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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 

Přehled hlavní činnosti školy (podle 

zřizovací listiny) 

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

příspěvková organizace jako základní umělecká škola poskytuje 

základy vzdělávání v jednotlivých 

Přehled oborů školy Hudební obor 

Výtvarný obor 

Taneční obor 

Odloučená pracoviště ZŠ Vamberk, Komenského 95, 517 54 Vamberk 

ZŠ Častolovice Komenského 209, 517 50 Častolovice 

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

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

5373 

IČO: 26670305 

Bankovní spojení: 217627496/0600  
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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 

460 žáků Odloučená pracoviště 

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 21. 

Z toho 2 nepedagogičtí zaměstnanci (ekonomka, uklízečka) a 19 pedagogů. 

Hudební obor – 15 

Výtvarný obor – 2 

Taneční obor – 2 

 

2.1.1 Přehled počtu zaměstnanců 

 
Interní zaměstnanci Externí zaměstnanci 

pedagogičtí nepedagogičtí pedagogičtí nepedagogičtí 

Zaměstnanců celkem: 21 15 2 4 0 

                z toho mužů: 4 4 0 0 0 

                              žen: 17 11 2 4 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 8 10 47 

vysokoškolské 1 8 9 43 

Celkem 4 17 21 100,0% 

 

 

2.1.3 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace 

Odborná kvalifikace splňuje 

kvalifikaci 

nesplňuje 

kvalifikaci 

celkem % 

Konzervatoř, VŠ pedagogická 18 0 18 95 

Střední odborné 

§32 zákonač.563/2004Sb v pl. znění 

1 

 

0 1 5% 

Celkem 19 0 19 100,0% 
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2.1.4 Seznam zaměstnanců 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nepedagogičtí zaměstnanci 

 

Mgr. Marta Voborníková – ekonomka 

Miroslava Prchalová – uklízečka 

 

 Pedagogičtí zaměstnanci Předmět 

1 ALT Tomáš Žesťové nástroje, zobcová flétna, KHP 

2 ČECHOVÁ Jarmila Příčná a zobcová flétna, KHP 

3 ČEPELKOVÁ Helena Housle, KHP 

4 DAŠKOVÁ Olga Kytara, KHP 

5 Mgr. DVOŘÁKOVÁ Renáta Výtvarný obor 

6 HAVLÍNOVÁ Irena Klavír, korepetice 

7 HRUŠKA Robert Žesťové nástroje, zobcová flétna, KHP 

8 HOLÁ Barbora Violoncello 

9 Mgr. ICHOVÁ Jana Hudební nauka, sólový zpěv 

10 KLECANDR Václav Saxofon, klarinet, KHP 

11 Mgr. KOŠŤÁLOVÁ Nikola Sborový zpěv 

12 KOŽÚŠKOVÁ Ivana Housle, KHP 

13 Mgr. MARTINEC Tomáš Výtvarný obor 

14 MATĚJKOVÁ Kateřina Taneční obor 

15 NEUBAUEROVÁ Lenka Taneční obor 

16 PESHKOVA Tetyana Klavír, korepetice, KHP 

17 Mgr. POLNICKÁ Jana Ředitelka školy, klavír 

18 VIKTOROVÁ Nela Sólový zpěv, keyboard, KHP 

19 ZEMENOVÁ Taťána, BcA. Klavír 



 8 

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:  Ředitel kaučem 

termíny: 26. 9. 2018, 17.10.2018, 23. 11. 2018, 8. 1. 2019, 

21.2.2019, 11.3.2019, 24.4.2019, 15.5.2019 

pořadatel: Akademie Dolní Libchavy 

lektor: Mgr. Jana Kazíková, Monika Kubasová, Mgr. Jiří Šmejkal 

akreditovaný kurz MSMT-25243/2016-1-731 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

název akce: Metodické centrum JAMU Brno  

termíny: 29. 9. 2018, 20. 10. 2018, 10. 11. 2018, 1. 12. 2018, 

              26. 1. 2019, 23. 2. 2019, 23. 3. 2019, 27. 4. 2019,  

              25. 5. 2019,22. 6. 2019 

pořadatel: JAMU Brno 

lektor: Prof. Vlasáková a pozvaní hosté 

akreditovaný kurz MŠMT ČR v rámci DVPP  pod Č. j.:MSMT-

33028/2018-1-902 
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název akce: Elektronická organizace soutěží  

termíny: 20.11.2018 

pořadatel: NIDV Hradec Králové 

lektor: Ondřej Kratochvíl 

akreditovaný kurz v rámci DVPP pod č. j. 32916/82017 

název akce: Management školy - Marketingové řízení  

termíny: 20. 3. 2019 

pořadatel: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy Praha 

lektor: Ing. Lucie Paulovčáková, MBA, Ph.D. 

akreditovaný kurz v rámci DVPP pod č. j. 28581/2017-2-2019 

název akce: Pedalizace  

termíny: 27.3.2019 

pořadatel: Konzervatoř Pardubice 

lektor: Jan Jiraský 

vzdělávací kurz, další prohlubování ped. pracovníků 

název akce: Informační seminář k novele Vyhlášky č. 71/2005 

Sb., o ZUŠ – RP Podpora ZUŠ 

termíny: 20. 5. 2019 

pořadatel: NIDV Praha 

lektor: L. Liesner. J. Stárek  

vzdělávací kurz, další prohlubování ped. pracovníků 



 10 

Jarmila Čechová – Krečmerová – učitelka 

název akce: Cyklus seminářů komorní hudby  

termíny:  

pořadatel: ZUŠ Praha, Šimáčkova 16 

lektor: MgA. Magdaléna Tůmová 

akreditovaný kurz MŠMT ČR pod č.j. MŠMT-30366/2014-1-869 

 

název akce: Workshop dirigování 16 hodin 

termíny: 16.10.2018, 5.12.2018 

pořadatel: Konzervatoř Pardubice 

lektor: Manažer projektu MgA. Robert Mimra 

registrační číslo projektu: CZ.02.3.62/0.0/0.0/16-037/0004850 

 

název akce: Seminář pro pedagogy ZUŠ v oblasti souborové 

hry na zobcovou flétnu 

termíny: 12.1.2019 

pořadatel: Praha 

lektor: Ing. Jitka Koncečná PGDip., Ph.D. 

akreditovaný kurz MŠMT ČR pod č.j. MŠMT-22414/2017-1-881 

 

Helena Čepelková - učitelka 

název akce: Smyčcové soboty 2018/2019  

termíny: 22.9., 20.10., 1.12.2018 

pořadatel: Konzervatoř Brno  

lektor: Pozvaní lektoři Zd.Tomková, MgA. G. Tardonová 

akreditovaný kurz v rámci DVPP pod č. j. 11094/2016-1-286 

 

Olga Dašková – učitelka 

název akce: Kytarový seminář -ŠVP 

termíny: 20.9.2018, 1.11.2018 

pořadatel: ZUŠ Střezina Hradec Králové 

lektor: R.Coufal 

vzdělávací kurz, další prohlubování ped. pracovníků 
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  Ivana Kožúšková. DiS. – učitelka 

název akce: Smyčcové soboty 2018/2019 

termíny: 22.9.2018, 20.10.2018, 1.12.2018, 12.1.2018, 16.2.2018, 

16.3.2018, 13.4.2018 

pořadatel: Konzervatoř Brno  

lektor: Pozvaní lektoři Tomková, MgA. Tardonová, Žílová, 

Příhoda, MgA. Řezníček, …… 

akreditovaný kurz v rámci DVPP pod č. j. 11094/2016-1-286 

 

název akce: Využití nových forem ve výuce smyčcových nástrojů 

termíny: 5.4.2019 

pořadatel: ZUŠ Říčany 

lektor: prof. Hasilová, konzervatoř Teplice 

akreditovaný kurz MŠMT ČR pod č.j. MSMT-958/2018-1-111 

 

