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Základní údaje 

 

 

Název školy:   Základní umělecká škola Svitavy 

 

Adresa školy:   T. G. Masaryka 25A, 568 02 Svitavy 

 

Místo poskytovaného vzdělání: T. G. Masaryka 25A, 568 02 Svitavy 

                                                      Moravské Náměstí 65, 569 02 Březová nad Svitavou  

 

IČO:     67439900 

 

Jméno a příjmení ředitelky:  Mgr. Renata Pechancová 

 

Kontakty:  

 Telefon:    736 481 876 

 E-mail:    zus@zus.svitavy.cz 

 Web:    http://www.zussvitavy.cz 

   

 

Zřizovatel: 

Název:    Město Svitavy 

Adresa:   Svitavy, T. G. Masaryka 5/35, 56802 

IČO:    00277444 

 

Kontakty: 

 Telefon:   461 550 211  

 E-mail:    posta@svitavy.cz 

 Web:    http://www.svitavy.cz 
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Základní umělecká škola Svitavy - charakteristika 

Základní umělecká škola Svitavy vykonává činnost ve třech uměleckých oborech. V hlavní 

budově školy probíhá výuka v hudebním, tanečním a výtvarném oboru. Kromě toho jsou 

vytvořeny podmínky pro vzdělávání žáků hudebního oboru i na dalším místě poskytovaného 

vzdělávání, a to v Březové nad Svitavou, Moravské náměstí 65. 

Kapacita školy 810 žáků je dlouhodobě naplňována přibližně z 88 %. Ve školním roce 

2018/2019 se ve škole vzdělávalo v přípravných ročnících I. stupně a základním studiu I. a II. 

stupně celkem 715 žáků, z toho 452 v oboru hudebním, 149 v tanečním a 114 ve výtvarném. 

Výuka je realizována podle Školního vzdělávacího programu Základní umělecké školy Svitavy 

(dále „ŠVP“). 

Škola se svou činností a vzdělávacími výsledky seznamuje veřejnost prostřednictvím 

dostupných mediálních prostředků, spoluprací s kulturními organizacemi města a na 

webových stránkách školy. 

 

 

 

Budova školy  

- T. G. Masaryka 25A, 

Svitavy 

 

 

 

 

 

Odloučené pracoviště - Moravské 

Náměstí 65, Březová nad Svitavou 
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Školní rok 2018/2019 

 

Školní rok 2018/2019 zahájila škola s novým vedením. V průběhu srpna byla zbudována nová 

třída pro elektronické klávesové nástroje a nová sborovna ve druhém patře. Ve školním roce 

se postupně provedla výměna světel v celé budově a v přízemí jsme zlepšili akustické 

vlastnosti obložením dveří jednotlivých tříd. Zprovoznili jsme zahradu u školy. Šatny žáků 

byly kompletně nově vybavené uzamykatelnými skříňkami. Vybudovala se nová třída pro bicí 

nástroje. Škola zřídila nové webové stránky a všichni učitelé přešli na elektronickou formu 

třídní dokumentace.  

Aktivizovala se práce předmětových komisí a realizovali jsme řadu nových projektů a akcí pro 

veřejnost. Od druhého pololetí škola začala dvouleté období čerpání prostředků z Šablon II., 

na základě kterých jsme zařídili třídu hudební nauky, výtvarného oboru a elektronických 

klávesových nástrojů počítačovým vybavením a výrazně zkvalitnili výukové možnosti. 

Realizovalo se několik projektových dnů mimo školu, komunitně-osvětová setkávání, 

spolupráce s odborníky z praxe apod. 

Základní umělecká škola Svitavy v průběhu roku spolupracovala intenzivně s řadou kulturních 

a společenských institucí v celé republice (konzervatoře, HAMU, JAMU, NIDV apod.), díky 

kterým jsme mohli organizovat spoustu veřejných akcí. Místní školy a školská zařízení jsou již 

tradičně dobrými partnery ZUŠ Svitavy, už díky společným žákům. Škola spolupracuje i 

s dalšími ZUŠ Pardubického kraje při pořádání soutěží a v dalších společných projektech 

(vystoupení, konzultace, další vzdělávání apod.). Stálými partnery jsou i SKS Svitavy a 

Muzeum a galerie města Svitavy, díky kterým máme možnost kvalitně ve městě prezentovat 

své žáky. 

Škola se poprvé zapojila do celostátního happeningu ZUŠ OPEN. Zorganizovala Celostátní 

setkání učitelů sólového zpěvu a celostátní soutěžní přehlídku komorních souborů Svitavské 

komoření. Jak na tuto přehlídku i na obnovenou pěveckou soutěž Svitavský slavík získala 

škola grant z Pardubického kraje. 

 

Prezentace žáků probíhala různým způsobem celkem na 115 akcích ve Svitavách i mimo ně. 

Hudební obor: 

celoškolní akce – veřejné koncerty (Adventní, Vánoční, Jarní, Závěrečný apod.) 

projekt Šance pro mládí v rámci koncertů KPH 

koncerty absolventů  

interní koncerty  

třídní koncerty, přehrávky, besídky  

akce předmětových komisí (přehrávky, semináře) 

Taneční obor: 

taneční akademie – listopad, květen 

spolupráce na školních akcích všech oborů 

vystoupení ve spolupráci s jinými subjekty (plesy, taneční akademie jiných 

ZUŠ) 
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zájezdy na taneční vystoupení do divadel (3 x) 

Výtvarný obor: 

výstavy výtvarného oboru 

výstava absolventů 

spolupráce s dalšími obory (kulisy, plakáty, programy) 

výzdoba školy  

Zaměstnanci školy 

Ředitelka školy  Mgr. Renata Pechancová 

Zástupce ředitelky Jakub Dobeš, DiS. 

