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Charakteristika školy a cíl vzdělání 
ZUŠ byla přiznána právní subjektivita usnesením zastupitelstva města č.55/92  ze dne 18.6.1992 
s platností od  1.1.1993  v  souladu se zákonem ČNR  č. 367/1990 Sb. o obcích v platném znění, § 36 
odst. 1 písm. d.  Zřizovací listina je vystavena na dobu neurčitou. 
ZUŠ byla zařazena do sítě škol a školských zařízení MŠMT ČR s  účinností od 25.3.1996 pod č.j.  
1233/95-00. 
Českému statistickému úřadu byla ZUŠ jako právní subjekt nahlášena  dne  25.11.1992. 
ředitel školy                 Radomil Kašpar 
zástupce ředitele školy  Zdeňka Bulvová 
Odloučená pracoviště:  Budova „Tunel“ -  kolektivní obory a předměty 

I.ZŠ – zkušebna sboru 
     
 
Předmět činnosti a hlavní úkoly školy 
ZUŠ má v souladu se zřizovací listinou tento předmět činnosti: 
hlavní předmět činnosti : 
vzdělávací a výchovná činnost v oblasti - základní umělecké vzdělání v oborech 
a)  hudebním 
b)  výtvarném 
c)  tanečním 
d)  literárně dramatickém    
poskytuje služby v oblasti kultury a vzdělávání a pořádá kulturní akce . 
 
vedlejší předmět činnosti:  hospodářská činnost v oblasti   
a) pronájem místností  a prostor  souvisejících funkčně se školou 
b) pronájem nebytových prostor 
c) pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí vč. lektorské činnosti 
d) pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících k zábavě 
e) pronájem a půjčování věcí movitých 
f) zprostředkování obchodu (burzy) 
g) reklamní činnost a marketing 
h) maloobchodní prodej 
 
Základní umělecká škola poskytuje vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech a připravuje žáky pro 
studium učebních a studijních oborů na středních školách uměleckého zaměření a na konzervatoři, 
připravuje také žáky pro studium na vysokých školách s uměleckým zaměřením. 
Základní umělecká škola organizuje studium určené převážně pro žáky základních škol. Může též 
organizovat studium pro děti mateřských škol a pro dospělé. 
Organizace studia v základní umělecké se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., 562/2004 Sb., 563/2004 Sb. ve 
znění pozdějších úprav a vyhláškou č.71/2005 Sb.. 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Učební  plány 
Škola poskytuje vzdělání ve čtyřech oborech - hudebním, výtvarném, literárně-dramatickém a tanečním 
oboru.  Výuka v těchto oborech se řídí učebními plány pro základní umělecké školy / schválené MŠMT  
20. ledna 1989 a  26.6.1995 pod č.j.18.418-95/ 
 
Hudební obor 
Základní studium  a) Přípravná hudební výchova  -  délka studia  1 - 2 roky, 

forma  studia  -  kolektivní, skupinová, individuální, 

b)  I. stupeň   -  délka studia   4 - 7 let, 
forma studia - individuální, skupinová  ( hra na nástroj ), kolektivní - hudební nauka, 
hudebně teoretické předměty, komorní hra, soubory, pěvecký sbor apod., 

c)  II. stupeň  -  délka studia  4 roky, 
forma studia  -  individuální, skupinová  ( hra na nástroj ), kolektivní - teoretické 
disciplíny, soubory, pěvecký sbor  apod., 

     Rozšíření studium  -  v rozsahu učebních plánů ZUŠ, délka studia  2 - 5 let (forma studia  - indivuduální) 
Studium pro dospělé  -  v rozsahu učebních plánů ZUŠ,  délka studia nejvíce  4 roky, 

(forma studia  -  individuální, skupinová, kolektivní). 

