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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 2020/2021 se ve škole 

vzdělávalo v přípravných ročnících I. stupně a základním studiu I. a II. stupně celkem 720 

žáků, z toho 464 v oboru hudebním, 130 v tanečním a 126 ve výtvarném. Výuka je 

realizována podle Školního vzdělávacího programu Základní umělecké školy Svitavy. 

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 2020/2021 

 

Školní rok 2020/2021 byl rokem, který vstoupil do historie školy nejen jako rok 

distančního vzdělávání, ale také jako rok příležitostí k rozvoji, inovacím a hledání nových cest 

v uměleckém vzdělávání. Již z minulého školního roku jsme měli zkušenosti s výukou a 

vedením žáků na dálku, které jsme využili při nastavování pravidel online výuky. Učitelé 

stanovovali způsoby práce individuálně dle potřeb jednotlivých žáků, v úzké spolupráci 

s rodiči.  

 

Nabídka vzdělávání byla v hudebním oboru rozšířena o studijní zaměření Skladba, které vede 

Vojtěch Šembera. Ten také posílil řady učitelů sólového zpěvu a hudební nauky. Výuku Hry 

na bicí převzal po J. Novákovi a P. Štěpánkovi Bohumil Havelka. Za K. Hrubešovou, která 

nastoupila v září na plánovanou operaci, nastoupily v tanečním oboru dvě učitelky – Gloria 

Hanusová a Lucie Findejsová. Ve výtvarném oboru se od září začal vyučovat předmět 

multimediální tvorba, který učí Petra Macháčková. 

 

V průběhu školního roku jsme využili distanční způsob práce a tedy výrazně menší provoz ve 

škole k opravám a vylepšení vybavení. Například byla provedena výměna podlahy v šatně 

žáků a v několika třídách proběhla výměna koberců. Dokončili jsme také rekonstrukci 

některých tříd v Březové nad Svitavou. O letních prázdninách bylo zbudováno nové sociální 

zařízení v přízemí školy a kompletně vymalovány prostory chodeb.  

 

Škola v průběhu roku vylepšila ICT vybavení, aby mohla kvalitně realizovat online vzdělávání. 

Převodem ze ZŠ a MŠ Sokolovská získala dvě pianina, která byla o prázdninách repasována 

pro potřeby hudebního oboru.  Při distanční práci se podařilo čerpat Šablony II v tomto roce 

pouze omezeným způsobem a čerpání bylo ukončeno v červenci 2021. Přesto se podařilo 

významným způsobem podpořit vzdělávání učitelů i využít prostředky k vybavení školy. Byly 

podány dvě žádosti o granty z prostředků Pardubického kraje na pořádání soutěže Svitavský 

slavík a celostátní soutěžní přehlídky Svitavské komoření, obě úspěšně. 

 

V návaznosti na epidemiologickou situaci byly opět zrušeny soutěže ZUŠ a naše škola 

nemohla realizovat množství připravovaných akcí. V tomto školním roce jsme oslavili 75. 

výročí založení školy (1945-2020) a 70. výročí zahájení provozu v Březové nad Svitavou 

(1951-2021). Z naplánovaných výročních akcí se podařilo realizovat na začátku školního roku 

výtvarnou výstavu bývalých absolventů a učitelů a slavnostní koncert. Slavnostní koncert byl 

realizován na konci školního roku již za účasti diváků i formou streamu. K výročí byla vydána 

také publikace.  V závěru roku se podařilo zorganizovat všechny koncerty a výstavy 

absolventů, kteří tak mohli důstojně ukončit své studium. Koncem června jsme vystoupili 

v Parku J. Palacha s bohatým programem různých stylů a žánrů. Proběhla zde i odložená 

soutěž v populárním zpěvu Svitavský slavík. V průběhu roku se podařilo připravit materiál 

pro výroční CD školy, které chceme vydat v dalším školním roce.  
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ZUŠ Svitavy v průběhu školního roku spolupracovala se svými tradičními partnery SKS Svitavy 

a Městským muzeum a galerií města Svitavy, díky kterým mohla organizovat akce pro 

veřejnost i ve ztížených podmínkách. Místní školy a školská zařízení jsou již tradičně dobrými 

partnery ZUŠ Svitavy, spolupracovaly například při náborových akcích i při organizování 

návratu žáků do škol. Škola spolupracovala i s dalšími ZUŠ. Důležitým partnerem pro 

zvládnutí koronavirového období byla AZUŠ, která přenášela a doplňovala informace 

z MŠMT a MZČR. Výtvarný obor spolupracoval intenzivně s Městským muzeem a galerií 

města Svitavy a mimo jiné prezentace se spolupodílel významnou měrou na vydání 

cyklomapy svitavského regionu. 