Ekonomicko-administrativní úsek  Markéta Straková, DiS. 

Učitelé - hudební obor: 

Karolína Benešová  housle, smyčcové soubory 

Mgr. František Boček  varhany, klavír, hudební nauka 

Vojtěch Boštík DiS.  EKN, klavír, zpěv 

Marcela Černá  klavír 

Jaroslav Dvořák  trubka, tenor, tuba, dechové orchestry 

Mgr. Milada Dvořáková zobcová a příčná flétna, PHV, hudební nauka 

Jakub Dobeš DiS.  housle 

Mgr. Lenka Fikejzová  klavír 

Bc. Petr Jeníček  zobcová a příčná flétna, saxofon, komorní soubory 

Veronika Leksová DiS. akordeon, akordeonový soubor 

Mgr. Ludmila Merkudová PHV, sborový zpěv 

BcA. Jana Mimrová DiS. klavír 

Mgr. Hana Mohrová  klavír, hudební nauka, muzikantská praktika 

MgA. Lukáš Moravec  trombón, basová kytara, muzik. praktika, kom. soubory 

Katka Pastorková  klarinet, saxofon, komorní soubor 

Mgr. Renata Pechancová violoncello, sólový zpěv 

Mgr. Veronika Plívová kytara, kytarový soubor 

Mgr. Martin Pražák  EKN, muzikantská praktika 

Mgr. Dana Pražáková  sólový a sborový zpěv 

Mgr. Karel Sax   EKN 

Blanka Šefrnová   klavír 

Pavla Šefrnová  klavír 

Otakar Štěpánek DiS.  bicí, komorní soubor 

Lukáš Tomeš   klavír 

Karel Tóth   kytara, kytarový soubor 

Michaela Tóthová, dipl.um. sólový a sborový zpěv 

Martina Zobačová, dipl.um. akordeon, EKN 
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Učitelka taneční obor : Mgr. Květoslava Hrubešová  

Učitelé výtvarný obor: Mgr. Pavel Fiala  

Mgr. Ivana Fialová  

Provozní zaměstnanci: Hana Dobešová  uklízečka 

Bc. Marie Švancarová  uklízečka 

Josef Krčmář   školník 

 

Z celkového počtu zaměstnanců byla ve školním roce 2018/2019 jedna zaměstnankyně na 

rodičovské dovolené a jedna v dlouhodobé pracovní neschopnosti. 

 

Předmětové komise – hudební obor – školní rok 2018/2019 
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DVPP 

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků je realizováno v souladu s vnitřní směrnicí školy 

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a pedagogického rozvoje školy. Formy 

profesního rozvoje pedagogických pracovníků využívané ve školním roce 2018/2019 byly 

následující: 

- prohlubování kvalifikace a profesních kompetencí, popřípadě zvyšování kvalifikace, kterým 

je též získání kvalifikace k výkonu specializovaných činnosti.  Provádí se vlastním výkonem 

pedagogické činnosti, samostudiem, DVPP. Pro potřeby DVPP je využíván program Šablony II. 

- studium k získání kvalifikace nezbytné pro výkon povolání učitele ZUŠ formou studia na 

konzervatoři a vysoké škole uměleckého zaměření realizuje ve školním roce 2018/2019 šest 

vyučujících. Tři vyučující ukončili studium absolutoriem na konzervatoři. Jeden byl přijat ke 

studiu hry na varhany s nástupem od září 2019. 

- studium pro vedoucí pracovníky se realizuje formou specializovaných školení zástupce 

ředitelky. Studium řádně ukončeno. 

V průběhu celého školního roku se učitelé účastní dalšího vzdělávání zaměřeného na rozvoj 

své odborné specializace organizované konzervatořemi a NIDV. Na ZUŠ Svitavy jsou od září 

2018 pravidelně organizovány vzdělávací akce ve spolupráci s NIDV takříkajíc na míru, dle 

aktuálních potřeb výuky v jednotlivých studijních zaměřeních. ZUŠ Svitavy tak organizoval 

například Celostátní setkání učitelů sólového zpěvu, které se v následujícím školním roce 

bude pro velký zájem opakovat. 

U dalších zaměstnanců se pravidelně účastní dalšího vzdělávání v ekonomické oblasti účetní 

školy a školník pravidelně navštěvuje školení potřebné pro vykonávání své profese. 

 

 

Mimoškolní aktivity učitelů 

 

Učitelé působící za ZUŠ Svitavy jsou erudovanými odborníky ve svých oborech, což dokazuje 

jejich pravidelná mimoškolní činnost. 