Využívané učební plány: č.1,2,3,5,5b,6,8,9,10,11,12,13,15,16,18,19,21,22,24,25 
 
Vyučované předměty,učitelé a jejich vzdělání:  /VŠ - vysokoškolské,  K- konzervatoř    SŠ- středoškolské/ 

klavír  
Zdeňka Bulvová   /K/ 
Marie Heylová    /K/ 
Milena Jandová  /K/ 
Markéta Hegrová /VŠ/ 
Petr Jiříček  /VŠ/ 
Marie Kopecká /VŠ/ 
 
varhany            
Marie Heylová /K/ 
Petr Jiříček /VŠ/ 
 
sborový zpěv ,sólový zpěv          
Lucie Kratochvílová /K/ 
Kristýna Cupasová /SŠ/ 
Radka Hudečková /VŠ/ 
 
housle              
Oldřich Heyl  /K/ 
 
keyboard 
Miroslav Techlovský /VŠ/ 
 
 

 
akordeon             
Jarmila Hájková /K/ 
 
dechové nástroje žesťové a dřevěné , 
dechovka , bicí 
Jan Kratochvíl /K/ 
Jan Pohorský /SŠ/  4 roky K 
 
klarinet, zobcová flétna,saxofon, příčná fl. 
Radomil Kašpar /K/ 
Libor Kazda /VŠ/ 
Milada Sobotová /K/ 
Lucie Kratochvílová /K/ 
 
kytara         
Jiřina Macháčková /K/  
Kamil Kratochvíl /K/  
Jan Kratochvíl /K/ 
 
HN    
Markéta Hegrová /VŠ/ 

 
VÝTVARNÝ OBOR 
Základní studium a) Přípravné studium  -  délka studia  1 - 2 roky         (forma studia  -  skupinová)  

b)  I. stupeň  -  délka studia  6 let,    rozšířené vyučování  3 roky 
c)  II. stupeň  -  délka studia  4 roky 

Rozšíření vyučování  -  v rozsahu učebních plánů ZUŠ,  délka studia 3 roky   (forma studia  -  skupinová) 
Studium pro dospělé-v rozsahu učebních plánů ZUŠ,délka studia nejvíce 4 roky (forma studia  -  skupinová) 

využívané učební plány ... 30,31,32,33 
vyučující : Šárka Franková /K/, Michaela Kotlárová (VŠ/ 
 



TANEČNÍ OBOR 
Základní studium a)  přípravná dramatická výchova   -  délka studia  1 rok  (forma studia  -  skupinová) 

b)  I. stupeň  -  délka studia   6 let  (forma studia  -  skupinová) 
c)  II. stupeň  -  délka studia   4  roky  (forma studia  -  skupinová) 

Rozšířené studium není povoleno učebními plány. Studium pro dospělé není povoleno učebními plány 
využívané učební plány: 26,27 
vyučující :    Šárka Hnátová /SŠ/ , Klára Halousková /SŠ/   

 
 
LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR 
Základní studium a)  přípravná dramatická výchova   -  délka studia  1 rok  (forma studia  -  skupinová) 

d)  I. stupeň  -  délka studia   6 let  (forma studia  -  skupinová) 
e)  II. stupeň  -  délka studia   4  roky  (forma studia  -  skupinová) 

Rozšířené studium není povoleno učebními plány. Studium pro dospělé není povoleno učebními plány 
využívané učební plány: 35,36,37 
vyučující :  Jana Paulová /K/ 
 
Statistika 
 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 
žáci  celkem 576 569 562 593 615 641 
       
žáci  hudební obor  ind. 377 359 352 374 353 363 
žáci  hudební obor  skup. 24 35 21 17 65 78 
Žáci HO celkem 401 394 373 391 418 441 
       
žáci   výtvarný  obor 59 64 93 82 87 76 
Žáci   taneční  obor 91 83 72 80 87 109 
žáci   Lit-dramat.  obor 25 28 24 40 23 15 
žáci   OO celkem 175 175 189 202 197 200 
       
       
Učitelé celkem 18,6 18,9 18,2 19 18,1 19,3 
Učitelé HO 15,6 15,8 14,9 16,1 15,9 16,6 
Učitelé OO 3 3,1 3,3 2,9 2,2 2,7 
       
Hospodářští pracovníci 2 2 2,4 2,5 2,5 2,5 
 
 
 
Školné pro školní rok 2009-2010 
 

Litomyšl   

hudební obor : individuální výuka  
 

280,- Kč  měsíčně 
 skupinová výuka    

 
220,- Kč 

 pěvecký sbor    
 

140,- Kč 
 druhý obor       

 
40,- Kč měsíčně 

Obory: LDO,VO  
 

140,- Kč měsíčně 
TO  150,- Kč 
   

 

Směrnice pro poskytování slev.  



