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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 a výtvarného oboru i na dalším místě 

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

Kapacita školy 810 žáků byla naplněna z 89 %. Ve školním roce 2019/2020 se ve škole 

vzdělávalo v přípravných ročnících I. stupně a základním studiu I. a II. stupně celkem 724 

žáků, z toho 460 v oboru hudebním, 145 v tanečním a 119 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 2019/2020 

 

Školní rok 2019/2020 přinesl několik změn. V Březové nad Svitavou byl opětovně zřízen 

výtvarný obor.  V pedagogickém sboru se změny týkaly postu zástupce ředitelky, kde 

vystřídal Jakuba Dobeše Martin Pražák. Jakub Dobeš se vrátil na část úvazku do Březové nad 

Svitavou, kde pomáhal organizačně řídit chod odloučeného pracoviště. Úvazek Martina 

Pražáka částečně převzal Petr Kašpar, který se k nám přesunul z Poličky. Úvazek klarinetů a 

saxofonů po Katce Pastorkové, která se po ukončení studia na konzervatoři vrátila do 

rodného kraje, převzal Petr Jeníček. Z důvodu zvýšeného zájmu o hru na bicí nástroje byl 

přijat Jiří Novák. V průběhu letních prázdnin byla zbudována nová klavírní třída pro Lukáše 

Tomeše, který nastoupil do ZUŠ Svitavy již na plný úvazek. Ve školním roce se pokračovalo 

v obkládání dveří u jednotlivých tříd v prvním patře, což zlepšuje akustické vlastnosti 

prostoru.  Podařilo se navázat spolupráci s novou firmou provádějící elektrorevize a byl 

nastaven funkční systém správy a kontroly majetku.  

Předmětové komise se staly kvalitním poradním nástrojem vedení školy.  V rámci úspěšného 

čerpání prostředků z Šablon II. jsme pokračovali ve zkvalitňování možností výuky. Realizovali 

se projektové dny ve škole i mimo ní, různá komunitně-osvětová setkávání, spolupráce 

s odborníky z praxe, týmová spolupráce apod. 

 

Ve druhém pololetí byla činnost školy výrazně ovlivněná koronavirovou krizí, kdy jsme ze dne 

na den museli přejít na distanční způsob výuky, který v individuální výuce trval dva měsíce 

(11.3. – 11.5.) a v kolektivní výuce se řádná výuka neobnovila do konce školního roku. 

Distanční vzdělávání jsme zvládli nakonec velmi dobře.  Podařilo se nám zachovat počet žáků 

a výrazně posílit ICT kompetence učitelů. V návaznosti na situaci byly zrušeny soutěže ZUŠ a 

naše škola nemohla realizovat několik významných připravovaných akcí. Nekonal se 

celostátní happening ZUŠ OPEN, opakování Celostátního setkání učitelů sólového zpěvu, ani 

celostátní soutěžní přehlídka komorních souborů Svitavské komoření.  

 

V průběhu prvního pololetí se součástí výuky staly zájezdy na operní a taneční představení 

nebo výstavy (Prodaná nevěsta- Brno; Rossiniho karty – Ostrava; Korunovační klenoty – Hrad 

Svojanov apod.). Z větších akcí se podařilo realizovat Adventní a Vánoční koncert, ve druhém 

pololetí proběhla soutěž v populárním zpěvu Svitavský slavík, o kterou byl velký zájem i 

v okolních městech. V závěru školního roku jsme realizovali absolventská vystoupení formou 

tzv. Rodinných absolventských koncertů v prostorách koncertního sálu školy. V posledním 

týdnu proběhla ve zmenšeném rozsahu akce Letní zahrada – venkovní prezentace činnosti 

individuální výuky hudebního oboru.  

 

ZUŠ Svitavy v průběhu roku spolupracovala intenzivně se svými tradičními partnery SKS 

Svitavy a Městským muzeum a galerií města Svitavy, díky kterým mohla organizovat spoustu 

veřejných akcí. Místní školy a školská zařízení jsou již tradičně dobrými partnery ZUŠ Svitavy, 
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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.).  

 

 

Naplánováno bylo celkem 109 akcí ve Svitavách i mimo ně. 

