP HK
akreditovaný kurz MŠMT-958/2018-1-111
Helena Čepelková - učitelka
název akce: Využití nových metod a forem v počátcích výuky
houslové hry na ZUŠ
termíny: 8. 12. 2020
pořadatel: NIDV Hradec Králové, šablony ZUŠ
lektor: p. Bublaová
akreditovaný kurz v rámci DVPP pod č. j. 11094/2016-1-286

název akce: Prevence syndromu vyhoření a stresu – jak
neplýtvat energií a uspět v práci, šablony II VII/4d
pořadatel: NPI ČR
lektor: T. Brodská
místo konání: ZUŠ Trutnov
akreditovaný kurz MŠMT ČR pod č.j. MSMT-8282/2019-1-355
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Ivana Kožúšková. DiS. – učitelka
název akce: Smyčcové soboty 2020/2021
termíny: 16.9.2020, 16.10.2020, 27.11.2020, 5.12.2020
pořadatel: Konzervatoř Brno
lektor: Pozvaní lektoři
akreditovaný kurz v rámci DVPP pod č. j. 11094/2016-1-286

název akce: Motivace a inspirace při hře na smyčcové
nástroje
termíny: 21.09.2019, 19.10.2019, 16.11.2019, 11.01.2020,
08.02.2020, 19.09.2020, 17.10.2020, 27.11.2020
pořadatel: NIDV, místo konání
akreditovaný kurz MŠMT ČR pod č.j. MSMT-17033/2019-1-565

název akce: Využití nových metod a forem v počátcích výuky
houslové hry na ZUŠ
termíny: 8. 12. 2020
pořadatel: NIDV Hradec Králové , šablony ZUŠ
lektor: p. Bublaová
akreditovaný kurz v rámci DVPP pod č. j. 11094/2016-1-286
Robert Hruška – učitel
název akce: Prevence syndromu vyhoření a stresu – jak
neplýtvat energií a uspět v práci, šablony II VII/4d
pořadatel: NPI ČR
lektor: T. Brodská
místo konání: ZUŠ Trutnov
akreditovaný kurz MŠMT ČR pod č.j. MSMT-17033/2019-1-565

název akce: Žesťové soboty šablony II
termíny: 23.11.2019, 3. 2. 2020, 10.10.2020
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
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Mgr. Klára Čižinská – učitelka
název akce: Současné pěvecké metody v souvislosti s historií
pěveckého umění
termín: 12.10.2019, 25.01.2020, 28.11.2020
pořadatel: Konzervatoř Brno
lektor:
akreditovaný kurz MŠMT ČR pod č.j. MSMT-17033/2019-1-565

Mgr. Dagmar Potštejnská
název akce: Jak učit v základní umělecké škole distančně a
přitom smysluplně
termíny: 30.11.2020
pořadatel: DVPP Pracoviště Brno
Lektorem je Mgr. Jiřím Tauferem, Ph.D.
akreditovaný kurz MŠMT

název akce: Využití nových metod a forem ve výuce hudebně
teoretických předmětů na ZUŠ
termíny: 6.1.2021
pořadatel: DVPP HK
akreditovaný kurz MŠMT-958/2018-1-111
Táňa Pešková – učitelka
název akce: Prevence syndromu vyhoření a stresu – jak
neplýtvat energií a uspět v práci, šablony II VII/4d
pořadatel: NPI ČR
lektor: T. Brodská
místo konání: ZUŠ Trutnov
akreditovaný kurz MŠMT ČR pod č.j. MSMT-8282/2019-1-355
Lenka Neubauerová
název akce: Prevence syndromu vyhoření a stresu – jak
neplýtvat energií a uspět v práci, šablony II VII/4d
pořadatel: NPI ČR
lektor: T. Brodská
místo konání: ZUŠ Trutnov
akreditovaný kurz MŠMT ČR pod č.j. MSMT-8282/2019-1-355
11

2.3 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů

Ve školním roce 2020/2021 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
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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 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. 2020):
Hudební obor

Taneční obor

Výtvarný obor

Základní studium I. st.

227

78

107

Základní studium II. st.