 

Činnost ZUŠ Svitavy probíhala celý školní rok bez přerušení, i když za složitých podmínek 

distanční práce a všichni učitelé průběžně zdokonalovali metodické postupy vzdělávání na 

dálku tak, aby byla v maximální možné míře zachována kontinuita po návratu k prezenčnímu 

vzdělávání.  

 

 

 

Kontroly většího rozsahu 

 

Ve školním roce 2020/2021 v organizaci proběhly tyto kontroly většího rozsahu: 

 Kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních 

povinností plátce pojistného provedena dne 6. 10. 2020 

Závěr: bez závad. 

 Veřejnosprávní kontrola na místě roku 2019 provedena dne 23. a 24. 11. 2020    

Závěr: závada - technické zhodnocení budovy nebylo zařazeno jako celek, ale po 

jednotlivých fakturách. Přijatá opatření: organizace již bude zařazovat TZ budovy za 

jednotlivý zásah až po obdržení všech dokladů související s tímto TZ a nikoliv dříve. 

 Veřejnosprávní kontrola na místě roku 2020 provedena dne 21. a 22. 4. 2021  

Závěr: nedostatky nebyly zjištěny. 
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Výsledky dotazníkového šetření mezi rodiči žáků na téma distanční výuka 
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Poznámka: na závěr je uveden výběr ze slovního hodnocení rodičů (nepovinná část 

dotazníku). 
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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, varhanní seminář 

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 

Bohumil Havelka  bicí nástroje 

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

Petr Kašpar DiS.  EKN, praxe EKN, klavír 

Mgr. Ludmila Merkudová PHV, sborový zpěv (Cvrčci) 

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

Soubor Boomwhackers 

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

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,  

Mgr. Karel Sax   EKN 

Blanka Šefrnová   klavír, klavírní praxe 

Pavla Šefrnová  klavír 

MgA. Vojtěch Šembera skladba, sólový zpěv, HN 

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. Lucie Findejsová 

Bc. Gloria Hanusová  

    Květoslava Hrubešová  
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Učitelé výtvarný obor: Mgr. Pavel Fiala  

Mgr. Ivana Fialová 

Petra Macháčková  

 

Provozní zaměstnanci: Hana Dobešová  uklízečka 

Eliška Dobešová  uklízečka 

Josef Krčmář   školník 

 

Z celkového počtu zaměstnanců byla ve školním roce 2020/2021 jedna zaměstnankyně na 

rodičovské dovolené. 
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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) 

 - 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; autorská tvorba 

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) 

Bohumil Havelka - koncertní činnost, nahrávací studio 

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

musette 

Miroslav Jindra - koncertní činnost  

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  

Renata Pechancová - předsedkyně krajské umělecké rady - sekce sólového zpěvu 

 - členka celostátního výboru Společnosti Bohuslava Martinů 
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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) 

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 

Vojtěch Šembera - koncertní činnost (sólový zpěv) 

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

Michaela Tóthová - sólový zpěv na pohřbech 
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Žáci a jejich výsledky ve školním roce 2020/2021 

 

Počet žáků a jejich rozdělení dle studijního zaměření 

celkem – 720 žáků, z toho 542 dívek 

v hudebním oboru 445 v individuální a skupinové výuce a 19 v kolektivní 

klavír – 97 

el. klávesové nástroje – 56 

akordeon – 6 

varhany – 3 

housle – 31 

violoncello – 3 

kytara – 58 

basová kytara – 2 

elektrická kytara - 1 

zobcová flétna – 34 

příčná flétna – 19 

klarinet – 5 

saxofon – 5 

trubka – 10 

pozoun – 2 

tenor – 2 

tuba – 2 

bicí – 14 

sborový zpěv – 19 

sólový zpěv – 46 

skladba - 4 

PHV - 45 

 

v tanečním oboru 130 žáků 

ve výtvarném oboru 126 žáků 

 

 

Počty absolventů školního roku 2019-2020  

 
Celkem Dívky taneční výtvarný hudební Kolektivní 

1. stupeň 57 43 5 10 41 1 

2. stupeň 13 10 1 2 10 0 

Celkem 70 53 6 12 51 1 
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Úspěchy žáků – školní rok 2020/2021 