Hudební obor: 

celoškolní akce – veřejné koncerty (Adventní, Vánoční) 

projekt Šance pro mládí v rámci koncertů KPH 

koncerty absolventů  

interní koncerty  

zájezd na operní představení (1x) 

třídní koncerty, přehrávky, besídky  

akce předmětových komisí (přehrávky, semináře) 

Taneční obor: 

taneční akademie – listopad 

spolupráce na školních akcích všech oborů 

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

ZUŠ) 

zájezdy na taneční vystoupení do divadel (2 x) 

Výtvarný obor: 

výstava výtvarného oboru 

výstava absolventů 

zájezd na výstavu (1x) 

spolupráce s dalšími obory (kulisy, plakáty, programy) 

výzdoba školy  

Kontroly většího rozsahu 

 

Ve školním roce 2019/2020 v organizaci neproběhly žádné kontroly většího rozsahu. 

 

Zaměstnanci školy 

Ředitelka školy  Mgr. Renata Pechancová 

Zástupce ředitelky Mgr. Martin Pražák 

Ekonomicko-administrativní úsek  Markéta Straková DiS. 

Učitelé - hudební obor: 

Karolína Benešová  housle, Smyčcový soubor 

Mgr. František Boček  varhany, klavír, hudební nauka, klavírní praxe,  

klavírní seminář, varhaní seminář 
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Vojtěch Boštík DiS.  EKN, klavír, klavírní praxe 

Marcela Černá  klavír, zobcová flétna, klavírní praxe 

Jaroslav Dvořák  trubka, tenor, tuba, zobcová flétna, Dechový orch. 

Marie Dvořáková  sólový zpěv 

Mgr. Milada Dvořáková zobcová a příčná flétna, Flétnový soubor (Sy, Břez.) 

Jakub Dobeš DiS.  housle, PHV, hudební nauka, Soubor staré hudby 

Mgr. Lenka Fikejzová  klavír, klavírní praxe 

Bc. Petr Jeníček  zobcová a příčná flétna, saxofon, klarinet, Jazzový orch. 

Petr Kašpar   EKN, praxe EKN, klavír 

Mgr. Ludmila Merkudová PHV, sborový zpěv 

BcA. Jana Mimrová DiS. klavír, klavírní praxe, klavírní seminář 

Mgr. Hana Mohrová  klavír, klavírní praxe, hudební nauka,  

Soubor Boomwhackers 

MgA. Lukáš Moravec  trombón, basová kytara, sólová kytara, Žesťový soubor 

Jiří Novák   bicí nástroje 

Mgr. Renata Pechancová violoncello, sólový zpěv 

Mgr. Veronika Plívová kytara, Kytarový soubor 

Mgr. Martin Pražák  EKN, praxe EKN 

Mgr. Dana Pražáková  sólový zpěv,  

pěvecké sbory – SDS, Proměny, Svitavánek, Cvrčci 

Mgr. Karel Sax   EKN 

Blanka Šefrnová   klavír, klavírní praxe 

Pavla Šefrnová  klavír 

Otakar Štěpánek DiS.  bicí, Soubor bicích nástrojů 

Lukáš Tomeš   klavír, klavírní praxe 

Karel Tóth   kytara, Kytarový soubor 

Michaela Tóthová, dipl.um. sólový zpěv, Komoráčci, Komorní sbor 

Martina Zobačová, dipl.um. akordeon, EKN 

 

Učitelka taneční obor : Mgr. Květoslava Hrubešová  

Učitelé výtvarný obor: Mgr. Pavel Fiala  

Mgr. Ivana Fialová  

Provozní zaměstnanci: Hana Dobešová  uklízečka 

Bc. Marie Švancarová  uklízečka  

Eliška Dobešová  uklízečka 

Josef Krčmář   školník 

 

Z celkového počtu zaměstnanců byla ve školním roce 2019/2020 jedna zaměstnankyně na 

rodičovské dovolené. 
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Předmětové komise – hudební obor – školní rok 2019/2020 
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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 2019/2020 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 realizují ve školním roce 2019/2020 tři 

učitelé. Jedna ukončuje magisterské studium, jeden studuje hru na varhany na konzervatoři 

a hru na klavír v Metodickém centru a jedna hru na kytaru na konzervatoři. 

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

své odborné specializace organizované konzervatořemi a NIDV/NPI.  

Po přechodu NIDV na NPI připravovala ZUŠ Svitavy opakování Celostátní setkání učitelů 

sólového zpěvu, které se bohužel nemohlo uskutečnit. 