21

10

5

Celkem

248

88

112

Celkem

448

Studium pro dospělé SŠ

0

0

Celkový počet žáků

0

448

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

Hudební obor

Výtvarný obor

Taneční obor

248

112

88

Řada 1
Řada 2

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

Sloupec2

Sloupec3

Sloupec4

Sloupec5

29
2

0

15

3

16

14

11
5

10
3

5

10

22

28

29

60

Řada 1

3.2.1 Údaje o přijímacím řízení
Hudební obor Kostelec nad Orlicí pro školní rok 2021/2022

Na hudební obor přijato 33 žáků.

Na výtvarný obor přijato 22 žáků.

Na taneční obor přijato 6 žáků.
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ZUŠ F. I. Tůmy, Kostelec nad Orlicí, Tyršova 17
3. 3. ABSOLVENTI 2021

Hudební obor

Jméno absolventa

Studijní
zaměření

Učitel

Novotná Anna

4/2

Housle

17. 6. 2021

I. Kožúšková

Cabalková Jolana

7/1

klarinet

24. 6. 2021

B. Smékal/V. Klecandr

Baše Ondřej

7/1

klavír

24. 6. 2021

I. Havlínová

Klaška Jan

7/1

Klavír

24. 6. 2021

I. Havlínová

Tillová Jana

7/1

Klavír

24. 6. 2021

I. Havlínová

Hlaváčková Magdaléna

7/1

Klavír

17. 6. 2021

T. Pešková

Witich Matěj

7/1

trubka

X

R. Hruška

Hušková Lucie

7/1

Zobcová flétna

24. 6. 2021

R. Hruška

Kapuciánová Šárka

7/1

Zobcová flétna

17. 6. 2021

J. Čechová Krečmerová

Rykr Tomáš

7/1

Zobcová flétna

17. 6. 2021

T. Alt

Svátek Štěpán

4/2

Zobcová flétna

17. 6. 2021

T. Alt

Švandrlíková Hana

7/1

Sólový zpěv

24. 6. 2021

K. Čižinská

CELKEM

Taneční obor

Ročník

Datum
absolv.
koncertu
/výstavy

12 absolventů

Dimmerová Anna

7/1

TO

17. 6. 2021

Dimmerová Jana

7/1

TO

17. 6. 2021

Joklová Eliška

7/1

TO

17. 6. 2021

Kolešová Zuzana

7/1

TO

24. 6. 2021

Novotná Lucie

7/1

TO

24. 6. 2021

Pojslová Nela

7/1

TO

24. 6. 2021

Ryšková Eliška

7/1

TO

17. 6. 2021

Štěpánková Kateřina

7/1

TO

24. 6. 2021

CELKEM

K. Hloušková

8 absolventů

Dimmerová Anna

7/1

VO

24. 6. 2021

Dimmerová Jana

7/1

VO

24. 6. 2021

Fredeová Kateřina

7/1

VO

24. 6. 2021

17

T. Martinec

Hrobařová Veronika

7/1

VO

24. 6. 2021

Hubálková Martina

7/1

VO

24. 6. 2021

Jaklová Šárka

7/1

VO

24. 6. 2021

Jechová Adéla Josefína

7/1

VO

24. 6. 2021

Juhas Jan

7/1

VO

24. 6. 2021

Kyllar David

7/1

VO

24. 6. 2021

Martincová Karolína

7/1

VO

24. 6. 2021

Myšák Jakub

7/1

VO

24. 6. 2021

Pelc Vít

7/1

VO

24. 6. 2021

Rohlena Jan

7/1

VO

24. 6. 2021

Štěrbová Hana

7/1

VO

24. 6. 2021

Tlustá Kateřina

7/1

VO

24. 6. 2021

15 absolventů

CELKEM

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

3.4 Výsledky vzdělávání žáků za školní rok 2020/2021

Podle prospěchu žáci
Celkem

Vyznamenání

Prospěl

Neprospěl

Ostatní

hudební

244

213

4

0

27

taneční

71

60

0

0

11

výtvarný

107

95

0

0

12

Celkem

422

368

4

0

50

Dospělí

0

0

0

0

0

hudební

0

0

0

0

0

Celkem

0

0

0

0

0

Obor
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Výuka ve školním roce 2020/2021