  Mgr. Jana Ichová - učitelka 

název akce: Pěvecké semináře konzervatoř Brno  

termíny: 13.10.2018, 27.10.2018, 27.4.2019 

pořadatel: Konzervatoř Brno  

lektor: pozvaní hosté 

akreditovaný kurz MŠMT ČR pod č.j. MSMT-25366/2016-1-699 

 

název akce: Celostátní setkání učitelů hudební nauky na ZUŠ 

termíny: 19.-21.9.2018 

Bystré u Poličky 

akreditovaný kurz MŠMT ČR pod č.j. MSMT-1298/2016-1-108 

 

  Táňa Pešková – učitelka  

název akce: Pedalizace  

termíny: 27.3.2019 

pořadatel: Konzervatoř Pardubice 

lektor: Jan Jiraský 

vzdělávací kurz, další prohlubování ped. pracovníků 
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  Irena Havlínová-učitelka 

název akce: Klavírní improvizace  

termín: 26. 9. 2018 

pořadatel: ZUŠ Choceň 

lektor: Z. Pazour 

vzdělávací kurz, další prohlubování ped. pracovníků  

 

název akce: Z. Hančilová - Klavihrátky  

termín: 19. 3. 2019 

pořadatel: ZUŠ Choceň 

lektor: Z. Hančilová 

vzdělávací kurz, další prohlubování ped. pracovníků  

 

název akce: Pedalizace  

termíny: 27.3.2019 

pořadatel: Konzervatoř Pardubice 

lektor: Jan Jiraský 

vzdělávací kurz, další prohlubování ped. pracovníků 

 

 

  Lenka Neubauerová – učitelka 

název akce:  Konzervatoř – veřejná hodina   

termíny: 10.11.2018 

pořadatel: Taneční konzervatoř Praha 

vzdělávací kurz – prohlubování vzdělávání 
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 2.3 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 

Ve školním roce 2018/2019 nebyl zaznamenán výskyt sociálně patologických jevů. 

 

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. 2017, Č.j. V1/2017  

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 

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 

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 

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



 14 

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

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

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

Učební plán č. H 09-II; Hra na kytaru 

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 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. 2017, Č.j. V1/2017  

 

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. 2017, Č.j. V1/2017  

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 



 15 

3.2 Stav žáků ve školním roce 

Ve školním roce 2018/2019 navštěvovalo Základní uměleckou školu F. I. Tůmy v Kostelci nad Orlicí 

celkem 454 žáků, kteří byli zařazení ve studiu podle oborů takto (stav k 30. 9. 2018): 

 Hudební obor Výtvarný obor Taneční obor 

Přípravné studium I.st. 34 9 10 

Základní studium I.st. 189 105 67 

Přípravné studium II.st. 0 0 0 

Základní studium II.st. 18 6 14 

Studium pro dospělé 2 0 0 

Celkem 243 120 91 

Celkový počet žáků 454 
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3.2.1 Údaje o přijímacím řízení  

 

Hudební obor Kostelec nad Orlicí pro školní rok 2019/2020 

                                                                                                                       

Na hudební obor přijato 46 žáků. 

 

Na výtvarný obor přijato 17 žáků. 

 

Na taneční obor přijato 20 žáků. 
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3.3 Absolventi školy 2018/2019 

Jméno absolventa Ročník 
Studijní 

zaměření 

Datum absolv. 

koncertu/  

výstavy 

Učitel 

Drtík Matyáš 7/1 Housle 28. 5. 2019 Helena Čepelková 

Slavík Václav Norbert 7/1 Housle 28. 5. 2019 Helena Čepelková 

Zahradník Jan 7/1 Housle 28. 5. 2019 Helena Čepelková 

Fiala Filip 7/1 Klavír 28. 5. 2019 Taťána Zemenová 

Juránková Klára 7/1 Klavír 28. 5. 2019 Táňa Pešková 

Muller Matěj 7/1 Klavír 28. 5. 2019 Taťána Zemenová 

Sofie Čiripová 7/1 Klavír 30. 5. 2019 Jana Polnická 

Peňázová Anna 7/1 Klavír 30. 5. 2019 Irena Havlínová 

Sajdlová Michaela 7/1 Klavír 30. 5. 2019 Jana Polnická 

Sýkorová Lucie 7/1 Kytara 30. 5. 2019 Olga Dašková 

Andrš Jakub 7/1 Zobc. fl. 30. 5. 2019 Jarmila Čechová Krečmerová 

Jarkovská Andrea 7/1 Zobc. fl. 30. 5. 2019 Jarmila Čechová Krečmerová 

Kučerová Adéla  4/2 Klarinet 7. 6. 2019 Václav Klecandr 

Klecandr Václav 7/1 Klavír 7. 6. 2019 Jana Polnická 

Hejčl Jiří 7/1 Saxofon 7. 6. 2019 Václav Klecandr 

Fiala Ondřej 4/2 Saxofon 7. 6. 2019 Václav Klecandr 

Polnický Jan 4/2 Saxofon 7. 6. 2019 Václav Klecandr 

Alinová Pavla 7/1 Př. flétna 14. 6. 2019 Jarmila Čechová Krečmerová 

Bělková Petra 7/1 Př. flétna 14. 6. 2019 Jarmila Čechová Krečmerová 

Hostinská Simona 7/1 Př. flétna 14. 6. 2019 Jarmila Čechová Krečmerová 

Kapuciánová Klára 7/1 Př. flétna 14. 6. 2019 Jarmila Čechová Krečmerová 

Provazníková Aneta 7/1 Zobc. 

flétna 

14. 6. 2019 Robert Hruška 

Kschwendová Kamila 4/2 Sbor  Košťálová Nikola 

Stojanová Markéta 7/1 Zobc. 

flétna 

 Tomáš Alt 

CELKEM 24 absolventů   
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3.3.1 Absolventi, přijati ke studiu na odborných školách  

Anežka Fišerová7.r./I.st. Přijata ke studiu na Umělecko-průmyslovou školu v Ústí n. Orl.Šimon 

Hovorka7.r./I.st. Přijat ke studiu na Umělecko-průmyslovou školu v Ústí n. Orl.Ivo Kyllar7.r./I.st. Přijat 

ke studiu na školu vizuální tvorby Hradec Králové 

Ke studiu na odborných školách bylo přijati 3 absolventi VO. 

 

 

3.4 Výsledky vzdělávání žáků 

 celkem vyznamenání prospěl neprospěl ostatní 

Hudební obor 240 194 8 0 38 

Taneční obor 88 78 0 0 10 

Výtvarný obor 117 108 0 0 9 

CELKEM 445 380 8 0 57 

 

Dospělí      

Hudební obor 2 2 0 0 0 

CELKEM 2 2 0 0 0 

 
T

a
n

e
č

n
í 

o
b

o
r 

Fuksová Denisa 7/1 TO 14. 6. 2019 

NEUBAUEROVÁ Lenka 
Oberreiterová Lenka 7/1 TO 14. 6. 2019 

Sajdlová Michaela 7/1 TO 14. 6. 2019 

Hlaváčková Lucie 4/2 TO 14. 6. 2019 

CELKEM 4 absolventky   

V
ý

tv
a

rn
ý

 o
b

o
r 

Fišerová Anežka 7/1 VO 22.5.2019 

MARTINEC Tomáš 

Hovorka Šimon 7/1 VO 22.5.2019 

Kyllar Ivo 7/1 VO 22.5.2019 

Martinková Andrea 7/1 VO 22.5.2019 

Motyčková Adéla 7/1 VO 22.5.2019 

Šafařík Tomáš 7/1 VO 22.5.2019 

Tomášková Stanislava 7/1 VO 22.5.2019 

CELKEM  7 absolventů   
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3.5 Účast žáků v soutěžích               

 Soutěže 2018/2019 

Soutěže 2018/2019 

 Soutěže vyhlášené MŠMT pro ZUŠ ČR 

 21.3.2019  Krajské kolo v komorní hře dřevěných dechových nástrojů  v   ZUŠ Týniště nad Orlicí 

 Flutes Dryades (Anežka Polnická, Tereza Andrysová, Natálie Bangová, Veronika 

Daňková) – ped. vedení J. Čechová Krečmerová 
III.k. 1. místo 

 
Okteto (Jan Polnický, Ondřej Fiala, KAmila Sedláčková, Petra Čermáková, Jana 

Veselá, Adéla Kučerová, Jolana Cabalková, Adéla Přibylová) – ped. vedení V. 