 
Hudební obor: 

 

V mezinárodní pěvecké soutěži Pražský pěvec 2021:  

Naděžda Šufanová ze třídy R. Pechancové  

- 1. místo ve III. kategorii a diplom za přednes písně Tužba 

Eva Kopřivová ze třídy D. Pražákové  

- čestné uznání ve II. kategorii a Cena sympatie Jiřiny Markové-Krystlíkové 

 
Naděžda Šufanová ze třídy R. Pechancové  

– přijata na Konzervatoř Brno, obor sólový zpěv 
 

Žáci hudebního oboru (různí vyučující) - nahrávky na výroční CD školy  
(bude vydáno v roce 2021/22) 
 
 
Výtvarný obor: 
 

Pavel Hnát ze třídy P. Fialy  

- 1. místo ve výtvarné soutěži "Kde končí svět". 

Amálie Holíková ze třídy P. Fialy  

– autorka vítězného maskota soutěže „Hledá se skřítek Knihovníček“. 

 

Jan Vyskočil, Tereza Ficková a Marina Čuhelová  

- účastnili se 21.-23.6.2021 Mezinárodního česko–polského výtvarného workshopu 

v muzejních dílnách 

 

Přijetí na vyšší typ škol s uměleckým zaměřením: 

Eliška Loderová  

- Fakulta architektury, ČVUT Praha  

Emma Andrlíková a Michaela Zvárová  

– Střední pedagogická škola Litomyšl  

 

Žáci výtvarného oboru ze třídy P. Fialy spolupracovali na cyklomapě svitavského regionu 

(k nahlédnutí chodba přízemí ZUŠ Svitavy). 

Při několika příležitostech jsme též v závěru roku představili veřejnosti naši práci, práce 

letošních absolventů jsou na „Živé zdi“ u Alberta na náměstí. Na závěr roku jsme připravili 

ukázku, jak se dělala distanční výuka, kterou jsme představili na absolventských koncertech a 

při příležitosti otevření zahrad sv. Vincenta. 
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Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022 

 

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 2021 ještě proběhlo doplňující přijímací řízení v hudebním oboru za místa uvolněná po 

žácích, kteří již do dalšího ročníku oproti předpokladu nenastoupili a náborové akce do 

tanečního oboru. 

Podrobnosti o kriteriích pro přijetí jsou trvale zveřejněna na webových stránkách školy 

v sekci Pro rodiče. 

Přijímacího řízení se účastnilo 40 dětí v tanečním oboru, 33 dětí ve výtvarném oboru a 115 

dětí v hudebním oboru, tedy celkem 188 zájemců o studium.  

 

 

Soubory ve školním roce 2020/2021 

 

Výuka kolektivních hudebních činností byla v tomto školním roce zásadním způsobem 

ovlivněna protiepidemiologickými opatřeními. Pracovalo se dle nastavených pravidel výuky 

distančním způsobem: 

 Pěvecké sbory - preferujeme pravidelný kontakt formou online výuky; pro lepší 

přehlednost se pracuje po skupinách; využívá se různých kombinací zapnutého a 

vypnutého mikrofonu; žáci mají k dispozici nahraný doprovod ke skladbám; žáci 

hodnotí nahrávky koncertů jiných pěveckých sborů (hodnocení, sebehodnocení). 

 Instrumentální soubory - preferujeme pravidelný kontakt formou online výuky; party 

se mohou připravovat v rámci hodin individuální výuky; výuka probíhá po menších 

skupinách, využívají se kombinace zapnutého a vypnutého mikrofonu; žáci si 

vzájemně přehrávají své party a hodnotí své výkony; žáci hodnotí vystoupení jiných 

souborů (koncerty a nahrávky). 

Díky velkému nasazení učitelů i žáků se i přes ztížené podmínky podařilo připravit několik 

kvalitních vystoupení. 

Pěvecké sbory 

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

několik pěveckých sborů. Hlavní školní pěvecké sbory SVITAVÁNEK, SVITAVSKÝ DĚTSKÝ 

SBOR a PROMĚNY vede Dana Pražáková, korepetici a dělené zkoušky Ludmila Merkudová, 
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Petr Kašpar a Vojtěch Šembera. Přípravný sbor CVRČCI vede Ludmila Merkudová a doprovází 

Vojtěch Boštík. Dva třídní pěvecké sbory má i Michaela Tóthová. 

