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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, od 1. 12. 2010 je pověřena vedením Mgr. Markéta 

Hegrová, Ph. D., jmenovaná jako zástupce ředitele školy 
Zástupce ředitele školy:  Zdeňka Bulvová 
Adresa hlavní budovy:  R. Stříteského 194, Litomyšl 
Odloučená pracoviště:  Budova „Tunel“ -  B. Němcové 142, kolektivní obory a předměty 
     
 
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 základního uměleckého vzdělání, a to v oborech 
a)  hudebním 
b)  výtvarném 
c)  tanečním 
d)  literárně dramatickém,    
dále poskytuje služby v oblasti kultury a vzdělávání a pořádá kulturní akce. 
 
Základní umělecká škola poskytuje základy 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 pro žáky od pěti let věku. Navštěvují ji převážně žáci 
základních i středních škol. Může též organizovat studium 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. 
 

Od 1. 9. 2012 ZUŠ odstartovala výuku dle vlastního ŠVP (školním vzdělávacím programu). Do 
nového programu vzdělávání nastoupila 1. 9. 2012  přípravná oddělení, 1. ročník prvního stupně a 1. 
ročník druhého stupně.  Ostatní ročníky ukončí studium dle stávajících učebních plánů. ŠVP jsme 
motivačně nazvali „Proč bychom se netěšili do ZUŠ“ a vystihuje hlavní vizi naší školy: Chceme, aby děti 
k nám do ZUŠ chodily rády, aby jim jejich vlastní umělecká činnost přinášela radost a aby se jim stala 
koníčkem na celý život.   
 
 
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) 
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g) reklamní činnost a marketing 
h) maloobchodní prodej 
 
Dlouhodobě ZUŠ pronajímá taneční sál pro účely cvičení jógy, tai-chi, břišních tanců a příležitostně i pro 
jiné akce. Hlavní budovu pronajímá v období letních prázdnin hudebním interpretačním kurzům České 
hudební společnosti, Mezinárodním smyčcovým kurzům prof. Milana Vítka a příležitostně i jiným 
zájemcům. 
Od předloňského školního roku 2009/2010 začala škola organizovat letní dětský tábor určený výhradně 
pro členy dětského pěveckého sboru, který při škole pracuje (mladší oddělení Kvítek, starší Lilium). 
Ve školním roce 2013/2014 jsme bohužel z personálních důvodů tábor nezorganizovali. 
 
Novinkou v hospodářské činnosti je od školního roku 2011/2012  také školní ples. 
 
 
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 
26. 6. 1995 pod č. j.18.418-95-25 pro hudební obor, pod č.j.  18 455/2002-22 pro výtvarný obor, pro 
taneční obor pod č.j.  17 620/2003-22, pod č.j. 22 035/2005-22 pro literárně-dramatický obor a od 1. 9. 
2012 také vlastním ŠVP č. j. ZUS BSL/4/2012. 
 
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., 
 

Studium s rozšířeným počtem hodin škola organizuje pro mimořádně nadané žáky, studium pro dospělé 
škola organizuje v případě zájmu. Studia se řídí příslušnými učebními plány. 

. 

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 Jovbaková /VŠ/ - rodičovská dovolená 
Veronika Jandová /SŠ, 4 roky K/ 
Iveta Benešová /VŠ/ 
 
varhany            
Marie Heylová /K/ 
Petr Jiříček /VŠ/ 
Iveta Benešová /VŠ/ 
 
sborový zpěv, sólový zpěv          

Lucie Kratochvílová /K/ rodičovská dovolená 
Kristýna Cupasová /SŠ/ 
Klára Luňáčková /VŠ/ 
 
 
housle              
Ladislava Blajdová /K/ 
Jiří Habart /K/ 
 
keyboard 
Miroslav Techlovský /VŠ/ 
 
akordeon             
Jarmila Hájková /K/ 
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dechové nástroje žesťové a dřevěné , 
dechovka , bicí 
Jan Kratochvíl /K/ 
Jan Pohorský /SŠ/  4 roky K 
 
klarinet, zobcová flétna,saxofon, příčná fl. 
Pavel Korbička /K/ 
Zdeněk Štěpánek /VŠ/ 
Libor Kazda /VŠ/ 
Terezie Kopecká /SŠ/ rodičovská dovolená 

Lucie Kratochvílová /K/ rodičovská dovolená 
 
 
       
kytara:  Jiřina Macháčková /K/  
Kamil Kratochvíl /K/  
Jan Kratochvíl /K/ 
 
HN    
Kristýna Cupasová /VŠ/ 

Petr Mazal /VŠ/ 
 
Pedagogický sbor je téměř plně kvalifikovaný. 
V prosinci 2010 jsme se nečekaně rozloučili s naším dlouholetým kolegou a vynikajícím pedagogem a 
sbormistrem Oldřichem Heylem. Houslovou třídu následně přebraly: Mgr. Alena Kincová a bývalá 
absolventka naší „zušky“ Klára Fajfrová, žačka O. Heyla. 
Ve školním roce 2011/2012  nastoupila do houslové třídy zkušená pedagožka Ladislava Blajdová a od 1. 
9. 2012 na jeden den nově náš absolvent Jiří Habart. 
 