 

Karolína Benešová - členka Svitavského bigbandu 

František Boček - varhaník římskokatolické farnosti Svitavy 
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Vojtěch Boštík - člen pěveckého sboru 

Marcela Černá - korepetitorka pěveckého sboru Dalibor Svitavy 

Jakub Dobeš - hra na barokní housle, hra moravských lidových písní 

Jaroslav Dvořák - vedení dechových souborů – Jarda gang, Svitavská dvanáctka 

 - člen Velkého swingového orchestru Česká Třebová 

Milada Dvořáková - koncerty duchovní hudby (kostely – Kochov, Březová nad Svitavou, 

Pohledy, Jabloňany apod.) 

 - spolupráce s pěveckým sborem Vlastimil Vanovice 

Pavel Fiala - pořadatel letního setkání mladých výtvarníků „Štáflova paleta“ – 

Havlíčkův Brod 

 - účast na výstavě výtvarníků – Výtvarníci Svitavska 

Ivana Fialová - autorské a kolektivní výstavy – Muzeum a galerie Svitavy 

 - Štáflova paleta – Havlíčkův Brod 

Lenka Fikejzová - korepetitorka vokálního sdružení SYxtet 

 - korepetitorka pěveckého sboru Dalibor (příležitostně) 

Petr Jeníček - koncertní činnost – Invisible trio, Trio cantorum, Duo latino, Trio 

musette 

Jana Mimrová - členka komorního souboru MimTrio 

 - sbormistryně pěveckého sboru Salvátor Chrudim 

 - dirigentka filharmonických a komorních těles 

 - koncertní činnost - housle a varhany 

 - korepetice opera HAMU Praha 

Hana Mohrová - účast na divadelním projektu J. Pevný – hudební složka 

Lukáš Moravec - studiová a koncertní činnost – kapely Do větru; František Černý a 

přátelé; Pozdní sběr 

 - koncertní spolupráce – repertoár pro trombón a klavír, Žesťové 

kvinteto Svitavy 

Katka Pastorková - koncertní činnost – pop zpěv, klavír 

 - členka Police Symphony orchestra 

Renata Pechancová - předsedkyně krajské umělecké rady - sekce sólového zpěvu 

 - místopředsedkyně Společnosti Bohuslava Martinů, členka 

celostátního výboru 
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- členka KOJK – Česká Třebová 

Veronika Plívová - vedení vokálního sdružení SYxtet 

 - hra na basovou kytaru - Bigband Svitavy 

Dana Pražáková  - předsedkyně krajské umělecké rady – sekce sborového zpěvu 

   - nahrávání CD s pěveckým sborem 

   - lektor sólového a sborového zpěvu (ZUŠ Holice, Krajská knihovna  

                                      Pardubice, Konzervatoř Brno) 

Martin Pražák - práce v nahrávacím studiu v Havířově – programy ProTools a 

Melodyne 

Karel Sax - kapelník The Pink Panters 

 - sbormistr pěveckého sboru Červánek 

 - korepetitor dětského sboru Svitaváček 

 - korepetitor divadelního spolku Lidového divadla 

Blanka Šefrnová - členka rady – Impuls (krajský orgán pro kulturu – Hradec Králové i 

Pardubice – Východočeské sdružení amatérských divadelníků) 

- členka rady - Artama 

 - účast na krajských a národních divadelních festivalech 

Otakar Štěpánek - člen organizačního týmu – Bubenický festival Vysoké Mýto 

Lukáš Tomeš - člen klavírního dua se Z. Řehákovou (učitelka ZUŠ Zábřeh) 

Michaela Tóthová - sólový zpěv s varhanami v kostele 

 

 

Žáci a jejich výsledky ve školním roce 2018/2019 

 

Počet žáků a jejich rozdělení dle studijního zaměření 

 

celkem – 715 žáků z toho 546 dívek 

 

v hudebním oboru 438 v individuální a skupinové výuce a 14 v kolektivní 

el. klávesové nástroje – 63  

akordeon – 9 

varhany – 4 
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housle – 35 

violoncello – 5 

kytara – 61 

basová kytara – 4 

zobcová flétna – 36 

příčná flétna – 20 

klarinet – 7 

saxofon – 6 

trubka – 10 

lesní roh – 1 

pozoun – 2 

tenor – 1 

tuba – 2 

bicí – 12 

sborový zpěv – 23 

sólový zpěv – 41 

klavír – 108 

 

v tanečním oboru 149 žáků 

ve výtvarném oboru 114 žáků 

 

 

 

Počty žáků podle prospěchu – 2. pololetí 

 

Obor Celkem Vyznamenání Prospěl Neprospěl Ostatní 

hudební 452 349 51 0 52 

taneční 140 113 3 0 24 

výtvarný 113 101 0 0 12 

Celkem 705 563 54 0 88 

 

Poznámka: ostatní = přípravná studia 
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Počty absolventů školního roku 2018/2019 

 

 
Celkem Dívky taneční výtvarný hudební 

1. stupeň 36 28 6 6 24 

2. stupeň 15 12 0 0 15 

Celkem 51 40 6 6 39 
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Úspěchy  

Přijetí na vyšší typy uměleckých škol 

 

Konzervatoř Brno – 1 žák přijat ke studiu hry na bicí nástroje 

SUPŠ Ústí nad Orlicí – 2 žákyně přijaté na dva obory – grafický a interiérový design 

Varhanická škola Brno – 1 žák přijat ke studiu hry na varhany 

Konzervatoř Jaroslava Ježka – 1 žák přijat ke studiu hry na elektrickou kytaru 

Univerzita Palackého v Olomouci – Pedagogická fakulta – 1 žák obor hudební výchova 

další obory VŠ - uměnovědné zaměření – 2 žáci 

 