1. 9. 2021 – 1. 9. 2020 prezenčně – tj. 30 dní prezenčně
Od 14. 10. 2020 – všechna výuka přechod na distanční výuku
Od 7. 12. 2020 – umožněna prezenční výuka – nad 10 žáků rotačním způsobem, roušky – tj. 13 dní
prezenčně
Od 27. 12. 2020 – opět pouze distančně
Od 12. 4. 2021 – prezenčně pouze individuální výuka 1 na 1, ostatní nadále distančně – tj. 58 dní
prezenčně individuální výuka
Povinné testování zaměstnanců na pracovišti 1x týdně.
Od 4. 5. 2021 – povolena výuka 3 žáci ve skupině, ostatní nadále distančně
Od 24. 5. 2021 – možná výuka prezenčně – do 10 žáků bez testování, nad 10 žáků testování (čestné
prohlášení rodičů) 72 hodin – 18 dní prezenčně i hromadné předměty
Od 8. 6. 2021 nemusí být respirátory při výuce, pouze společné prostory, dokládání testování dětí 1x
za týden, čestné prohlášení rodičů, ZUŠ netestuje

3.5 Účast žáků v soutěžích
Soutěže 2020/2021
Z důvodu Covid-19 byly zrušeny soutěže vyhlášené MŠMT pro žáky ZUŠ ČR.
Litvínovské dřevohraní – soutěž proběhla On-line 18.6.2021
Anežka Polnická - 2. místo ve hře na příčnou flétnu, VI. kategorie
Simona Vokounová – 3. místo ve hře na příčnou flétnu, VI. kategorie

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 )
Dechový orchestr ZUŠ – (vede p. uč. V. Klecandr)
Žesťový soubor – Plechoví fanfáristé – (vede p. uč. R. Hruška)
Kytaro – (vede p. uč. J. Vavřínková)
Hrdobci – saxofony + klavír – (vede p. uč. T. Pešková)
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4. FOTODOKUMENTACE Z AKCÍ
S dětmi na koncertu Ludmily Peterkové
Dne 3. září 2020 se na Novém zámku v zrcadlovém sále v Kostelci nad Orlicí konal koncert vynikající
české klarinetistky a profesorky Pražské konzervatoře paní Ludmily Peterkové a komorního souboru
Barocco sempre giovane. Tento soubor je složený ze špičkových mladých českých profesionálních
hudebníků. Koncert byl v duchu klasicismu. Krásným zážitkem pro všechny jistě bylo vyslechnout si
skladby význačných skladatelů Jana Václava Stamice a Wolfganga Amadea Mozarta v zámeckém
prostředí. Z naší školy se tohoto jedinečného hudebního večera účastnilo přes 20 dětí a rodičů. S těmi
nejmenšími se přívětivá paní Ludmila Peterková na památku vyfotila. Těšíme se na další koncerty
s dětmi na zámku v Kostelci nad Orlicí.
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24.9.2020 „Klavírní setkání“ s Matyášem Novákem
24. 9. 2020 se v kostelecké ZUŠce uskutečnilo „Klavírní
setkání“ s Matyášem Novákem, které bylo určeno pro
milovníky klavíru, žáky klavíristy ZUŠ a veřejnost. Cílem
setkání bylo seznámit se s vynikajícím klavírním
interpretem, slyšet v jeho profesionálním podání skladby
skladatelů z různých období. Pan Matyáš Novák
prokládal hru svých skladeb krásným slovem o
skladatelích, úpravách skladeb aj. V první části setkání
jsme tak mohli vyslechnout skladby: F. Chopin: Valčík,
L. van Beethoven (úprava F. Liszt): Symfonie č. 5
„Osudová“, 1. věta, B. Smetana (úprava M. Novák): Vltava, J. Ježek: Bugatti Step. Po první
části následovala beseda žáků a veřejnosti s interpretem. Žáci měli připraveno množství otázek
na Matyáše Nováka. Otázky pokládala i veřejnost. A tak pan Matyáš Novák příjemně povídal
o své klavírní dráze, o svém životě, zkušenostech ze světových pódií, ze soutěží, ze studia v
zahraničí i o svých zálibách. Besedu moderovaly paní učitelky Jana Polnická a Táňa Pešková.
Po srdečné besedě následovaly skladby na přání - Improvizace na téma „Vesmír“ (na přání) a
L. van Beethoven: Pro Elišku (na přání). Závěr klavírního setkání patřil opět klavírní hře a
zazněly skladby skladatele B. Smetany: Hulán a E. Griega: Svatební den na Troldhaugenu.
Setkání bylo zpříjemněno malým pohoštěním, které pro tuto příležitost připravila paní učitelka
Havlínová. Žáci si odnesli na památku malou publikaci s fotem Matyáše Nováka a jeho
autogramem a společně se s mladým klavíristou vyfotili. Všichni odcházeli naplněni krásným
zážitkem ze společného setkání, které bylo pro všechny velmi obohacující a inspirativní.
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19. a 20. 9. 2020 Baletní představení „Giselle“