Klacandr 

 IV.k.  1. místo 

 Hrdobci  (Jiří Hejčl, Vojtěch Slovák, Matouš Cimfl, Václav Klecandr) – ped. vedení T. 

Pešková 
 IV.  1. místo 

12.4.2019 Litvínovské dřevohraní   

 Anežka Polnická (ped. vedení Jarmila Čechová-Krečmerová) IV. 1. místo 
     

24. – 26.4. Mládí Bohuslava Martinů Polička   

 Nela Ontlová  (ped.vedení T. Zemenová)                                       Bronzové pásmo   

28.5.219 Svitavské komoření   

 Hrdobci (Jiří Hejčl, Matouš Cimfl, Vojtěch Slovák, Václav Klecandr ml.) ped. vedení 

T. Pešková, V. Klecandr 
 zlaté 

pásmo 

 

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) 

Soubor zobcových fléten – (vede p. uč. T. Alt) 

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

Malý komorní soubor – (vede p. uč. I. Kožúšková) 

Okteto F.I.T. – (vede p. uč. V. Klecandr) 

Saxofonové kvarteto – (vede p. uč. V. Klecandr) 

Žesťový soubor – Kostelečtí fanfáristi – (vede p. uč. R. Hruška) 

Žesťový soubor – Plechoví draci z Častolovic – (vede p. uč. R. Hruška) 

Kytarový soubor – (vede p. uč. O. Dašková) 

Hrdobci – saxofony + klavír – (vede p. uč. T. Peshková) 
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4.  FOTODOKUMENTACE Z AKCÍ 

 

Soustředění smyčcového a flétnového souboru ZUŠ Hrádek 5. – 7. 10. 2018 

 

Ve dnech 5. – 7. října jsme mohli strávit s dětmi pracovní víkend v krásném penzionu Koliba na 

Hrádku s nově vznikajícím orchestrem naší školy, který tvoří mladí hráči na smyčcové nástroje a 

flétny. Jelo celkem 19 dětí a 3 učitelé (I. Kožúšková, J. Čechová a J. Polnická). Do tohoto nového 

hudebního tělesa jsou zapojeni i ti nejmenší, z čehož máme velikou radost. Mnozí byli na takovém 

soustředění poprvé a byli nadšeni. 

Za tři dny společného muzicírování se udělalo mnoho práce, navázaly se a upevnily krásné 

přátelské vztahy a zažilo se hodně legrace. Byl čas i na procházky do přírody, ke koním, na večerní 

hry na pokojích, u kterých jsme zažili spoustu krásných okamžiků. 

Děti odjížděly ze soustředění s úsměvy na tvářích a s otázkami, kdy bude další. 

Chci touto cestou poděkovat našemu zřizovateli městu Kostelec nad Orlicí za poskytnutý grant na 

hudební soustředění žáků. Velice si vážíme této finanční podpory. 

             

        Mgr. Jana Polnická, ředitelka ZUŠ 
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10. 11. 2018 návštěva Taneční konzervatoře v Praze 

 

V sobotu 10. 11. jsme se s paní učitelkou vydaly do Prahy na taneční konzervatoř za naší bývalou 

kamarádkou. Brzy ráno jsme vyjely vlakem. Cesta ubíhala celkem, rychle. V Praze jsme se svezly 

metrem. 

Když jsme dorazily na Taneční konzervatoř, přesunuly jsme se nejprve na taneční gymnastiku. Výuku 

jsme sledovaly až do lidových tanců, po kterých jsme se odebraly opět na metro. Navštívily jsme ještě 

obchod Sansha s baletním zbožím, kde jsme si prohlédly krásné oblečení a nakoupily pár věcí. 

Tanečníci se nám velmi líbili. 

Děkujeme naší paní učitelce, že nás vzala s sebou do Prahy. Moc jsme si to užily. Příští rok určitě 

pojedeme zas.    

                 Zuzanka Kolešová, Natálka Sršňová 
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22. 11. 2018 Kulturní vystoupení ČASTOLOVICE 

 

               

 

27. 11. 2018 Klavírní recitál Kristýny Znamenáčkové 

Vážení přátelé, milovníci krásné hudby a umění vůbec. V úterý 27. 11. 2018 se v naší ZUŠ konal první 

letošní koncert mladých umělců, studentů Klavírní interpretace na Janáčkově akademii múzických 

umění v Brně.  

Tentokrát k nám do „Zušky“ v Kostelci nad Orlicí, do příjemného koncertního sálu, přijela nám již 

známě klavíristka, Kristýna Znamenáčková. Program, který se věnoval českým skladatelů L. 

Janáčkovi a B. Martinů, byl nádherný,  a tak si jistě každý z nás vybral právě tu svoji skladbu, se kterou 

se mohl potěšit. Velice příjemné a obohacující, jak pro děti tak i dospělé posluchače, bylo průvodní 

slovo mladé umělkyně. Společně jsme mohli opět zažít velmi příjemnou a inspirující atmosféru 

odpoledního koncertu. 
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Listopad - Výstava Žákovský salon 

 

V měsíci listopadu byly ke zhlédnutí ve vestibulu Městského úřadu v Kostelci závěrečné práce 

loňských čtrnácti absolventů ( plus jednoho z předloňských Jana Dubánka) výtvarného oboru Základní 

umělecké školy F. I. Tůmy. Svou  práci zde vystavili: Eliška Bartošová, Lucie Lisková, Kateřina 

Adamovská, Nela Šedová, Lenka Hurychová, Veronika Halbrštátová, Pavla Sýkorová, Kateřina 

Sajdlová, Denisa Špačková, Vendula Štěpánková, Petr Štěrba, Vladimír Pešek, Patrik Korda a 

Antonín Jech. Pestrá přehlídka výtvarných technik a námětů mladých výtvarníků měla velmi hezké 

odezvy od návštěvníků výstavy. 
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14. 11. 2018 Zájezd s výtvarkou do Prahy 

 

14. listopadu jsme navštívili s výtvarným oborem zuš Prahu. Program byl nabitý. Prvním cílem byla 

výstava v Nové budově Národního muzea, která byla inspirována životem Keltů. Výstava se nám 

opravdu moc líbila. Hodně jsme se zde naučili, např. že existovala doba halštatská a laténská, co se 

v ní dělo a jak to tam vypadalo. Zaujalo nás, jak lidé tehdy žili a jak hospodařili. Po této výstavě jsme 

se zastavili u nově opravené historické budovy Národního muzea. Další zastavení bylo na Václavském 

náměstí u sochy svatého Václava na koni od sochaře Myslbeka. Dozvěděli jsme se také, že ozdobný 

řetěz kolem sochy vytvořil sochař Zdeněk Kolářský z Kostelce nad Orlicí. Také jsme se zastavili u 

měnícího se obřího portrétu spisovatele Kafky od sochaře Davida Černého. Dále následoval Artpark 

v Galerii Rudolfinum, kde jsme si mohli sáhnout na umění, nebo z něj něco poskládat. V Artparku nás 

například zaujaly magnetky, různě ozdobené a různého tvaru. Poskládali jsme se sestrou různá 

fantazijní zvířátka a moc nás to bavilo. Po Artparku jsme šli přes Mánesův most do Národní galerie 

na výstavu obrazů Františka Kupky. Jeho krásné malby abstraktního typu měly i zajímavé názvy. I 

zde jsme měli možnost sami si něco zkusit vytvořit. Celkový výlet byl perfektně připravený a cesta 

autobusem velmi pohodlná. 