Soutěže 

 

Výtvarný obor 

Mezinárodní výtvarná soutěž Ríša fantazie: 

  Viktorie Fedrselová - stříbrné pásmo 

Hudební obor 

Soutěže ZUŠ vyhlašované MŠMT 

 okresní kolo EKN:  David Hrubeš - 1. místo s postupem  

Petra Vejrychová – 1. místo s postupem 

Jakub Motl – 1. místo s postupem  

   hra na akordeon: Kryštof Jeníček – 1. místo s postupem 

  komorní hra s převahou žesťových nástrojů:  

žesťový soubor J. F. Ingr, A. Navrátil, A. Brixová, F. Kalvoda  

- 1. místo s postupem 

krajské kolo  EKN:  David Hrubeš - 1. místo  

Petra Vejrychová – 1. místo 

Jakub Motl – 1. místo s postupem a absolutní vítěz 

   hra na akordeon: Kryštof Jeníček – 2. místo 

  komorní hra s převahou žesťových nástrojů:  

žesťový soubor J. F. Ingr, A. Navrátil, A. Brixová, F. Kalvoda - 3. místo 

sborový zpěv:  Cvrčci - zlato, Svitavánek - zlato, 

 SDS - stříbro, Proměny - stříbro 

ústřední kolo EKN – Jakub Motl - 1. místo 

 

Mezinárodní sborový festival v Meissenu  

SDS - Cena poroty 
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Mezinárodní soutěž Pražský pěvec: 

pěvecké duo E. Udržalová a Š. Maruš čestné uznání 

            pěvecké duo B. Paldusová a S. Hajli čestné uznání 

 pěvecké kvarteto E. Udržalová, F. Štulpová, E. Makovská a Š. Maruš čestné uznání 

Eliška Udržalová - 3. místo 

 

Celostátní soutěžní přehlídka Mládí a Bohuslav Martinů: 

 ve hře na housle Ludmila Nahodilová – stříbrné pásmo 

 

Celostátní soutěžní přehlídka komorních seskupení Svitavské komoření: 

kytarové duo K. Tóth a J. Velecký – stříbrné pásmo 

 komorní trio Ad libitum O. Motl, N. Karbašová, K. Vaverová – stříbrné pásmo 

 pěvecké duo E. Udržalová a Š. Maruš zlaté pásmo a stříbrné pásmo 

pěvecké duo N. Karbašová a A. Báčová stříbrné pásmo 

            pěvecké duo B. Paldusová a S. Hajli stříbrné pásmo 

 pěvecké kvarteto E. Udržalová, F. Štulpová, E. Makovská a Š. Maruš zlaté pásmo 

 

Krajské kolo soutěže středoškolských sborů:  

SDS - zlato, Proměny - zlato s postupem do celostátní přehlídky (bude probíhat 

v následujícím školním roce – listopad 2019) 
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Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020 

 

První kolo se konalo v termínu 23. – 30. duben 2019 do všech tří oborů vzdělávání: 

hudebního, tanečního i výtvarného. Na webových stránkách školy (www.zussvitavy.cz) 

nebo přímo na http://zussvitavy.reservando.cz/ si mohli od 1. do 20. dubna zájemci 

rezervovat konkrétní termín, kdy chtějí s dítětem navštívit přijímací řízení. Rezervaci bylo 

možné provést i osobně v kanceláři školy. Zákonní zástupci dětí, které prokážou předpoklady 

ke vzdělávání, byli do 20. května informováni o zařazení do výuky a vyzvání k vyplnění 

přihlášky ke vzdělávání. Děti z mateřských škol jsme pozvali na setkání s pohádkou 

v dopoledních termínech 23. a 24. dubna. Pro žáky školy, kteří chtějí rozšířit své studium o 

další studijní zaměření, proběhne přijímací řízení po individuální domluvě do 30. 4. 

Druhé kolo proběhlo 7. 6. 2019 a bylo určeno přednostně pro žáky mateřských škol od 5 let 

věku.  

V září 2019 ještě proběhlo přijímací řízení u několika zájemců, kteří nastoupili do ZUŠ za 

místa uvolněná po žácích, kteří již do dalšího ročníku oproti předpokladu nenastoupili. 

Podrobnosti o kriteriích pro přijetí najdou zájemci na webových stránkách školy v sekci Pro 

rodiče. 

Přijímacího řízení se účastnilo 36 dětí v tanečním oboru, 31 dětí ve výtvarném oboru a 103 

dětí v hudebním oboru, tedy celkem 170 zájemců o studium.  

 

 

Soubory ve školním roce 2018/2019 

 

Výuka v hudebním oboru je zaměřená tak, aby se žáci co nejdříve mohli zapojit do 

společného muzicírování. Pro zpěváky máme několik pěveckých sborů dle věku a počtu žáků. 

Houslisté a violoncellisté se mohou realizovat v smyčcových souborech. Kytaristé mají dva 

kytarové soubory. Ve škole pracuje také několik dechových souborů různé velikosti i 

zaměření. V nabídce je i akordeonový soubor a soubor bicích nástrojů. 
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Pěvecké sbory 

 

Výuka sborového zpěvu v naší škole má bohatou tradici a na škole úspěšně působí hned 

několik pěveckých sborů. Hlavní školní pěvecké sbory vede paní učitelka Dana Pražáková, 

korepetice a dělené zkoušky paní učitelka Ludmila Merkudová. Dva třídní pěvecké sbory má i 

paní učitelka Michaela Tóthová. 