COVID-19 2x Odloženo a provedeno až 19. 9. 2020 a 20. 9. 2020
22

V sobotu 19. září a v neděli 20. září 2020 se v sále kulturního domu Rabštejn konalo nádherné baletní
představení „Giselle“ tanečního oboru ZUŠ F. I. Tůmy Kostelec nad Orlicí. Na hudbu Adolpha Charlese
Adama vystoupili žákyně tanečního oboru a členové souboru VoTo. Choreografii, režii, kostýmy a
scénu měla na starosti paní učitelka Lenka Neubauerová. Pod jejím vedením jsme zhlédli profesionální
zpracování tohoto baletu, jehož libreto napsal Théophile Gautier podle Heinricha Heineho. Celý balet,
na kterém tančilo 60 dětí, byl úžasnou podívanou pro zcela naplněné sály. Je nutné vyzvednout
špičkové výkony představitelů hlavních rolí Giselle N. Šmídové, Alberta M. Vrány a Myrthy v podání K.
Šmídové. Všechna vystoupení se konají za finanční podpory města Kostelec nad Orlicí a Regionálního
sdružení nad Orlicí. Dále je potřeba zmínit skvělou spolupráci s Kulturním domem Rabštejn, paní
Jelínkové za Klub rodičů při ZUŠ a panu učiteli Martincovi za malbu kulis. V závěru vystoupila paní
ředitelka Jana Polnická se svými slovy díků. Poděkování patří i divákům, kteří přišli i v této těžké době
s rouškami, dále všem účinkujícím, především tanečnímu oboru a sólistům, kteří nácviku obětovali celé
léto a hlavně paní učitelce Lence Neubauerové, která od dětí a rodičů dostala neskutečné množství
krásných květinových darů. Dlouhotrvající potlesk ve stoje byl odměnou všem za tento dechberoucí
zážitek, který ještě dlouho přetrvával v každém z nás. Lenko, díky.
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Moje cesty do orlického kraje…..

Moje první cesta do kraje Orlice a Orlických hor je starší padesáti let….. Vedla tehdy do
malebného koutu naší vlasti – do Zdobnice. Měli jsme tam školicí středisko, které v době
zimních či letních prázdnin sloužilo i k rekreaci rodin zaměstnanců. Oblíbil jsem si tento kraj
natolik, že kromě služebních pobytů jsme tam rádi zajížděli na zimní i letní rekreaci s rodinou.
Poznávali jsme tak krásná místa jako Šerlich, Rokytnici v O.h., pevnost Haničku, Říčky, zámek
v Rychnově n. Kn. a další místa Orlických hor.
Nevím, zda to byl osud, neboť později se do tohoto kraje – do Kostelce nad Orlicí provdala
dcera a tak cesty do tohoto kraje pokračovaly a pokračují i v době, kdy už si užíváme
seniorského věku a radujeme se z našich vnuků.