                                                                                        Jana a Anna Dimmerovy, 11 let 
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2. 12. 2018 Charitativní adventní koncert v kostele sv. Jiří 

 



 30 
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Dobrý den,  dnes jsme dostali od dcery paní Markety Svátkové pár videí  ze včerejšího představení Louskáčka 

a také videozáběr z koncertu v kostele sv. Jiří u Vás v Kostelci.  No nestačíme žasnout.  Musíme VŠEM u Vás ve 

škole poděkovat za výborné vedení.....   Moc  nás těší Vaše aktivity.  Velice nás mrzí, že jsme u toho nemohli 

být osobně, i když jsme to plánovali, ale počasí a ledovice na cestách nám v cestě do Kostelce zabránily. Takže 

aspoň na dálku tiskneme symbolicky VŠEM aktérům ruku, blahopřejeme a DĚKUJEME!!!  Jen tak 

dál!!!!   Požehnaný Advent přejeme všem z Hané.            Prarodiče dětí Svátkových - Alena a Václav Adamovi 
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2.12.2018 Baletní představení LOUSKÁČEK 

 

Letošní první adventní svátek jsem prožila velmi hezky a skutečně svátečně. Navštívila jsem 

baletní představení (ZUŠ v Kostelci nad Orlicí) Louskáček. Chci touto cestou poděkovat autorce a 

realizátorce paní učitelce Lence Neubauerové a vyjádřit obdiv a úctu k její tvořivé práci. Čajkovského 

hudba byla dokonale vyjádřena pohybem, sdělností obsahu, výtvarným ztvárněním scény i kostýmů.  

Díky, milá paní učitelko, chce se mi vyjádřit nejen za sebe, rodiče, ale i účinkující velké uznání 

a poděkování. Na všech účinkujících bylo poznat, jak jim je báječně, jak žijí pohybem a hudbou a 

s chutí a nadšením jsou oddání sdělením baletu Louskáček, a tak skutečně chvíle pozastavení, 

rozjímání a pocitu lásky a vztahu byl 1. sváteční den adventu naplněn zcela. 

 

             Mgr. Libuše Nováková  
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3. 12. 2018 Koncert žáků pobočky Vamberk 

 

Dne 3. 12. 2018 se v Městském klubu Sokolovna Vamberk konal Vánoční koncert vamberecké 

pobočky při ZUŠ F. I. Tůmy Kostelec nad Orlicí. Slovem provázela paní učitelka Jana Ichová, za klavír 

usedla paní učitelka Irena Havlínová. Před přítomnými posluchači, pod vedením dalších učitelů ZUŠ 

vystoupilo přes dvacet dětí od šesti do šestnácti let. V hodinovém pásmu nejen vánočních koled 

zazněly tóny klavírů, houslí, flétny, klarinetu, saxofonu a kytar. Slyšeli jsme několik vánočních koled 

zpívaných malými i většími zpěváky. Na závěr koncertu si všichni účinkující společně i s rodiči 

zazpívali českou koledu. 

 

  

  

 

6. 12. 2018 Koncert pěveckých sborů ZUŠ 
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11. 12. 2018 Koncert žáků pro žáky ZŠ ČASTOLOVICE 
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8. 1. 2019 „Pěvecký podvečer“  

 

V úterý 8. ledna 2019 se sál ZUŠ Kostelec nad Orlicí rozezněl zpěvem. Konal se zde koncert 

s názvem „Pěvecký podvečer“. Se svým zajímavým programem zde vystoupily dvě studentky 

Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové Nela Viktorová a Kristýna Soukupová. V jejich 

nastudování zazněly písně a árie z pera českých i světových skladatelů. Za klavír usedl vedoucí 

hudební katedry Pedagogické fakulty Univerzity Hradec králové docent Michal Chrobák. Hodinovým 

programem provázela paní učitelka Jana Ichová. Malí posluchači se svými rodiči či rodinnými 

příslušníky odměnili obě mladé pěvkyně dlouhotrvajícím potleskem. 
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22. 1. 2019 „Zájezd na koncert Prague cello quarte do Filharmonie Hradec Králové“  

 

V úterý 22. 1. 2019 navštívily žákyně violoncellové třídy generální zkoušku Filharmonie Hradec 

Králové a violoncellového souboru Prague cello quartet. Koncert provázel slovem jeden za 

členů kvarteta, Jan Zemen. Přestože generální zkouška trvala 2 hodiny, děti v sále byly úžasné a 

stále plné nadšení. Pro všechny, nejen dětské návštěvníky, to byl jistě krásný zážitek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.obrazky.cz/?q=prague+cello+quartet&url=http://www.csmusic.cz/image_skupiny/101.jpg?v%3D1534798336&imageId=412c7a22139454c4&data=lgLEECypYBNHPQ15VvITOk66OdjEMBeN1DEXFdJVS6ZHROt5tiXhRoeD0GO9kE5M0Fq5ZK3nZtFzcc5eq3cgOdMAZ4rEZ85cSbR1xAItBJPEAnNHxAJS-sQCMH8%3D
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27. 1. 2019 vystoupení pro ČZS. 

 

Slavnostní setkání zahrádkářů v Častolovicích při jejich výroční schůzi i letos obohatilo vystoupení 

žáků naší školy. 

Na housle zahrála Lucie Baloghová a Kateřina Horáčková. Saxofon zazněl v podání Anny Bělkové. 

Krásný potlesk i pochvala z úst posluchačů, byly, vedle chutných zmrzlinových pohárů, hezkou 

odměnou pro všechny účinkující.  

    

 

31. 1. 2019 vystoupení pro žáky ZŠ Častolovice 

Na pobočce naší ZUŠ v Častolovicích proběhly dne 31. 1. 2019 dva koncerty žáků. Dopolední koncert byl zaměřený 

na dětské publikum tvořené žáky prvního stupně ZŠ v Častolovicích a jejich pedagogy. Tento koncert byl součástí 

společenského dne základní školy a účinkovali na něm naši žáci z hudebního a tanečního oboru. Mezi účinkujícími 

převažovali žáci ZŠ Častolovice, kteří hráli svým spolužákům. Odpolední koncert byl věnovaný převážně rodinám 

účinkujících dětí a patřil do série koncertů, která probíhá pravidelně dvakrát za školní rok. Na těchto vystoupeních 

už po řadu let prezentují malí i větší muzikanti své hudební dovednosti před přívětivým obecenstvem z řad rodičů, 

prarodičů a sourozenců.    
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13. 3. 2019 Zájezd TRIO MARSALIS 

13. března se vydali naši saxofonisté a klarinetisté na jedinečný koncert Branford Marsalis 

Quartetu, který byl zahajovacím koncertem Jazzfestivalu Brno 2019. Tato světová jednička 

přijela zahrát do akusticky úžasného sálu Sono centra v Brně. Večerní kncert byl pro nás 

všechny jistě krásným zážitkem a nechyběl ani podpis na čepici pro našeho Kubíka od 

slavného Bronforda Marsalise. Branford Marsalis i po více než třech dekádách v hudební 

branži zůstává v kurzu. Na začátku osmdesátých let vtrhnul na scénu jako saxofonista. Pro 

jazz tak nadchl zástupy nových fanoušků. Je nositel třemi Grammy. 
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3. 4. 2019 Zájezd na klavírní recitál Lukáše Vondráčka 

 

Ve středu 3. dubna 2019 jsme se se ZUŠkou vydali do Pardubic na klavírní recitál Lukáše 

Vondráčka. V aule pardubické univerzity byla přímo hudební atmosféra. Lukáš Vondráček 

nám zahrál skladby od Franze Schuberta a Roberta Schumanna. Bylo to precizní, zahrané 

úžasně a s citem. Nejvíce mne zaujalo, jak nádherně dokáže zahrát piano a jak forte. 

Nejkrásnější ze skladeb pro mne byl Karneval R. Schumanna. 

Doufám, že budu mít opět možnost jet na některý z jeho dalších koncertů. 

 

Jana Tillová 

  

 

13.4.2019 Zájezd do Národního divadla v Brně opera RUSALKA 

 

Hurá za Rusalkou 

 

V sobotu 13. 4. 2019 jsme se zúčastnily spolu s žáky Základní umělecké školy v Kostelci nad 

Orlicí zájezdu do Národního divadla v Brně na operu Rusalka.  