CVRČCI 

Tento mladší přípravný sbor tvoří vybraní žáci přípravné hudební výchovy ve věku 5 - 7 let. 

Děti se učí při zpěvu správně stát, dobře vyslovovat a čistě intonovat. Součástí výuky je „hra 

na tělo“, používání Orffových nástrojů a taneční vyjádření písní. 

SVITAVÁNEK 

Je starší přípravný sbor, který navštěvují žáci od 8 do 11, případně 12 let. Repertoár sboru 

tvoří písně lidové a umělé v náročnějších jednohlasých a dvojhlasých úpravách a také dětské 

muzikály. Svitavánek vystupuje několikrát v roce na koncertech školy. Na základě postupové 

zkoušky vybraní žáci přestupují do koncertního sboru. 

SVITAVSKÝ DĚTSKÝ SBOR 

Koncertní sbor Základní umělecké školy Svitavy navštěvují žáci od 12 (výjimečně i 11) do 19 

let. Repertoár sboru je obsáhlý - od písní lidových, skladeb 16. - 20. století až po současné 

autory, od jednohlasu po čtyřhlas. K oblíbeným skladatelům patří B. Smetana, A. Dvořák, B. 

Martinů, M. Uherek, M. Raichl, Z. Lukáš, L. Fišer, B. Chilcott. V repertoáru má skladby 

v češtině, slovenštině, ruštině, italštině, němčině, francouzštině, hebrejštině a angličtině. 

K nejvýznamnějším cenám, které Svitavský dětský sbor získal, patří zlatá pásma v Krajské 

přehlídce pěveckých sborů - 2x s postupem do celostátní přehlídky, zlatá pásma z celostátní 

soutěže Zahrada písní, stříbrná pásma z celostátní soutěže Porta Musicae a zlatá pásma 

z mezinárodní soutěže Svátky písní v Olomouci. 

Kromě pravidelných koncertů ve Svitavách sbor účinkoval na festivalech v Čechách i 

v zahraničí. Pravidelně se účastní koncertní spolupráce s partnerským městem Svitav Žiar 

nad Hronom. S velmi vydařeným muzikálem Komárkova ženitba od F. Trnky vyzpíval 

Svitavský sbor cenu na sborovém festivalu v Míšni.  

PROMĚNY 

Smíšený komorní sbor Základní umělecké školy Svitavy tvoří starší a bývalí členové 

Svitavského dětského sboru. Repertoár tvoří skladby od renesance po současnost nejčastěji 
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čtyřhlasé. Sbor získal několik zlatých pásem v celostátní soutěži Zahrada písní v Praze a 

v soutěži Mládí a Bohuslav Martinů v Poličce. 

 

Dechové soubory 

 

Ve školním roce působil na škole DECHOVÝ ORCHESTR pod vedením pana učitele Jaroslava 

Dvořáka a JAZZOVÝ ORCHESTR pod vedením pana učitele Petra Jeníčka. Oba orchestry se 

pravidelně účastní veřejných vystoupení organizovaných školou i jinými organizacemi. Jsou 

zvány i mimo Svitavy. Dechový orchestr je pro žáky studijních zaměření na dechové a bicí 

nástroje a v tomto školním roce zahájila spolupráci s orchestrem i nová generace zpěvaček. 

Jazzový orchestr spolupracuje i s dalšími studijními zaměřeními, jako hra na kytaru nebo 

elektronické klávesové nástroje. 

Na škole působily i DECHOVÉ KOMORNÍ SOUBORY. Flétnisté měli dva soubory zobcových 

fléten a jeden příčných fléten, dva pod vedením paní učitelky Milady Dvořákové a jeden pana 

učitele Lukáše Moravce, který vedl i žesťový soubor. Ten byl úspěšný i na oborových 

soutěžích. Saxofonisté a klarinetisté pracovali v menších komorních sestavách pod vedením 

paní učitelky Katky Pastorkové a pana učitele Petra Jeníčka. 

 

Smyčcové soubory 

 

Velký SMYČCOVÝ SOUBOR, který vede paní učitelka Karolína Benešová, se představil již na 

začátku školního roku při společném vystoupení s družební školou ze Žiaru nad Hronom a 

poté úspěšně vystoupil na všech velkých veřejných akcích školy. Spolupracuje i s klavíristy a 

zpěváky a svůj repertoár má široce rozložen od klasické přes filmovou hudbu až po populární 

skladby ze současných pohádek. 

 

Kytarové soubory 

 

Na škole pracují dva KYTAROVÉ SOUBORY, jeden pod vedením paní učitelky Veroniky 

Plívové a druhý pod vedením pana učitele Karla Tótha. Účinkují nejen samostatně, ale 

některá vystoupení také připravují společně.  V tomto roce byly velmi aktivní a žákům hry na 

kytaru umožňují získat dostatek zkušeností ze společné hry. Pravidelně se prezentují na 
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Adventním koncertě ve spolupráci se sbory paní učitelky Michaely Tóthové a v Nadaci J. 

Plívy. Soubor složený s elektrických kytar vede pan učitel Lukáš Moravec. 