Velkou radostí je pro nás ta skutečnost, že se naši vnuci vzdělávají nejen ve základním resp.
středoškolském školství, ale i v oblasti hudebního vzdělávání, které získávají v kostelecké ZUŠ
Františka Tůmy. Za více než 10 let kdy sledujeme pokroky v oblasti hudebního umění nejen
vnuků, ale díky různým koncertům – vánočních, absolventských si uvědomujeme velice dobrou
úroveň zdejší ZUŠ i u dalších žáků. Jen namátkou bych chtěl jmenovat aspoň obory, ve kterých
se etablují naši vnuci – začínali v pěveckém sboru za výborného vedení paní učitelky Dagmar
Potštejnské, posléze výuky na zobcové flétny u p. učitele Alta, resp. výuka na příčnou flétnu u
paní učitelky Čechové. Obdivujeme i saxofonový soubor, komorní orchestr atd…

Co nás však vedlo k napsání těchto řádků, byla naše účast na nedělním baletním představení
GISELLE. Po shlédnutí předchozích baletních představení jsme věděli, že můžeme očekávat
opět výbornou úroveň baletního souboru kostelecké ZUŠ. Ovšem to, co jsme v onom nedělní
odpoledni prožili v sále na Rabštejně, ještě předčilo naše očekávání. Krásná výprava,
nádherné kostýmy a vynikající výkony všech účinkujících. Bouřlivé ovace provázející závěr
představení byly zcela na místě. Velké poděkování patří celému početnému souboru
účinkujících, všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na realizaci představení. Ten největší
dík však patří paní učitelce Neubauerové, která celé představení nastudovala. Ten dík JÍ patří
nejen za představení GISELLE, ale i za všechna předchozí představení, která s baletním
souborem ZUŠ nastudovala v době mnohaletého působení na této škole.
Z Kostelce jsme odjížděli s krásnými zážitky, ale i s určitou dávkou smutku. Smutku z toho, že
dle vyjádření paní učitelky se jednalo o poslední představení za jejího působení v kostelecké
ZUŠ. Rádi bychom věřili tomu, že se najde následovník – následovnice, které bude moci předat
nejen celý soubor, ale i bohaté zkušenosti nabyté za dlouhou profesní kariéru. Vedení ZUŠ
pak přejeme hodně pilných a nadějných žáků, pedagogickému sboru pak trpělivost a radost z
výkonů jejich svěřenců….

Alena a Václav Adamovi
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1. 10. 2020 Vystoupení v častolovickém zámku
V galerii častolovického zámku se dne 1. 10. 2020 konalo slavnostní předávání diplomů absolventům
Univerzity třetího věku. V úvodu zazněly 3 krátké skladby v podání houslistky Lucie Baloghové
s doprovodem paní učitelky Heleny Čepelkové.
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2. 10. 2020 Projektový den s lektorkou Janou Labašovou
Dne 2. 10. 2020 se v sále ZUŠ F. I. Tůmy v Kostelci nad Orlicí konal Projektový den s Janou Labašovou.
Tento projektový den byl určen pro starší žáky hudební nauky a pěveckého sboru naší školy, kde se
seznámili s hrou na boomwhackers a různými hudebními hrami. Děti si pozvaly vynikající lektorku paní
Janu Labašovou, absolventku Konzervatoře Brno, která vyučuje na ZUŠ Lipník nad Bečvou. V úvodu
diskutovali o čtení z partitury a výtahu partu, dále následoval nácvik kolektivní interpretace, rytmickomelodické rozcvičky a střídání partů (použitý material: „Japonská píseň“– pentatonika, W. A. Mozart
“Malá noční hudba,“ A. Dvořák „Óda na radost,“ „Kdybys měla má panenko” atd.). Žáky velmi je zaujala
„hra na tělo,” používali dětské Orffovy nástroje a společně si nastudovali a zatančili renesanční tanec,
kde se spojoval rytmus s pohybem, správným dýcháním a přirozeným držením těla. Naučili se také
orientovat v hudební větě. Všichni byli šikovní a dokázali rychle reagovat, práce je zaujala a naučili se
nové formy jejich interpretace s vlastním prožitkem.
Po skončení následovala beseda s paní lektorkou a paní ředitelkou J. Polnickou a učitelkami hudební
nauky Dagmar Potštejnskou a Janou Ichovou, na které získaly nespočetné množství inspirace pro
výuku hudební nauky a pěveckého sboru pro malé i starší žáky.
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8. 6. 2021 Den otevřených dveří v ZUŠ
Hurá! Díky červnovému uvolnění jsme mohli 8. června 2021 pozvat děti z místních mateřských školek
do naší školy. Celé dopoledne si malí návštěvníci tvořivě hráli, radostně tančili a nadšeně sledovali hru
a výklad o různých hudebních nástrojích. Dále se seznámili s různými technikami ve výtvarném oboru
a s velkými možnostmi interaktivní tabule MultiBoard.
Jsme velice rádi, že nás děti navštívily a mohly s námi prožít inspirativní dopoledne plné hudby,
tvořivého tance a zajímavého výtvarného umění. Věříme, že se mnozí z nich stanou i našimi budoucími
žáčky.
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18. 6. 2021 Návštěva žáků výtvarného oboru u výtvarníka a uměleckého řezbáře Jaroslava
Doležala
Předmětem uskutečněného komunitně osvětového setkání v rámci výtvarného oboru naší ZUŠ byla
beseda s uměleckým řezbářem a výtvarníkem panem Jaroslavem Doležalem. Setkání probíhalo 18. 6.
2021 u pana Doležala v Záměli. Navštívili jsme řezbářskou dílnu pana Doležala, plnou jeho krásných
poetických artefaktů – grafik, kreseb, loutek, řezeb a soch. Pan Doležal nám předvedl práci s
řezbářskými nástroji – dláty, noži atd. Mluvil o druzích dřeva, které používá. Dal nám poutavý a vtipný
výklad k jeho výtvarným věcem. Provedl nás také jeho krásnou zahradou plnou plastik a soch ze dřeva,
mramoru a pískovce. Odpovídal též na zvídavé dotazy žáků. Část návštěvy jsme věnovali kreslení
mistrových artefaktů a soch v zahradě. Akce se velmi vydařila.
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Práce výtvarného oboru z doby distanční výuky