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 

Vojtěch Boštík - člen souboru lidové hudby 

Marcela Černá - korepetitorka pěveckého sboru Dalibor Svitavy 

 - organizace hudební části vítání občánků v Březové nad Svitavou 

Jakub Dobeš - lektorská činnost (teorie a praktika gregoriánského chorálu) 
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 - účast na projektech zaměřených na interpretaci staré hudby 

Jaroslav Dvořák - vedení dechových souborů; sólové účinkování na koncertech 

 - člen Velkého swingového orchestru Česká Třebová 

Milada Dvořáková - koncerty duchovní hudby  

 - hudební doprovod při bohoslužbách 

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

Havlíčkův Brod 

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 

Ludmila Merkudová  - spolupráce s MŠ Svitavy (Budulínek, prezentace hudebních nástrojů) 

Hana Mohrová - Soubor „C“ – hudební složka (představení Citadela) 

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

přátelé; Pozdní sběr  

Jiří Novák - hráč na bicí nástroje v Melody Makers 

Renata Pechancová - předsedkyně krajské umělecké rady - sekce sólového zpěvu 

 - místopředsedkyně Společnosti Bohuslava Martinů, členka 

celostátního výboru 

Veronika Plívová - vedení + zpěv ve vokálním sdružení SYxtet 

 - hra na basovou kytaru - Bigband Svitavy 

Dana Pražáková  - předsedkyně krajské umělecké rady – sekce sborového zpěvu 

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

                                      Pardubice, Konzervatoř Brno) 
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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 

Blanka Šefrnová - členka rady – VSVD Hradec Králové 

- členka rady - Artama 

 - dramaturg KPH Svitavy 

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

Michaela Tóthová - sólový zpěv na pohřbech 

 

 

Žáci a jejich výsledky ve školním roce 2019/2020 

 

Počet žáků a jejich rozdělení dle studijního zaměření 

 

celkem – 724 žáků, z toho 549 dívek 

 

v hudebním oboru 442 v individuální a skupinové výuce a 18 v kolektivní 

klavír – 104 

el. klávesové nástroje – 60  

akordeon – 6 

varhany – 4 

housle – 32 

violoncello – 4 

kytara – 59 

basová kytara – 3 

elektrická kytara - 1 

zobcová flétna – 33 

příčná flétna – 16 

klarinet – 5 

saxofon – 4 

trubka – 10 

lesní roh – 1 

pozoun – 2 
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tenor – 2 

tuba – 2 

bicí – 14 

sborový zpěv – 18 

sólový zpěv – 44 

 

v tanečním oboru 145 žáků 

ve výtvarném oboru 119 žáků 

 

 

 

Počty žáků podle prospěchu 2. pololetí 
Obor Celkem Vyznamenání Prospěl Neprospěl Ostatní 

hudební 443 376 25 0 42 

taneční 137 108 1 0 28 

výtvarný 114 102 0 0 12 

Celkem 694 586 26 0 82 

 

Poznámka: ostatní = přípravná studia 

 

 

Počty absolventů školního roku 2019-2020  

 
Celkem Dívky taneční výtvarný hudební Kolektivní 

1. stupeň 48 35 9 11 26 2 

1. st. RS 0 0 0 0 0 0 

2. stupeň 19 18 2 2 10 5 

Celkem 67 53 11 13 36 7 
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Ocenění žáci – školní rok 2019/2020 
 

Ocenění je udělováno za mimořádnou činnost a výsledky v daném školním roce, které vedly 
k zviditelnění ZUŠ Svitavy ve městě i širším dosahu. 
 

PK kytary 
1. Barbora Janků - 6. r. - hra na kytaru - za reprezentaci ZUŠ Svitavy na soutěži ZUŠ - kytara - 
1. místo - okresní kolo.   vyučující – V. PLÍVOVÁ 
 
2. Kristýna Lipenská 3. r. - hra na kytaru - za reprezentaci ZUŠ Svitavy na soutěži ZUŠ - kytara 
- 1. místo - okresní kolo.  vyučující – K. TÓTH 
 

PK klavír, varhany 

3. Tereza Jansová- 3. r. klavír - za postup do okresního kola klavírní soutěže ZUŠ 

vyučující - J. MIMROVÁ 

 

4. Veronika Šafaříková - 6. r. klavír - za postup do okresního kola klavírní soutěže ZUŠ   

    vyučující - H. MOHROVÁ 

 

5. Tereza Běťáková  - 6. r. klavír - za postup do okresního kola klavírní soutěže ZUŠ 

    vyučující - H. MOHROVÁ 

   