Doprovázely nás paní učitelka Ichová, Neubauerová a v Brně se k nám připojila paní učitelka 

Čepelková. Poprvé s námi výlet absolvovali i rodiče.  

Všichni jsme se sešli v 16:00 v budově ZUŠ v Kostelci nad Orlicí. Po krátké prezenci jsme vyrazili na 

místo příjezdu autobusu. Vyjeli jsme v 16:15 a s krátkou pauzou v Černé hoře jsme dorazili do Brna 

okolo půl sedmé. Během cesty nám paní učitelka Ichová představila děj opery, hlavní postavy, 

nejznámější árie a upřesnila pár organizačních dodatků.  

Na místě všichni dostali vstupenky, odnesli si věci do šatny a šli hledat svoje místa. Seděli jsme na 

druhém balkóně uprostřed, odkud byl krásný výhled na jeviště a text árií, který se zobrazoval nad 

jevištěm. Divadlo bylo vyprodané.  

Opera byla rozdělena na tři jednání, kdy po každém následovala patnáctiminutová přestávka. V 

prvním jednání se Rusalka zamilovala do prince a toužila se stát člověkem, aby mohla být s ním. Šla 

proto za čarodějnicí, aby jí v tom pomohla. Ta jí vyhověla, ale za cenu Rusalčina hlasu. Poté Rusalka 

odjela s princem na jeho zámek. V druhém jednání si chce princ Rusalku vzít, ale nakonec se zamiluje 
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do cizí kněžny. Ve třetím jednání musí Rusalka prolít princovu krev, aby se mohla vrátit do jezera jako 

dcera vodníka. Princ se vrátí k jezeru a hledá Rusalku, ze které se mezitím stala bludička. Rusalka 

ho varuje, že její polibek mu přinese smrt, ale on bez ní nechce dál žít. Princ umírá, ale Rusalka 

zůstává bludičkou, protože neprolila jeho krev. 

Při první přestávce bylo hromadné focení celého zájezdu. Po představení, které skončilo v deset 

hodin, si všichni vyzvedli oblečení a sešli se u šaten. V autobuse jsme se uvelebili a plni příjemných 

zážitků mohli jít spát. V Ústí nad Orlicí nás paní učitelky vzbudily, abychom zavolali rodičům, kde jsme. 

Domů jsme dorazili chvíli po půlnoci. 

Představení se nám moc líbilo a už teď se těšíme na další poznávání umění se ZUŠ. 

 

        Michaela a Pavlína Hlávkovy 
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12. 4. 2019 Večer scénického tance 

Taneční oddělení připravilo krásné celovečerní pásmo, tentokrát složené z tematických 

jednotlivých představení jako Zima, Valčík, Na louce, Výlet, Blbiny, Zrcadlení, Ve větru, 

Emoce, Balada, Adnděl, Jako pytel blech, V hlubinách aj., do kterých se zapojily všechny 

žákyně tanečního oddělení a tanečního souboru VoTo. Celovečerní představení mělo opět 

veliký ohlas o čmež vypovídají i tato děkovná slova o d jedné z divaček. 

 V pátek jsem byla na Večeru scénického tance a byla jsem opět nadšená. Napadlo mě, že 

znám málo lidí, kteří by svou práci dělali na tak vysoké úrovni jako Vaše paní učitelka Neubauerová. 

Když ještě domyslím dál na dopad jejího působení na děti, na jejich formování a vedení k pohybu, 

vnímání hudby a krásy....jistě neumím postihnout všechny aspekty její práce.....zůstávám v úžasu 

stát. J. Brodinová 
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15.-18. 4. Děti dětem 

Ve třech dnech naše škola uspořádala 6 dopoledních koncertů pro žáky ZŠ z Kostelce nad 

Orlicí a Doudleb nad Orlicí. Školu navštívilo více jak 200 žáků, kteří byli poslušnými 

posluchači a se zaujetím si poslechli výkony svých spolužáků. Mohli si i vyzkoušet, jak se 

hraje na baskřídlovku nebo zobcové flétny. 

 

 

 

28. 4. 2019 Kulturní vystoupení 

V neděli 28. dubna 2019 se konalo v Častolovicích slavnostní setkání členů Územního sdružení 

ČZS Rychnov n.K. Krátké hudební vystoupení pro ně i tentokrát připravili žáci naší školy. 
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18. 4.  Soustředění sólového zpěvu 

Na zelený čtvrtek 18. 4. 2019 jsme s paní učitelkou Janou Ichovou jely do ZUŠ Kostelec nad 

Orlicí, abychom se naučily nové písničky a vypilovaly ty starší, co už umíme. Zpívaly jsme 

osm nových lidových českých i moravských. Bylo to prima odpoledne a hezky nám to znělo. 

Už se těšíme na příště.                                                                              Markéta Řeháková 

 

 

13. 5.  Koncert v kostele Panny Marie v Praze – flétnové resumé paní prof. Tůmové 

Vážené a milé Flétničky, všem Vám předem děkuji za účast na tomto neobvyklém koncertě 

a Vaši přípravu, časovou i finanční náročnost, protože v den koncertu asi nebudu úplně ve 

své formě. Koncert je pro mne uzavřením mé celoživotní práce s mojí dcerou a flétnistkou, 

které jsem věnovala tisíce hodin v prostoru hudby a umění vůbec. Sice bylo vše v jedné 

vteřině zmařeno, ale věřím a doufám, že v duchovní auře, která nás obklopuje, není nic 

ztraceno, ale žije dál, v nás, všech našich dětech a studentech, kdy vše přenášíme i do světa 

těch lidí, kteří zatím o hudbě a umění nic nevědí. Těším se na Vás v neděli a na dalších našich 

projektech. Přeji Vám krásný májový čas. S úctou Vaše Magdalena.  
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18. 5.  Zájezd tanečního oboru do Národního divadla v Praze 

Dne 18. 5. 2019 se TO ZUŠ F. I. Tůmy v Kostelci nad Orlicí vydal na baletní představení 

Marná Opatrnost do Národního divadla v Praze. Hudbu k tomuto baletu složil L. J. F. Hérold 

a choreografii vytvořil F. Ashton. V hlavních rolích se představili Olga Bogoliubskaia, Giovanni 

Rotolo, Daniel Camargo a Alexandre Katsapov. 

Veselý balet se nám líbil až tak, že jsme výkony tanečníků ocenili potleskem ve 

stoje.  Obzvláště se nám líbil tanec Lisy se stuhama,  matčin tanec ve dřevácích, komický 

tanec kohouta a slepic a živý poník na jevišti. 

Pře začátkem představení jsme si prohlédli celé divadlo od sklepa, kde jsou zabudovány 

základní kameny až po velkou terasu, kde jsme obdivovali dvě nádherná trojspřěží. 

Cesta nám rychle utekla díky krásnému autobusu od CK Kalousek a díky přívětivému panu 

řidiči. Odjížděli jsme domů plni nadšení a zážitků a už se těšíme na další zájezd.  

         Eliška Hlaváčková žákyně TO 
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21. 5. 2019 Slavnostní koncert 

 

Již tradicí se stal Slavnostní koncert ZUŠ F. I. Tůmy, který se koná v krásném zrcadlovém 

sále Nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Velice si vážíme propůjčení těchto prostor a 

děkujeme Nadaci Kinských, že nám tyto úžasné prostory propůjčuje k významným 

koncertům naší školy.  

 

Slavnostní koncert se v tomto roce nesl v duchu komorní hudby. Koncert zahájil soubor 

ZUŠ pod vedením paní učitelky I. Kožúškové a J. Čechové Krečmerové. Dále vystoupili a 

byli oceněni vítězové krajských kol soutěže ZUŠ v komorní hře- soubor Okteto, soubor 

Hrdobci a kvarteto Flautos Dryades, klavíristka Nela Ontlová za bronzové pásmo, které si 

přivezla  ze soutěže Bohuslava Martinů v Poličce ve hře na klavír, dále pak flétnistka 

Anežka Polnická za 1. místo ve hře na příčnou flétnu v Litvínovském dřevohraní. Slavnostní 

koncert zakončili významní hosté z HAMU Brno duo Kateřina Blažková - klavír a Mojmír 

Kačírek - viola. Zaplněný sál odměnil všechny úžasným potleskem. 
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28. 5. 2019 ZLATÉ PÁSMO HRDOBCŮ ZE SVITAVSKÉHO KOMOŘENÍ. 