 

Další soubory 

 

SOUBOR BICÍCH NÁSTROJŮ pracuje pod vedením pana učitele Otakara Štěpánka. Žáci 

spolupracují i s minulými absolventy třídy bicích nástrojů a připravují pravidelně společná 

vystoupení. Na škole pracoval pod vedením paní učitelky Veroniky Leksové i AKORDEONOVÝ 

SOUBOR, který vystoupil na interních koncertech. Od února 2019 pracoval pod vedením paní 

učitelky Hany Mohrové SOUBOR BOOMWHACKERS. 
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Významné projekty ZUŠ Svitavy ve školním roce 2018/2019 

 

Svitavský slavík 

 

 

Svitavský slavík je pěvecká soutěž pro děti a mládež svitavského regionu od 5 do 26 let, 

zaměřená na oblast populární hudby. Cílem je komplexní podpora nadaných zpěváků v dané 

věkové skupině, s následnou možností využití jejich dovedností a talentu v zájmových 

sdruženích, pěveckých sborech, případně k jejich dalšímu vzdělávání na školách uměleckého 

zaměření. 

Vlastní soutěž je dvoukolová. První, tzv. výběrové kolo proběhlo 31. ledna v koncertním sále 

ZUŠ Svitavy a odborná porota na něm vybrala nejlepší výkony do finálového kola. To se 

uskutečnilo 21. února v Multifunkčním centru Fabrika Svitavy. V tomto kole byl vyhlášen 

Svitavský slavík – z věkově starších kategorií a Svitavský slavíček – z věkově mladších 

kategorií. Výkony zde hodnotila nejen porota, ale do hodnocení byli zapojeni také diváci. 

Soutěže se zúčastnilo 49 soutěžních vystoupení (44 sólo + 5 duo). Do finálového kola 

postoupilo 16 vystoupení. Hlavní ceny získaly: Svitavský slavíček a Cena diváka - Viktorie 

Roidlová; Svitavský slavík - Barbora Princlová (+ nahrávka CD). Odborná porota udělila ještě 8 

mimořádných ocenění. Vítězka si nahrála profesionální nahrávku svého pěveckého výkonu a 

navštěvuje nadále výuku sólového zpěvu se zaměřením na populární zpěv. Výstupy byly 

prezentovány v oblastním tisku a v Pardubickém rozhlase. Přínosem soutěže bylo opět 

dlouhodobější zapojení soutěžících do života ZUŠ v rámci přípravy vystoupení a následného 

prezentování písní. Děti se naučily nejen správně píseň zazpívat, ale interpretovat ji ve 

spolupráci se zvukařem na velkém pódiu před velkým auditoriem. Obě kola soutěže byla 

veřejnosti přístupná a byla hojně navštívená. Ze soutěže byla provedena fotodokumentace a 

zvukový záznam.  

O soutěž je u svitavské veřejnosti velký zájem a připravujeme v dalších letech její 

pokračování. 

    

Přihlášeno celkem: 49 soutěžních vystoupení (44 sólo + 5 duo) 

Postup do finálového kola: 16 vystoupení 
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Porota – Svitavský slavík – rok 2019 

 

Porota pracovala ve složení:  

Ludmila Juzová 

 Bohumil Kysilko 

 Karel Sax 

Z důvodu nemoci ve finálovém kole změna za Ludmilu Juzovou:  

Miroslava Ducháčková 

 

Výsledky Svitavský slavík 2019 

Hlavní ceny: 

Svitavský slavíček Viktorie Roidlová 

Svitavský slavík  Barbora Princlová (+ nahrávka CD) 

Cena diváka  Viktorie Roidlová 

Zvláštní ceny poroty za: 

Milé vystoupení Nela Hartlová     

Pohybový projev Lukáš Marek     

Muzikální projev Hynek Jukl     

Originalitu  Zuzana Lukášková   

Výběr písně  Štěpán Maruš     

Muzikální projev Eliška Udržalová    

Choreografii  Eliška Udržalová, Štěpán Maruš 

Výběr písně  Lucie Motlová, Barbora Princlová  
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Celostátní soutěžní přehlídka SVITAVSKÉ KOMOŘENÍ 

 

Celostátní soutěžní přehlídka SVITAVSKÉ KOMOŘENÍ s podtitulem (“Komořina žádná dřina”) 

je setkání komorních seskupení organizované Základní uměleckou školou Svitavy za podpory 

města Svitavy a Pardubického kraje. Konalo se 27. a 28. 5. 2019 ve Svitavách v prostorách 

Ottendorferova domu, Kina Vesmír a Základní umělecké školy 

Svitavy.  

V rámci dvou dnů konání přehlídky se město Svitavy stalo 

centrem kulturního a společenského dění. Do příprav a 

organizační činnosti se zapojily i další organizace města, jako 

Městské muzeum, Středisko kulturních služeb Svitavy, Informační 

centrum nebo GTH zařízení školního stravování. Přehlídka byla přístupna veřejnosti a na 

náměstí probíhala koncertní část programu. Svitavští obyvatelé se tak stali přímými účastníky 

vystoupení soutěžících. 