6. Juraj Mjachký  - 3. r. klavír - za reprezentaci školy v rámci projektu Šance pro mládí na 

koncertu Moravského tria  vyučující -  L. TOMEŠ 

      

7. Jan Svojanovský  - 2. / II. klavír - za reprezentaci školy na koncertu v partnerském městě 

Strzelin   vyučující -  L. TOMEŠ 

 

8. Adéla Jurková - 5. r. klavír - za postup do okresního kola klavírní soutěže ZUŠ  

vyučující - B. ŠEFRNOVÁ 

 

9. Michal Ďuriančík - 7. r. klavír - za postup do okresního kola klavírní soutěže ZUŠ  

     vyučující - B. ŠEFRNOVÁ 

 

10. Ráchel Kellerová - 2. r./II. klavír - za postup do okresního kola klavírní soutěže ZUŠ  

    vyučující - B. ŠEFRNOVÁ 

 

11. Dominik Boček - 2. r. /II.  varhany - za vystoupení v rámci projektu Šance pro mladé na 

Slavnostním koncertu KPH v kostele sv. Jiljí 1. září 2019      

vyučující - F. BOČEK  
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PK smyčce 

12. Ludmila Nahodilová, 5. r. housle: 

- vystoupení na Novoročním koncertu v partnerském městě Strzelin - Polsko (29.1.2020) 

-  účinkování na koncertu KPH v rámci projektu Šance pro mládí (Trio Incendio, 27.2.2020) 

- reprezentace ZUŠ Svitavy na Mladém pódiu v Teplicích (29.2.2020) 

- 1. cena s postupem  v okresním kole soutěže ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje, Moravská 

Třebová (10.3.2020)   

vyučující - K. BENEŠOVÁ   

13. Viktorie Roidlová, 1. r. housle: 

- 1. cena s postupem  v okresním kole soutěže ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje, Moravská 

Třebová (10.3.2020) 

vyučující - K. BENEŠOVÁ   

14. Anežka Kopecká, 2. r.housle: 

- 1. cena v okresním kole soutěže ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje, Moravská Třebová 

(10.3.2020) 

vyučující - K. BENEŠOVÁ   

15. Magdaléna Ingrová, 3. roč. violoncello 

- 1. cena s postupem  v okresním kole soutěže ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje, Moravská 

Třebová (10.3.2020) 

    vyučující – R. PECHANCOVÁ 

 

PK zpěv 

 

16. Eva Kopřivová, 4.roč zpěv,  - 3. místo (Písňová soutěž B. Martinů v Praze) 

17. Eliška Udržalová, IV. roč. zpěv - ČU (Písňová soutěž B. Martinů v Praze) 

18. Štěpán Maruš, III. roč. zpěv – 3. místo (Písňová soutěž B. Martinů v Praze),  

Svitavský slavík 2020 

19. SDS a Proměny  - reprezentace + Cena diváků + mimořádná spolupráce na festivalu 

v Meissenu   vyučující: D. PRAŽÁKOVÁ  

20. Martina Koudelková, I./II. zpěv 

- vystoupení na Novoročním koncertu v partnerském městě Strzelin - Polsko (29.1.2020) 

vyučující – R. PECHANCOVÁ 
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Výtvarný obor 

21. Denisa Burešová – 1. místo - výtvarná soutěž Zdravá a nemocná příroda Pardub. kraje 
    vyučující – I. FIALOVÁ 
22. Tereza Novotná - 3. místo -  výtvarná soutěž Zdravá a nemocná příroda Pardub. kraje 

vyučující – I. FIALOVÁ 
23. Klára Vaverová -  finále výtvarné soutěže Zdravá a nemocná příroda Pardubického kraje 

vyučující – I. FIALOVÁ 
24. Veronika Nováková – přijetí na SŠUP Ústí nad Orlicí a SŠUP Brno 
    vyučující – P. FIALA 
25. Viktorie Fedrselová – přijata na VŠ  

vyučující – P. FIALA 
 

 

 

 

Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020 

 

Přijímací řízení bylo ovlivněno koronavirovou krizí a zachováním předepsaných 

bezpečnostních pravidel. Z toho důvodu probíhalo v každém ze vzdělávacích oborů odděleně 

od běžného provozu. 