Dne 28. 5. 2019 se naši Hrdobci (saxofony  Jiří Hejčl, Matouš Cimfl, Vojtěch Slovák a 

klavír  Václav Klecandr ml.) zúčastnili soutěžní přehlídky Svitavské komoření. Ze Svitav 

přivezli krásné zlaté pásmo. Moc blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy i města. 

Děkujeme  a blahopřejeme rovněž i pedagogickému vedení souboru Hrdobců Táně Peškové 

a Václavu Klecandrovi za příkladnou práci.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 56 

16.5.2019 DOD ZUŠ  a hudební pohádka „Hastrmanky jdou do SuperStar“ 

Dne 16. 5. 2019 připravili žáci a učitelé hudebního a tanečního oboru ZUŠ F. I. Tůmy 

Kostelec nad Orlicí hudebně – taneční pohádku o dvou hastrmankách, které se chtěly 

dostat do pěvecké soutěže SuperStar. 

Tohoto představení se účastnilo přes 220 dětí z místních i okolních mateřských škol. 

Zároveň si také děti mohly prohlédnout komentovanou prohlídku výstavu prací žáků 

výtvarného oboru ZUŠ. 

Dětem se tato veselá a zároveň poučná pohádka velice líbila, protože ji ocenily dlouhým 

potleskem 
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ZUŠ OPEN 

2019 
Muzeum krajky 

Vamberk 31.5. 
Jak už jste si mohli v předcházejících letech všimnout, naše Základní 

umělecká škola Františka Ignáce Tůmy Kostelec nad Orlicí se pravidelně 

zapojuje do celorepublikové kulturní akce – ZUŠ Open, jejímž cílem je 

zviditelnit život uměleckých škol.  Ani letos tomu nebylo jinak.  

  V pátek 31. 5. 2019 se žákům naší školy podařilo vykouzlit krásné 

odpoledne. Celé atmosféře napomáhala i rozkvetlá zahrada Muzea krajky 

ve Vamberku, kde se celá akce odehrávala. Celkem vystoupilo přes 100 

žáků v různých uskupeních, a tak předvedli hudební obor v celé své kráse. 

Milovníci výtvarného umění si také přišli na své. Po celou dobu zde žáci 

svůj obor pilně reprezentovali, ať už malovali krajku, či skládali origami. 

Příjemné odpoledne pak zakončilo saxofonové kvarteto ve složení Štěpán 

Přibyl, Majda Koubová, Nikča Hejčlová a Jenda Polnický. Myslím si, že hezčí 

tečku za celým programem jsme si přát nemohli.  

 Velké díky patří Muzeu krajky ve Vamberku za možnost uspořádat 

náš program právě zde. Neobešli bychom se ani bez vamberecké základní 

školy, která nám poskytla své vybavení a knihovně, kde měli někteří 

hudebníci svoji místnost. Nesmíme také zapomenout na kavárnu Láry Fáry 

z Rychnova nad Kněžnou, která si pro nás přichystala vynikající 

občerstvení. A poslední díky patří učitelům a žákům, kteří si společně 

jednotlivá čísla secvičili, a následně předvedli. 

Kdo už se také těší na příští rok? 

          Kučerová Adéla, 

žákyně ZUŠ 
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ZUŠ OPEN 2019 
Břevnovský klášter 1. 6. 2019 

Koncert duchovní hudby, kterého se zúčastnily naše flétnistky  Petra Bělková, Anežka 

Polnická ze třídy paní učitelky Jarmily Čechové Krečmerové. Slovem provázel arciopat 

Břevnovského kláštera, P. Petr Prokop Siostrzonek O.S.B. 
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Závěrečný koncert vamberecké pobočky ZUŠ F. I. Tůmy Kostelec nad Orlicí 

Dne 10. června 2019 se v Sokolovně Vamberk konal Závěrečný koncert vamberecké pobočky 

ZUŠ F. I. Tůmy. Téměř hodinový koncert, který byl složený z různých hudebních nástrojů, 

sledoval pln sál diváků. Odměnou pro malé muzikanty byl dlouhý potlesk. 
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11. 6. 2019 Charitativní koncert pro nadaci Krtek 

Již tradicí se pro naši školu stal charitativní koncert pro nadaci Krtek, která pomáhá 

onkologicky nemocným dětem. I letos ve spolupráci se ZŠ Častolovice jsme mohli společně 

přispět na dobré dílo. Děti ze ZŠ uskutečnily prodejní jarmark. Vybraný finanční obnos spolu 

s příspěvkem z koncertu předají děti zástupkyni z nadace Krtek v Brně. Jsme moc rádi, že i 

naše děti mohou pomáhat dobré věci. 
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14. 6.-.16. 6. 2019 BALET COPELLIA 
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18. 6. 2019 KONCERT RODIN V SÁLE u HUBÁLKŮ 

V roce 2015 jsme uspořádali na naší ZUŠ první koncert rodin. Ten se konal ještě 

v koncertním sále školy. O rok později pro velký zájem jsme již přemístili koncert rodin do 

krásného prostředí sálu U Hubálků, kde se již tento koncert stal tradičním zakončením naší 

celoroční koncertní sezóny. Je to vždy velmi radostný, pohodový koncert v přátelské 

atmosféře. Již se všichni těšíme na příští rok. 
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VÝSTAVY PRACÍ ŽÁKŮ VÝTVARNÉHO OBORU 

„Výstava klíčovou dírkou“ V Městské knihovně v Kostelci nad Orlicí 
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Zájezd výtvarného oboru do Prahy – Výstava F. Kupky a Keltové 
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Výstava salón absolventů vestibul Městského úřadu Kostelec nad Orlicí 
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Výstava vamberecké pobočky 
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Z výuky 
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4.1 Kalendář akcí školy 

ZÁŘÍ      

14-16. Hudební festival Tůmův Kostelec HO 

ŘÍJEN     

5.-7. Soustředění smyčcového a flétnového souboru Hrádek VO 

20.10. 

Účast smyčcového oddělení na koncertu vítězů Kociánovy soutěže 

v zrcadlovém sále Nového zámku v Kostelci n. O. HO 

23.10. Koncert žáků ZUŠ HO 

28.10. Odhalení sochy T. G. Masaryka –Kostelec n. O. HO 

28.10. Odhalení sochy T. G. Masaryka – Potštejn  

29.-30. Soustředění smyčcového a flétnového oddělení   

LISTOPAD   HO 

1.11. Účast kytaristů na interpretačním semináři v ZUŠ Střezina HK HO 

2.-3. Soustředění pěveckého sboru ZUŠ HO 

10.11. Návštěva žáků TO na taneční konzervatoři v Praze TO 

13.11. Koncert špuntíků HO 

14.11. 