 
Slevu poskytneme  : 
 
mimořádně talentovanému žáku .  
 
žákovi, jehož rodina nedosahuje 1,25 násobek životního minima. K žádosti se přikládá doklad o příjmu 
rodiny za poslední 3 měsíce 
 
30% slevu na každý druhý a další obor studovaný na škole, přitom za první obor se považuje obor , za 
který žák platí nejvyšší úplatu. 
 
50% slevu každému třetímu a 80% slevu každému dalšímu dítěti z rodiny. Tato sleva se poskytne na ¨ 
žákem všechny studované obory. V případě nepřítomnosti žáka ve výuce ze zdravotních důvodů nad 
rozsah jednoho měsíce se vrací část úplaty. 
 
 

DVPP 2009-2010 
 
 

ABSOLVENTI 2009-2010 
Klarinet: Binková Veronika, Šejblová Tereza, Dostálová Lucie, Nechvíle Josef, Boštík Ondřej, Šváb Adam 
 
Saxofon: Boštík Ondřej, Šváb Adam 
 
Viola:  Kyncl Karel (2.st.) 
 
Klavír:   Fikejsová Karolína, Stratílková Marie, Rotsheinová Kristýna, Veselík Martin, Velebová  Gabriela, Šteflová 

Barbora, Švábová Pavlína, Štanclová Anežka, Kročil Daniel, Petr Sauer   
2.cyklus: Jiskrová Kateřina, Lipavská Denisa,  

 
Kytara: Štanclová Anežka, Vrabcová Monika, Vitvar Tomáš Dominika Bauchelová , Janypka Jáchym (2. cyklus) 
 
Akordeon:  Dvořák Václav, Klusoň Martin 
 
Zobcová flétna:  Hýblová Vendula 
Příčná flétna: Osecká Petra, Jindrová Hana,          

 2. cyklus: Macháčková Terezie, Šnoblová Marie, Groulíková Eva, Reslová Iveta 
 
Keyboard:  Mlejnková Kateřina, Vacek Michal 
 
Zpěv:  Karlíková Markéta,Stráníková Lucie 

 

 
 

STUDENTI  , KTEŘÍ ÚSPĚŠNĚ SLOŽILI ZKOUŠKY  NA KONZERVATOŘ 
Na školy umělecké a pedagogické odešlo 5 žáků. 
Na Konzervatoř v Pardubicích klavírista Lukáš Hrubeš a na Konzervatoř do Ostravy Michala Pešková 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SOUTĚŽE  ZUŠ 
 
    
Výsledky  okresního kola , 10.2.2010, Litomyšl 

 
I.c 
1. místo s postupem Komorní duo    ZUŠ Litomyšl   
II.a       
1.místo s postupem Klarinetové duo   ZUŠ Litomyšl   
III.a 
1.místo s postupem Flétnový kvartet   ZUŠ Litomyšl   
2. místo   Klarinetové duo   ZUŠ Litomyšl    
IV.a 
1.místo s postupem  Saxofonové duo   ZUŠ Litomyšl  
 

 
                     

 
 

VÝSLEDKY KRAJSKÉHO KOLA CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE ZUŠ   VYSOKÉ MÝTO 4.3.2010 
I.c 
2. místo  Komorní duo   

Lucie Kratochvílová, Pavla Bačíková       
II.a       
3.místo  Klarinetové duo    

Josef Toman, Štěpán Bartoš   
 
III.a 
2.místo   Flétnový kvartet  

Kateřina Vavřínová, Hana Jindrová,  
Radka Švihlová, Jana Holubová 
 

IV.a 
3.místo    Saxofonové duo  
   Eva Holubová, Marie Klusoňová 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pěvecké sbory byly úspěšné na krajském kole  
sborové přehlídky v Chrudimi 

 
Kvítek získal stříbrné pásmo 

 
 

Lilium získalo zlaté pásmo. 