Biorobot – koláž
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Etuda elementární barvy
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Imaginární krajina se sochou
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Jablko
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Konstrukce socha
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Pán prstenů
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Jak si kdo ustele
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Na nebi svítí hvězda
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Proměna
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Ptačí říše
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Robot v akci
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Tužkovník a pastelkoň
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K portrétu 2021
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Krajina 2021
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Mezi ledy 2021
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Transformace – koláž 2021
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Práce hudebního oboru a on-line koncerty
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Během školního roku 2020/2021 bylo natočeno 10 online koncertů, které byly zveřejněny na webových
stránkách školy. Práce výtvarného oboru jsou rovněž ujmístěny v galerii výtvarného oboru na webových
stránkách školy.
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Výuka ve školním roce 2020/2021

1. 9. 2021 – 1. 9. 2020 prezenčně – tj. 30 dní prezenčně
Od 14. 10. 2020 – všechna výuka přechod na distanční výuku
Od 7. 12. 2020 – umožněna prezenční výuka – nad 10 žáků rotačním způsobem, roušky – tj. 13 dní
prezenčně
Od 27. 12. 2020 – opět pouze distančně
Od 12. 4. 2021 – prezenčně pouze individuální výuka 1 na 1, ostatní nadále distančně – tj. 58 dní
prezenčně individuální výuka
Povinné testování zaměstnanců na pracovišti 1x týdně.
Od 4. 5. 2021 – povolena výuka 3 žáci ve skupině, ostatní nadále distančně
Od 24. 5. 2021 – možná výuka prezenčně – do 10 žáků bez testování, nad 10 žáků testování (čestné
prohlášení rodičů) 72 hodin – 18 dní prezenčně i hromadné předměty
Od 8. 6. 2021 nemusí být respirátory při výuce, pouze společné prostory, dokládání testování dětí 1x
za týden, čestné prohlášení rodičů, ZUŠ netestuje

Z ohlasu rodičů:
Distanční výuka:
Dobrý den paní Polnická, moc děkuju a přeju hezky den, odcházíme s těžkým srdcem, paní učitelka je
skvělá. Ale dcera má problém s koleny a kotníky. Ještě jednou děkuji, jak školu vedete! Krásný den
Veronika Dvořáková
Dobrý den paní ředitelko,
ten nápad s online koncerty je skvělý. Moc Vám a všem dětem fandím. Máte pravdu, že jsou
úžasné a pokud mohu říct sama za sebe, dělaj mně ohromnou radost.
Těším se na další vydání :-)