Zájezd žáků VO do Prahy – výstavy Keltové v Národním Muzeu a 

Fr. Kupka v Národní galerii, Valdštejnský palác VO 

16.11. Třídní přehrávka – Kytary O. Dašková HO 

20.11. Koncert žáků ZUŠ HO 

21.11. Třídní přehrávka – Kytary O. Dašková HO 

21.11. Sborový koncertík pro rodiče HO 

22.11. Kulturní vystoupení pro Klub důchodců Častolovice HO 

26.11. Třídní přehrávka – R. Hruška, Častolovice HO 

27.11. Klavírní recitál posluchačky JAMU – K. Znamenáčková HO 

28.11. Třídní přehrávka – R. Hruška, Vamberk HO 

29.11. Třídní přehrávka – Čepelková, Peshková HO 

PROSINEC     

2.12. Adventní koncert v kostele sv. Jiří HO 

2.12. Louskáček TO 

3.12. Louskáček – pro žáky ZŠ TO 

3.12. Koncert pobočky ve Vamberku HO 

4.12. Třídní přehrávka – R. Hruška,Kostelec HO 
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6.12. Vánoční sborový koncert HO 

10.12. Třídní koncert - Alt HO 

11.12. Koncert žáků ZUŠ HO 

14.12. Vánoční koncert třídky Čechová, Polnická HO 

14.12. Vánoční koncertík třídy Havlínová HO 

17.12. Vánoční koncertík třídy Viktorová HO 

19.12. Vánoční koncertík třídy Zemenová HO 

20.12. Vánoční koncertík třídy Peshková HO 

21.12. Vánoční kytarová dílna HO 

21.12. Veřejná violoncellová hodina HO 

24.12. Vánoční mše V. Mýtného kostel sv. Jiří HO 

LEDEN   HO 

8.1. Pěvecký podvečer TO 

13.1. Soustředění žesťového souboru HO 

15.1. Pololetní koncert třídy H. Čepelkové HO 

22.1. Přehlídka v komorní hře dechových nástrojů HO 

22.1. Zájezd violoncellistů do Filharmonie HK – Prague cello quartet HO 

23.1. Kytarová třídní dílna HO 

27.1. Kulturní vystoupení pro ČZS Častolovice HO 

29.1. Koncert ZUŠ HO 

31.1. Koncert pro žáky ZŠ Častolovice HO 

31.1. Koncert pobočky Častolovice HO 

ÚNOR     

21.2. Okresní přehlídka v komorní hře HO 

22.2. Koncertík kytarové třídy HO 

22.2. Koncertík violoncellové třídy HO 

26.2. Koncert ZUŠ HO 

BŘEZEN     

7.3. Koncert pro ZŠ Vamberk HO 

7.3. Vystoupení pro SPCCHO - Kostelec HO 

13.3. Zájezd Trio Marsalis – Brno, saxofonisté HO 

21.3. Krajské kolo komorní hra dřevěné nástr.Týniště nad Orlicí HO 

26.3. Koncert ZUŠ HO 



 119 

DUBEN     

3.4. Zájezd Klavírní recitál Vondráček HO 

6.4. Otvírání studánek Vamberk HO 

9.4. Koncert ZUŠ HO 

10.4. Třídní koncert IK HO 

12. 4.  Večer scénického tance TO+HO 

13.4. Zájezd Rusalka HO 

12. -13. 4. Soutěž Litvínovské dřevohraní HO 

15.-18.4. Koncerty děti dětem HO 

24.4. Soutěž Mládí Bohuslava Martinů Polička HO 

26.4. Koncert Galerie RK HO 

28.4. Kulturní vystoupení Častolovice HO 

30.4. Koncert Čarodějnice HO 

KVĚTEN      

6.5. Jarní sborový koncert HO 

14.5. Koncert sborové třídy HO 

16.5. Hudební pohádka DOD HO 

16.5. Koncert ZUŠ v rámci DOD HO 

18.5. Zájezd TO do ND Praha TO 

21.5. Koncert Rabštejn HO 

21.5. Slavnostní koncert HO 

22.5. Vystoupení na vernisáži VO VO,HO 

24.5. Třídní přehrávka kytary HO 

24.5. Seminář Kydlíček Opočno HO 

24.5. Koncert třídy Havlínová HO 

27.5. Koncert kytary HO 

28.5. Absolventský koncert HO 

30.5. Absolventský koncert HO 

31.5. ZUŠ OPEN, Vamberk, Třebechovice HO 

 Výstava prací žáků VO VO 

ČERVEN   HO 

1.6. ZUŠ OPEN Břevnov Praha, Neratov HO 

4.6. Program pro 3D Vamberk kytary HO 



 120 

7.6. Absolventský koncert HO 

8.6. Vystoupení Hrdobci Sokol Doudleby n. O. HO 

10.6. Koncert pobočky ve Vamberku HO 

11.6. Koncert pro Krtka Častolovice HO 

14.6. Koncertní přehrávka violoncellové třídy HO 

14.6. Balet Copellia TO 

16.6. Balet Copellia TO 

17.6. Třídní přehrávky Hruška HO 

18.6. Koncert rodin Kostelecká Lhota HO 

19.6. Třídní přehrávky Hruška HO 

19.6. Koncert v Bystrém HO 

19.6. Koncert třídy Alt HO 

25.6. Koncert třídy H. Čepelkové HO 

25.6. Zájezd Smetanův dům Litomyšl  HO 

26.6. Koncert třídy T. Peškové HO 

 

 

 

 

 

 

Za školní rok 2018/2019 škola uspořádala celkem  100 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 2018/2019 byla provedena kontrola ve dnech 13.- 15. 2. 2019, složení inspekčního 

týmu Mgr. Martina Bělková, Mgr. Renata Nehybová, Bc. Věra Petrášová, MgA. Petr Fiala. 

Závěry 

Vývoj školy / školského zařízení 

- Průběžné zlepšování materiálního vybavení školy je promyšlené a efektivní. V budově školy 

bylo instalováno zabezpečovací zařízení a bylo zavedeno pokrytí bezdrátovým internetovým 

signálem. Byly nakoupeny nové hudební nástroje, zejména tři nová koncertní křídla. Zlepšilo 

se vybavení digitální technikou nákupem dataprojektorů a notebooků. Došlo k zavedení 

elektronického evidenčního systému, který slouží i pro komunikaci se zákonnými zástupci 

žáků a rovněž mezi všemi pedagogy. V místě poskytovaného vzdělávání ve Vamberku byla 

vybudována nová učebna se samostatným zabezpečeným vchodem. 

- Soustavně se upevňuje status školy jako důležité kulturně vzdělávací instituce ve městě.  

Silné stránky 

- Erudovanost ředitelky školy v řízení pedagogických procesů se pozitivně odráží v naplňování 

koncepčních záměrů a trvalém zvyšování kvality uměleckého vzdělávání.  

- Přetrvává vysoká kvalita koncepčního řízení školy, daří se udržet vysokou odbornou 

i pedagogickou úroveň vyučujících a velmi dobrou úroveň uměleckého vzdělávání.  

- Podnětné prostředí učeben a pravidelná obnova materiálního zázemí včetně 

nadstandardního vybavení koncertními nástroji pozitivně přispívá k naplňování stanovených 

cílů vzdělávání.  
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- Vedení školy společně se všemi zaměstnanci aktivně vytvářejí příjemné prostředí, které se 

projevuje v dobrých prosociálních vztazích mezi všemi aktéry vzdělávání, ředitelka školy 

systematicky usiluje o zpětnou vazbu od všech zúčastněných.  

- Soustavná podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků se odráží v odborné 

kvalitě výuky a schopnosti žáky motivovat k dosahování dlouhodobě vynikajících 

vzdělávacích výsledků a úspěchů v soutěžích na republikové i mezinárodní úrovni.  

- Zapojování žáků do kolektivních uměleckých aktivit v rámci mezioborové spolupráce posiluje 

pocit sounáležitosti se školou a spolužáky zejména při prezentaci školy na veřejnosti. 

- Aktivní rozvoj spolupráce s partnery a zapojování školy do společenských činností města 

přispívá k rozvoji sociálních a občanských kompetencí žáků a jejich schopnosti 

sebeprezentace.   

- Organizováním zájezdů do divadel, na výstavy a koncerty pedagogové u žáků podporují 

hlubší zájem o umění a utvářejí u žáků povědomí o českém i světovém kulturním dědictví.   

Slabé stránky a/nebo příležitosti ke zlepšení 

- Příležitostí ke zlepšení uměleckého vzdělávání je změnit organizaci vzdělávání žáků 

přípravného studia výtvarného oboru a vytvořit samostatné oddělení pro jejich činnost. 

Příklady inspirativní praxe 

- Manažerské schopnosti ředitelky školy, úspěšné úsilí o inovaci materiálních podmínek pro 

vzdělávání žáků, každoroční cílevědomé hodnocení školy, které ředitelka školy dále využívá 

při řízení školy. 