Přehlídky se zúčastnilo 58 souborů z 26 uměleckých škol z celé republiky. O výkonech 

rozhodovaly 3 poroty, složené z renomovaných odborníků z vysokých a středních 

uměleckých škol, kteří mají také bohaté interpretační zkušenosti. V průběhu dvou soutěžních 

dnů porota udělila 27 zlatých, 18 stříbrných a 7 bronzových pásem. Jedenáct výjimečných 

výkonů ocenila zvláštním oceněním. Svitavského komoření se celkem zúčastnilo 203 

soutěžících s pedagogickým doprovodem, který se pohyboval kolem 100 osob. Organizačně 

jej zabezpečoval celý kolektiv zaměstnanců ZUŠ Svitavy. O přehlídce jsme informovali 

v oblastním tisku, v krajském rozhlase a z přehlídky vznikl hodinový střihový pořad na DVD. 

Projekt Svitavské komoření se ukázal jako životaschopný a dle ohlasů účastníků potřebný a 

zdařilý. Organizačně se podařilo akci velmi dobře zvládnout a pro další školní rok 

připravujeme 2. ročník přehlídky. 

 

Výsledky žáků ZUŠ Svitavy: 

kytarové duo K. Tóth a J. Velecký – stříbrné pásmo 

 komorní trio Ad libitum O. Motl, N. Karbašová,K. Vaverová – stříbrné pásmo 

 pěvecké duo E. Udržalová a Š. Maruš zlaté pásmo a stříbrné pásmo 

pěvecké duo N. Karbašová a A. Báčová stříbrné pásmo 

            pěvecké duo B. Paldusová a S. Hajli stříbrné pásmo 

 pěvecké kvarteto E. Udržalová, F. Štulpová, E. Makovská a Š. Maruš zlaté pásmo 
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ZUŠ OPEN 

 

V rámci třetího ročníku celostátního happeningu základních uměleckých škol ve veřejném 

prostoru - ZUŠ OPEN se představila v roce 2019 i ZUŠ Svitavy. V pátek 31. 5. jsme připravili 

celodenní projekt pod názvem „Jakpak je dnes u nás v zušce“. V průběhu dne jsme na 

různých místech ve Svitavách představili ukázky práce žáků a učitelů od klasičtějších 

koncertních akcí u větších souborů a tanečníků na pódiu na náměstí, přes ukázky činnosti 

výtvarného oboru na volných prostranstvích v parku a hudební procházky různých souborů 

po městě, až po muzicírování v místním parku Patriotů i různé výstavy výtvarného oboru. 

Akci jsme zakončili 1. 6. v Ottendorferově domě Svitavským klavírním maratonem a 

v odpoledních hodinách zahrála a zazpívala pod podloubím na náměstí komorní seskupení 

žáků a učitelů hudebního oboru. 
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Nově pořádané akce 

  

 

Jarní koncert – „muzicíruje celá rodina“ 

- vystoupení žáků s rodinnými příslušníky, 

s učiteli, s kamarády.  

 

 

 

Vánoční koncert 

- vystoupení žáků a učitelů školy v rámci  

akce Vánoce ve Svitavách 

 

 

 

 

  

Letní zahrada   

- veřejná prezentace celoročních výstupů školy 

spojená se dnem otevřených dveří a kreativními 

dílnami. 

 

 

 

Závěrečný koncert  

- závěrečná reprezentativní akce školy spojená s 

oceněním nejlepších žáků jednotlivých oborů. 
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Celostátní setkání učitelů sólového zpěvu 

Základní umělecká škola Svitavy pořádala ve spolupráci s Národním institutem pro další vzdělávání 

ve dnech 3. – 5. dubna ve svých prostorách celostátní setkání učitelů sólového zpěvu. Ve škole 

přivítala 50 učitelů z celé republiky, kteří se v průběhu svého setkání seznámili s problematikou 

populárního i klasického zpěvu, foniatrií i logopedií a komplexní prací s hlasem na základních 

uměleckých školách. Přivítali jsme významné kapacity ve svých oborech: MUDr. Jitku Vydrovou, 

Mgr. Martinu Křivkovou, Mgr. Janu Balašovou Trčkovou, PaedDr. Alenu Tichou, Ph.D., Mgr. Jarmilu 

Chaloupkovou a hostem byl i Mario Kudela – předseda ústřední umělecké rady ZUŠ ČR pro sólový 

zpěv. 
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Kontroly většího rozsahu 

Česká školní inspekce 

Termín inspekční činnosti 19. až 21. 2. 2019 
 

Závěry ČŠI  
(viz Inspekční zpráva 2019 na webových stránkách školy) 

 
Vývoj školy 

- Jmenování nové ředitelky školy od 1. 8. 2018 a nového statutárního zástupce ředitelky, 

- změnou vedení školy došlo k aktivnější práci všech poradních orgánů ředitelky a  

k uplatňování strategických postupů směřujících k profilačnímu rozvoji školy, 

- kvalitativní posun v oblasti materiálně-technického zázemí školy, což zlepšilo podmínky pro 

umělecké vzdělávání včetně estetična prostředí, 

- intenzivnější zapojení pedagogů a prezentačních souborů školy do kulturního života města. 

Silné stránky 

- Vytváření podmínek a jejich maximální využití pro zapojení žáků všech studijních 

specializací hudebního oboru do kolektivní výuky nástrojové souhry a pěveckých sborů. 