Děkuji Vám a přeji Vám hlavně pevné zdraví.
S přáním krásného dne
Jaru Pišlová
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NOVÝ PROJEKT V ZUŠ F. I. Tůmy v Kostelci nad Orlicí - Schollboard
V první polovině loňského roku 2020 vypsala firma Škoda Auto, a.s grantový program, na který naše škola
reagovala podáním žádosti na projekt interaktivní displej Schoolboard PAGANINI. Měli jsme velkou radost, když
nám v srpnu 2020 bylo oznámeno, že firma Škoda Auto, a.s tento projekt vybrala a podpoří ho finančně v rámci
svého grantového programu „ŠKODA dětem“.
Celková cena projektu byla 177.350,- Kč. Škoda Auto, a.s. poskytla na tento projekt v rámci grantového
programu „ŠKODA dětem“ částku 70.000,- Kč a ZUŠ F. I. Tůmy přispěla z vlastních prostředků částkou 107.350,Kč. Velké díky patří firmě Škoda Auto, a.s., protože díky její podpoře jsme mohli tento projekt realizovat a tím
umožnit našim dětem kvalitní výuku na moderních ICT technologiích.
Na této tabuli s technologií, kterou známe z mobilních dotykových telefonů, se žáci učí hudební nauku,
sluchovou analýzu a intonaci, dále sledují poslechy s videi a využívají připojené mikrofony a klaviaturu při práci
se softwarem nahrávacího studia.
Pro žáky výtvarného oboru jsou připraveny programy pro práci v digitálním výtvarném prostoru, 3D
modely staveb nebo zvířat. Na tabuli může pracovat současně až deset žáků a díky bohatému vybavení může být
využita i při distanční výuce.
V prosinci proběhlo školení našich učitelů od lektorů MultiBoard s.r.o. a DISK Multimedia s.r.o. na
programy, které lze na displeji využívat.
Obrovský kus práce s organizací a rozsáhlou dokumentací na tomto projektu odvedly paní ředitelka J.
Polnická a paní učitelka D. Potštejnská. Patří jim velké poděkování.
Nyní je již našim největším přáním, aby se žáci co nejdříve vrátili do škol a mohli osobně a kreativně
s interaktivní tabulí pracovat a plně využívat její možnosti.
Věříme, že naši žáci budou díky multiboardu objevovat nové poznatky v umění zajímavou a moderní
formou.
Za tým ZUŠ F. I. Tůmy Mgr. Jana Ichová

88

89

90

91

Projektový den 1. 6. 2021 s panem Jaroslavem Musilem a Schollboard –šablony II
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4.1 Kalendář akcí školy
Škola uspořádala ve šk.r.2020/2021 celkem 27 akcí (omezení vzhledem Covid-19).
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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 2020/2021 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 Covid-19 se hudební nástroje nemohly zakupovat.

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.
Nutná oprava střechy a odzvučení sálu vzhledem k sousedovi. Řeší zřizovatel. Velký důraz klademe
na nákup nových kvalitních hudebních nástrojů a jiných učebních pomůcek.
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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.
Během školného roku došlo k zateplení půdních prostor. Výměně akumulačních (firma Macháček)
kamen na sále. Práce byly prováděny v září 2020. Hradil zřizovatel. Na výměně kamen
spolufinancovala škola.
Tabule Shoolboard – grant ŠKODA AUTO 70.000,- Kč většinu hradila škola – 170.000,- Kč celkem.
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ROK 2020

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 . 2020

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 2020
Výnosy
Úplata za vzdělávání
Dotace z krajského úřadu
Provozní příspěvek od zřizovatele

1 078 804,00
10 905 506,92
100 000,00

Dotace Šablony II

47 439,79

Čerpání fondů

13 890,00

Ostatní výnosy

9 882,75

Výnosy celkem

12 155 523,46 Kč

Náklady
Osobní náklady

11 114 670,63

Odpisy

43 008,00

Energie

194 100,00

Ostatní náklady

761 929,27

Náklady celkem

12 113 707,90 Kč

Výsledek hospodaření

41 815,56 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 bohužel akce nemohly probíhat.

Výroční zpráva
o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím
Za období 1. 9. 2020 – 31. 8. 2021
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. 2021

Mgr. Jana Polnická, v. r. ředitelka školy
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