 
 
 
 
 
LILIUM získalo na soutěže Zahrada písní v Praze dne 10. dubna zlaté pásmo. 
 
 
Krajská přehlídká scénického tance mládeže a dospělých Tanec, tanec… 2010 

Roškotovo divadlo Ústí nad Orlicí,8. dubna 2010 

Ocenění za výtvarné pojetí ZUŠ Litomyšl: Kam spěcháme  



 

 
Akce školy 2009-2010 
Základní umělecká škola Bedřich Smetany  poskytuje základní umělecké vzdělání ve čtyřech oborech - 
hudebním, výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém.  Škola se podílí na řadě hudebních aktivit města 
Litomyšle . Organizuje veřejné a interní koncerty. V prostorách školy pracuje i řada hudebních souborů 
města /Mužský pěvecký sbor ,Sbor paní a dívek/ 
           
 
Říjen 
11.10. Koncert ve Chmelíku 
7.10.   Divadelní představení  ve spolupráci s Knihovnou – 
O. Sekora 
12.10. Interní koncert žáků 
29.-30.10. Podzimní prázdniny 

 
listopad 
10.11. Interní koncert žáků 
19.11. „Když píšťaly znějí..“ 
Účinkují:Mg.A Lucie Žáková, Mgr. Petr Jiříček, MgA. 
Iveta Benešová    varhany,Jako host vystoupí BcA. Radka 
Hudečková  zpěv 

27.-29.11. Soustředění pěveckého sboru  - Nekoř 
29.11. Rozsvěcení vánočního stromu – pěvecký sbor 
 

 
Prosinec 
8.12. Mikulášský koncert Kongresové centrum Zámek 
9.12. Koncert pro PHV 
11.12.Pěvecký sbor na soutěži v Ostravě 
12.12. VÁNOČNÍ KONCERT pěv.sborů Lubná 
14.12. VÁNOČNÍ KONCERT pěv.sborů Litomyšl 
17.12. Vánoční interní koncert žáků 
19.12. od 10.00 Zpívání na Vánočních trzích    na náměstí  
 
 leden 
18.1. Interní koncert žáků 
26.1. Místní kolo soutěže ZUŠ  
28.1.Vysvědčení 

 
únor 
10.2. Okresní kolo soutěže ZUŠ  - komorní hra 
15.2. třídní přehrávka paní uč. Heylové 
16.2. Interní koncert žáků 
19.2. Večer romantické hudby – Daniel Jun  klavír 
22.-28.2. Jarní prázdniny 
 
březen 
4.3. Krajské kolo soutěže ZUŠ   
7.3. Taneční odpoledne s orchestry a jejich hosty 
       Lidový dům   
17.3. Interní koncert   
19.-21.3. Soustředění sbor – Nekoř 
20.-21.3. Soustředění tanec - tunel 
20.3. Koncert pěveckého sdružení „Silentium“ 
23.3. Přehrávka – keyboard 
23.3. Přehrávka – Hájková 
24.-26.3.  Festival pedagogických škol 
25.3. Big band ve Vysokém Mýtě 
26.3. Sbor na festivalu ve Skutči 
27.-28.3. Zpívání na zámku 
30.3. Přehrávka – keyboard 

 
duben 
1.-2.4.  Velikonoční prázdniny 
 
8.4. Varhanní absolventský koncert  
8.4. Koncert pěv.sboůu v Chrudimi 
12.4. Absolventský koncert 
13.4. Výchovné koncerty pro mateřské školky 
16.-18.4. Soustředění LDO 
20.4. Interní koncert žáků 
22.-25.4.Soustředění tanečního oboru – Zderaz 
28.4. Absolventský koncert žáků 
4.5. Absolventský koncert žáků 
 