První kolo se konalo ihned po obnovení provozu škol a dodržení stanovených lhůt pro 

oznámení v termínu 18. – 21. 5. 2020 do všech tří oborů vzdělávání: hudebního, tanečního i 

výtvarného. Přihlášení probíhalo pouze formou elektronického rezervačního systému školy.  

Druhé kolo proběhlo 29. a 30. 6. 2020 a bylo určeno přednostně pro žáky mateřských škol od 

5 let věku.  

V září 2020 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 jsou trvale zveřejněna na webových stránkách školy 

v sekci Pro rodiče. 

Přijímacího řízení se účastnilo 25 dětí v tanečním oboru, 29 dětí ve výtvarném oboru a 73 

dětí v hudebním oboru, tedy celkem 127 zájemců o studium.  
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Soubory ve školním roce 2019/2020 

 

Výuka v hudebním oboru je zaměřena 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. 

 

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 a Petr Kašpar. 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 
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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 

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 studující dechové a bicí nástroje a 

s orchestrem spolupracuje 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 vede i žesťový soubor. Ten byl úspěšný i na oborových 

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

pana učitele Petra Jeníčka. 

 

Smyčcové soubory 

 

Velký SMYČCOVÝ SOUBOR vede paní učitelka Karolína Benešová a úspěšně vystupuje 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 
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pohádek. Smyčcový soubor složený z mladších žáků vede pan učitel Jakub Dobeš, který také 

vede SOUBOR STARÉ HUDBY. Ten se zaměřuje na hudbu renesanční a barokní doby. 

 

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 

Adventním koncertě ve spolupráci se sbory paní učitelky Michaely Tóthové a v Nadaci J. 

Plívy. Soubor složený z 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 Martiny Zobačové i 

AKORDEONOVÝ SOUBOR. Pod vedením paní učitelky Hany Mohrové pracuje SOUBOR 

BOOMWHACKERS. 

 

 

 

 

Svitavský slavík - 2020 

 

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. 
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Vlastní soutěž je dvoukolová. První, tzv. výběrové kolo proběhlo 6. února v koncertním sále 

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

uskutečnilo 25. února v Multifunkčním centru Fabrika Svitavy. V tomto kole byl vyhlášen 

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

kategorií. Obě kola soutěže byla veřejnosti přístupná a byla hojně navštívená. Ze soutěže 

byla provedena fotodokumentace a zvukový 

záznam. Významným počinem bylo rozšíření 

soutěže do okolních měst. Soutěže se účastnili 

kromě místních i děti z Moravské Třebové, České 

Třebové, Lanškouna, Poličky apod. Finálový večer 

obohatilo i vystoupení hostů, mimo jiné i kapely 

WHAT ABOUT US, jejímž členem je i bývalý Svitavský 

slavík J. Pokorný.  

 

    

Přihlášeno celkem: 61 soutěžních vystoupení (58 sólo + 3 duo) 

Postup do finálového kola: 16 vystoupení 

 

 

Porota – Svitavský slavík – rok 2020 

 

Porota pracovala ve složení:  

Václav Boštík - předseda 

Miroslava Ducháčková 

 Karel Sax 

 

Výsledky Svitavský slavík 2020 

Hlavní ceny: 

Svitavský slavíček Markéta Stečínská 

Svitavský slavík  Štěpán Maruš 

Cena diváka  Dominika Lerchová 
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Zvláštní ceny poroty za: 

Milé vystoupení Eva Kopřivová 

Milé vystoupení Gréta Fadrná     

Muzikální projev Hank Müller     

Muzikální projev Hynek Jukl     

Výběr písně  Viktorie Roidlová 

Výběr písně  Kateřina Vejdová    

Celkový dojem Iva Vostřáková 

Interpretaci  M. Márová + K. Lipenská  

 

 

 

Svitavský slavík – 6. 2.  a 25. 2. 2020 
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Uskutečněné akce - fotodokumentace 

 

 

 

 

 

Soustředění pěveckých sborů Daňkovice – 3. 10. 2019 
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Vernisáž výstavy VO 
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Adventní koncert – 1. 12. 2020 
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Vánoční koncert – 8. 12. 2019 
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Novoroční koncert Strzelin (Polsko) – 29. 1. 2020 
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Spolupráce se Svitaváčkem  
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Noc kostelů 12. 6. 2020 

       

 

 

Oceňování vítězů výtvarné soutěže – sál školy 19. 6. 2020 

 

 

 

Ve Svitavách 20. 9. 2019 

 

Mgr. Renata Pechancová, ředitelka školy 