 

Dechové soubory 

Ve školním roce působil na škole DECHOVÝ ORCHESTR pod vedením Jaroslava Dvořáka a 

JAZZOVÝ ORCHESTR pod vedením Petra Jeníčka. Na škole působily i DECHOVÉ KOMORNÍ 

SOUBORY. Flétnisté měli dva soubory zobcových fléten a jeden příčných fléten, dva pod 

vedením Milady Dvořákové a jeden Lukáše Moravce, který vede i žesťový soubor. 

Saxofonisté a klarinetisté pracovali v menších komorních sestavách pod vedením Petra 

Jeníčka. 

 

Smyčcové soubory 

Velký SMYČCOVÝ SOUBOR vede Karolína Benešová. Úspěšně vystoupil na netradičním 

vánočním koncertě, na Slavnostním závěrečném koncertě i na Letní zahradě. Smyčcový 

soubor složený z mladších žáků vede Jakub Dobeš, který také vede SOUBOR STARÉ HUDBY.  

 

Kytarové soubory 

Na škole pracují dva KYTAROVÉ SOUBORY, jeden pod vedením Veroniky Plívové a druhý pod 

vedením Karla Tótha. Účinkují nejen samostatně, ale některá vystoupení také připravují 

společně.  Soubor složený z elektrických kytar vede Lukáš Moravec. 

 

Další soubory 

Soubory bicích nástrojů BUBNY SVIT a JUNI DRUMMERS pracují pod vedením Bohumila 

Havelky.  Na závěr roku připravili v rámci Letní zahrady inspirativní vystoupení. Na škole 

pracoval pod vedením Martiny Zobačové AKORDEONOVÝ SOUBOR a pod vedením Hany 

Mohrové SOUBOR BOOMWHACKERS. 
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Svitavský slavík - 2021 

 

Svitavský slavík je pěvecká soutěž pro děti a mládež svitavského regionu od 

5 do 26 let, zaměřená na oblast populární hudby, kterou organizuje ZUŠ 

Svitavy. 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. V tomto školním roce jsme 

přesunuli z epidemiologických důvodů termín i místo konání a spojili jsme 

soutěž s Letní zahradou. Porota pracovala ve složení: Michaela Tóthová, 

Vojtěch Boštík a Renata Pechancová. Do rozhodování byli zapojeni i diváci.  

 

Výsledková listina 

1. kategorie   ocenění za 

Müller Hank   muzikální projev; SVITAVSKÝ SLAVÍČEK 2021 

Okáčová Sofie   milé vystoupení 

Okáčová Barbora  výběr písně 

Fadrná Grétka   interpretaci 

Roidlová Viktorie  originalitu  

Krčilová Pavla   celkový dojem 

Stečínská Markéta  celkový dojem 

    CENA DIVÁKŮ 

Hauptmanová Kateřina  výběr písně 

 

2. kategorie 

Dostálová Veronika  výběr písně 

Márová Michaela  originalitu 

Lipenská Kristýna  milé vystoupení 

Hnátová Kateřina   milé vystoupení 

Lukášková Zuzana  celkový dojem; SVITAVSKÝ SLAVÍK 2021 

    CENA DIVÁKŮ 

 

3. kategorie 

Márová Michaela, Lipenská Kristýna  interpretaci 

Lopaurová Jessica, Lukášková Zuzana muzikální projev 
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Uskutečněné akce - fotodokumentace 

Kameny zmizelých – vystoupení pěveckého sboru, 14. 9. 2020 

 

 

 

Koledníci za sklem – netradiční vánoční koncert, 18. 12. 2020 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výroční zpráva - školní rok 2020/2021  ZUŠ Svitavy 
 

20 
 

Letní zahrada/Svitavský slavík - Park J. Palacha;  26. 6. 2021 
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Oslavy 75. výročí založení školy a 70. výročí zahájení provozu v Březové nad Svitavou 

 

 

Vernisáž 3. 10. 2020 – Městské muzeum a galerie ve Svitavách 

 

  

 

 

 

Na vernisáži zahráli bývalí absolventi hudebního oboru, dnes učitelé ZUŠ Svitavy.  
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Slavnostní závěrečný koncert – Fabrika, 18. 6. 2021 
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Vystoupení absolventů – (výběr) Ottendorferův dům, Fabrika 

 

               

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve Svitavách 20. 10. 2021 

 

Mgr. Renata Pechancová, ředitelka školy 