Doporučení pro zlepšení činnosti školy 

- Vzhledem na rozdílný vzdělávací obsah a věkové zvláštnosti žáků předškolního a mladšího 

školního věku realizovat přípravné studium výtvarného oboru odděleně od základního studia 

a snížit hodinovou dotaci ze tří na dvě hodiny týdně.   

 

6.2 Kontroly ostatní 

 

2018 – byla schválena Radou města Kostelec nad Orlicí USNESENÍ č. RM 4/2018 účetní závěrka 

za rok 2017 a převod zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 95.796,71 Kč, do rezervního fondu. 

 

15 listopadu 2018 – kontrola elektrického zařízení a budovy (kontrolu provedl pan František 

Macháček) 

                           

2019 – preventivní požární prohlídka, kontrola hydrantu a hasicích přístrojů (kontrolu provedl pan 

Morávek) 

 

9. 1. 2019 – Kontrola Krajské hygienické stanice Královehradeckého kraje – územní pracoviště 

Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova 1320, Kontrolu provedla paní Bronislava Rychtaříková. Závěr 

kontroly nebyly shledány nedostatky. 
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7. ZAKOUPENÉ NÁSTROJE A UČEBNÍ POMŮCKY 

 

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 vybudování sborovny pro učitele vybavené PC a kopírkou. Byla 

vyměněna světla na chodbách a vymalovány zbývající učebny a prostory vestibulu. Obnovují se i již 

zastaralá akumulační kamna, podlahové krytiny, koberce. 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 vybudování sborovny pro učitele vybavené PC a kopírkou. Byla 

vyměněna světla na chodbách a vymalovány zbývající učebny a prostory vestibulu. Obnovují se i již 

zastaralá akumulační kamna, podlahové krytiny, koberce. Velký důraz klademe na nákup nových 

kvalitních hudebních nástrojů a jiných učebních pomůcek 

1. ÚNOR 2018  

Zasíťování sborovny, zakoupení kopírky Konica Minolta 227 a PC sestavy 

2. Pokrytí sborovny v přízemí internetem - hradil zřizovatel 

3. Zakoupení kopírky Konica Minolta 227 a PC pro učitele v přízemí sborovny (firma Alinet, RANA 

Hradec Králové) – hradila ZUŠ 

4. Elektrické vedení ve sborovně rozšířeno – zásuvky, přidán přímotop (firma Macháček) – 

hradila ZUŠ 

 

 

  Předmět   Cena   Datum pořízení 

15 skládacích notových stojanů 1370,-/ks 20.550,- Kč Říjen 2018 

Zahnutá hlavice pro příčnou flétnu 3.000,-  Září 2018 

Altová příčná flétna jupiter  39.900,- Listopad 2018 

Hlavice altová příčná flétna zahnutá 9.000,- Listopad 2018 

½ violoncello komplet Vienna student 27.800,- Listopad 2018 

Program Sibelius 5 licencí + PhotoScore 23.540,- Listopad 2018 

Příčná flétna NUVO jFlute 2 ks 7920,-  Duben 2019 
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Cesta vedení pro zasíťování sborovny v přízemí 

    

Chodba 1. patro     sklad nástrojů 1. patro 

  

Sklad nástrojů 1. patro                    sklad VO přízemí        Chodba před učebnou č.15   

 

                         

                           

   skládek VO u uč. č.15                                    Sborovna 
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Nová akumulační kamna učebna č. 1 

 

Říjen 2018 – firma pan Macháček – hradil zřizovatel 

 

 

 

 

Malování (firma pan Blažek) 

 

Rok 2018 

Srpen – uč. 4, kancelář, ředitelna, sociální zařízení 1. patro, sborovna, vestibul vstupní hala, uč. č. 

15,  učebny TO, VO, šatny TO, VO – hradil zřizovatel 
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Srpen 2018 

 

Oprava zárubní a dveří v úklidové komoře, opravy zdi (provedla firma pana Prachala), hradila škola 
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9. ÚPLATA ZA VZDĚLÁNÍ 

Přehled o výši úplaty za vzdělávání ve školním roce 2018/2019 

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 ………………………………………………………………………...600,- Kč 

Sbor při výuce na hudební nástroj ……………………………………..250,- Kč 

 

Taneční obor        pololetně 

1 hodina týdně ……………………………………………………………425,- Kč 

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

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

 

Výtvarný obor        pololetně 

3 hodiny  ……………………………………………. …………………..1.100,- Kč 

Studium pro dospělé 

1. 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. 

2. 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. 

V Kostelci nad Orlicí dne 1. 9. 2018                 Mgr. Jana Polnická, v.r. 

                                                                                  ředitelka ZUŠ 
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10. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 

Organizace školního roku 2018/2019 v základních školách, středních školách, základních 

uměleckých školách a konzervatořích  

 

Č.j. MSMT-6576/2017-1                                                                     

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne ve všech základních školách, 

středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 3. září 2018. 

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019. Období školního vyučování 

ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2019.  

Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018.  

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 

2019. Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019.  

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019.  

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:  

Termín  Okresy, obvody hl. města Prahy  

4. 2. - 10. 2. 2019  

Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, 

Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, 

Prostějov  

11. 2. - 17. 2. 2019  
Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, 

Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Karviná  

18. 2. - 24. 2. 2019  
Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův 

Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek  

25. 2. - 3. 3. 2019  

Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, 

Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, 

Teplice, Nový Jičín  

4. 3. - 10. 3. 2019  

Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, 

Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, 

Písek, Náchod, Bruntál  

11. 3. - 17. 3. 2019  

Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, 

Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, 

Opava, Jeseník  

 Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna 2019, pátek 19. dubna 2019 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 soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019.  

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019. 

 

 

file:///C:/Users/ZUS1/Documents/DOKUMENTY/KARTOTÉKA%202017-18/organizace.docx%23_top
file:///C:/Users/ZUS1/Documents/DOKUMENTY/KARTOTÉKA%202017-18/organizace.docx%23_top
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11. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY  

 

Hospodaření ZUŠ za rok 2018 

 

Výnosy 

Úplata za vzdělávání 1 090 996,00     

Dotace z krajského úřadu 8 741 813,00 

Provozní příspěvek od zřizovatele      50 000,00 

Výnosy celkem 9 882 809,00 Kč 

 

Náklady 

Osobní náklady 8 910 384,24 

Odpisy      43 008,00 

Energie    185 654,00 

Ostatní náklady    647 988,19 

Náklady celkem 9 787 034,43 Kč 

 

Výsledek hospodaření        95 774,57 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 

Škola nebyla zapojena do systému dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

 

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 nazvaný  „Děti dětem“, kdy žáci naší školy hrají pro 

své spolužáky ze ZŠ Kostelec nad Orlicí. Rovněž jsme pořádali koncert pro žáky ZŠ Častolovice a 

pro žáky ZŠ Vamberk. V rámci Dne otevřených dveří zveme děti z MŠ v Kostelci nad Orlicí a z okolí 

(cca 200 dětí) na hudební pohádku, ve které účinkují  žáci a učitelé naší školy. Výtvarníci v této době 

pořádají komentované prohlídky pro děti z MŠ. Pro organizaci DDM zajišťujeme hudební doprovod 

při akci Čarodějnice. Pořádáme charitativní akce v rámci adventních koncertů, tentokrát na pomoc 

organizaci Zdravotní klauni a již tradičně i v měsíci květen charitativní koncert na pomoc nadaci 

Krtek, která pomáhá onkologicky nemocným dětem. Spolupracujeme i s dalšími organizacemi ve 

městě a zajišťujeme pro ně kulturní akce a hudební či taneční vystoupení. Již 3. rokem naše škola 

spolupracuje s JAMU v Brně a pořádá cyklus koncertů studentů JAMU.  

 

Výroční zpráva 

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

o svobodném přístupu k informacím 

Za období 1. 9. 2018 – 31. 8. 2019 

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. 2019            Mgr. Jana Polnická,v.r.  ředitelka školy 