Slabé stránky a/nebo příležitosti ke zlepšení 

- Nižší spolupráce pedagogů jednotlivých vzdělávacích oborů, což omezuje rozvoj komplexní 

umělecké vnímavosti žáků, 

- propojenost a funkčnost obsahu vyučovaných povinných a povinně volitelných předmětů  

v některých studijních zaměřeních hudebního oboru (hra na varhany). 

Doporučení pro zlepšení činnosti školy 

- Realizovat častější mezioborovou spolupráci v průběhu vzdělávacího procesu s cílem 

podpořit rozvoj umělecké gramotnosti žáků, 

- propracovat předmětovou skladbu vybraných studijních zaměření hudebního oboru (hra 

na varhany) se záměrem podpořit růst manuálních dovedností žáků, 

- uplatňovat metodické postupy výtvarného oboru, tak aby byla efektivně využita přidělená 

časová dotace v návaznosti na požadavky ŠVP, 

- propracovat jednotlivé formy hodnocení žáků všech uměleckých oborů a prostřednictvím 

průběžného sebehodnocení podporovat rozvoj komunikativních a sociálních kompetencí 

žáka. 

Veřejnosprávní kontrola na místě (zřizovatel) 

 

Ve dnech 25. a 26. dubna 2019 proběhla veřejnoprávní kontrola na místě ve smyslu § 13 

odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 

zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, s odkazem na § 12 zákona 

č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů. Kontrolováno bylo: 

Hospodaření s veřejnými prostředky a Systém finanční kontroly – nedostatky nebyly zjištěny. 
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ZUŠ – mezinárodní hudební spolupráce 

(Družební kontakty; článek) 

 

Základní umělecká škola Svitavy a Základná umelecká škola S. Z. Parákovej Žiar nad Hronom 

před deseti lety zahájily společné setkávání a muzicírování, jako jeden z výstupů 

dlouholetých družebních kontaktů mezi Svitavami a Žiarom nad Hronom. Výsledky 

dlouholeté spolupráce a již vytvořených přátelských vazeb i naše šikovné žáky jsme 

představili svitavskému publiku 1. října na koncertě filmových melodií ve Fabrice. Koncert 

jsme zahájili vzpomínkou na 100. výročí založení republiky, v rámci které po dlouhé době 

zazněly česká a slovenská hymna v bezchybném provedení našich dechařů pod vedením 

pana Jaroslava Dvořáka. Poté jsme přivítali na pódiu pana starostu Davida Šimka a po něm 

zavzpomínali na společné začátky přátelství i paní ředitelka Dana Kravecová a můj 

předchůdce pan Karel Sax.  

Návštěvníci koncertu museli být již při příchodu překvapeni velkým promítacím plátnem na 

pódiu, které předznamenalo, že se nejedná o běžnou hudební produkci. Ke každému z devíti 

hudebních čísel se na plátně promítala ukázka z filmu, ke kterému daná hudba patřila a tak 

jsme viděli ukázky z Foresta Gumpa, z Rebelů, Pána prstenů nebo i z bondovky Skyfall a 

z fantasy seriálu Game of Thrones. Velmi zajímavá byla ukázka z trilogie Sváko Ragan, kterou 

zahráli přátelé ze Slovenska celou nazpaměť, což je u souborové hry mimořádné. Mladí 

hudebníci z obou škol se střídali na pódiu, vyučující jim zdárně sekundovali a na závěr došlo i 

na společně nastudovanou skladbu, kterou se stala ústřední melodie Pirátů z Karibiku. Na 

jevišti se v průběhu večera vystřídala stovka muzikantů a potlesk na závěr nebral konce. Celý 

program jsme druhý den dopoledne reprízovali dvakrát na představeních pro školy, opět 

s velkým úspěchem. Děti byly báječné publikum. Pozorně sledovaly vystoupení a výborně se 

bavily například při ukázce z Mr. Beana, nebo si vytleskaly opakování Pirátů. Koncert byl jistě 

hudební ukázkou toho nejlepšího, co naše školy v komorní a souborové hře za minulý školní 

rok připravily. Ve Svitavách jsme totiž opakovali program, který měl premiéru ve Slovenském 

Žiaru již v květnu. Tenkrát měla hudební výlet naše škola.  

Slovenští přátelé u nás strávili tři dny a byly to dny nabité nejen hudbou, ale také společnými 

zážitky při poznávání nových míst a samozřejmě i diskuzemi na různá témata. Bylo poznat, že 

se jedná skutečně o neformální setkávání, které za ta léta přerostlo v přátelství a všem je 

spolu dobře. Při loučení bylo milé, když nejen obě skupiny dětí, ale i učitelé konstatovali, že 

se musíme příště sejít na delší dobu, že jsme si ještě spoustu věcí nestačili říci a již jsme 

plánovali spoustu dalších společných akcí. Před deseti lety začala spolupráce, setkávání, 

hledání společných bodů i zajímavých kontrastů a jistě bude pokračovat i nadále. 

Na závěr chci ještě poděkovat všem účinkujícím a jejich učitelkám a učitelům za výdrž a 

nasazení, s jakými připravovali i realizovali náročný program. Velké poděkování patří i 

vedoucímu školského odboru panu Jiřímu Petrovi, který zajišťoval organizačně pobyt našich 

hostů. 
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Ve Svitavách 20. 9. 2019 

 

Mgr. Renata Pechancová, ředitelka školy 
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