 
 
VÝTVARNÝ OBOR 
Základní studium a) Přípravné studium  -  délka studia  1 - 2 roky       (forma studia  -  skupinová)  

b)  I. stupeň  -  délka studia  7 let   (forma studia  -  skupinová) 
c)  II. stupeň  -  délka studia 4 roky        (forma studia  -  skupinová) 

Studium s rozšířeným počtem hodin škola organizuje pro mimořádně nadané žáky, studium pro dospělé 
škola organizuje v případě zájmu. Studia se řídí příslušnými učebními plány. 

vyučující:   Šárka Franková /K/, Michaela Kotlárová /VŠ/ 
 
 
 
TANEČNÍ OBOR 
Základní studium a)  přípravná taneční výchova   -  délka studia  1-2 roky  (forma studia  -  skupinová) 

b)  I. stupeň  -  délka studia 7 let             (forma studia  -  skupinová) 
c)  II. stupeň  -  délka studia  4  roky  (forma studia  -  skupinová) 

Studium s rozšířeným počtem hodin škola organizuje pro mimořádně nadané žáky, studium pro dospělé 
škola organizuje v případě zájmu. Studia se řídí příslušnými učebními plány. 

vyučující:     Martina Jiskrová /SŠ/  
 

 
 
 
LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR 
Základní studium a) přípravná dramatická výchova   -  délka studia  1-2 roky (forma studia  -  skupinová) 

B) I. stupeň  -  délka studia 6 let/dle ŠVP 7   (forma studia  -  skupinová) 
c) II. stupeň  -  délka studia  4  roky    (forma studia  -  skupinová) 

Studium s rozšířeným počtem hodin škola organizuje pro mimořádně nadané žáky, studium pro dospělé 
škola organizuje v případě zájmu. Studia se řídí příslušnými učebními plány. 

vyučující:    Jana Paulová /K/ 
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Statistika 
 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 
žáci  celkem 615 641 647 626 535 531 
       
žáci  hudební obor ind. 353 363 355 404 372 388 
žáci  hudební obor skup. 65 78 99 78 27 13 
Žáci HO celkem 418 441 454 486 399 401 
       
žáci   výtvarný  obor 87 76 68 68 67 69 
Žáci   taneční  obor 87 109 113 64 57 42 
žáci   lit-dramat. obor 23 15 12 12 12 19 
žáci   OO celkem 197 200 193 144 136 130 
       
       
Učitelé celkem 18,1 19,3 19,2 19,4 19,6 19 
Učitelé HO 15,9 16,6 16,6 17,2 17,5 16,9 
Učitelé OO 2,2 2,7 2,6 2,2 2,1 2,1 
       
Hospodářští pracovníci 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 
 
 
Školné pro školní rok 2013-2014 
 

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  160,- 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. 
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DVPP 2013-2014 
Pedagogové absolvovali kurzy dle svého zájmu. Získané certifkáty a osvědčení jsou uloženy v ředitelně 
školy. 
 

ABSOLVENTI 2012-2013 

Hudební obor: 
 
Příčná  flétna: 1. stupeň: Adéla Brůnová  

2. stupeň: Petra Osecká 
 
Klarinet: 1. cyklus: Cyril Střasák 
   2. stupeň: Veronika Binková, Tereza Šejblová 
 
   
Klavír:  1. cyklus: Terezie Štanclová, Romana Drahošová, Barbora Boštíková, Pavla Nováková, 

Vlasta Hřebcová, Tereza Mikulecká, 
2. cyklus: Pavlína Švábová, Barbora Šteflová, Marie Stratílková 
 

Kytara: 1. cyklus: Pavel Tmej 
2. cyklus: Anežka Štanclová, Tomáš Vitvar 

 
Akordeon:  1. cyklus: František Štorek 
 
Housle:  1. stupeň: Anna Fikejsová,Michaela Masopustová, Terezie Štanclová, Ondřej Dostál, Hana 

Kučerová, Klára Bradáčová 
2. stupeň: Karolína Kolaříková 

 
Varhany:  2. cyklus: Anežka Štanclová, Pavlína Kašparová 
  
  
Zpěv:  1. cyklus: Johana Vávrová, Lucie Kratochvílová, Lucie Kopecká, Vladimír Kykal 

2. stupeň: Barbora Bednářová 
 
Keyboard:  1. cyklus: Adéla Hertlová, Ilona Vacková, Barbora Bubnová 

 
Lesní roh:  1. cyklus: František Brisuda 
Baryton:  1. cyklus: Martin Švarc 
 
Bicí:   1. stupeň: Cyril Střasák, Jaromír Lněnička, Vojtěch Toman 
 
Taneční obor: 
Druhý stupeň absolvovala: Markéta Honzíková 
 
Výtvarný obor:  
Absolventky 1. stupně:  
Anna Bílková, Anna Hanusová, Tereza Kazdová, Veronika Nešporová, Eliška Skřivanová 
 
 Literárně dramatický obor: první stupeň absolvovala Nela Březinová 
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STUDENTI , KTEŘÍ ÚSPĚŠNĚ SLOŽILI ZKOUŠKY  NA KONZERVATOŘ 

 
 Ve školním roce 2013/2014 byla ke studiu na Konzervatoř Pardubice přijata houslistka Terezie 
Štanclová. 
 
 
 

SOUTĚŽE  ZUŠ 
 
 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo pro školní rok 2013/2014 kromě soutěže 
hudebního oboru také soutěžní přehlídku literárně dramatického oboru a soutěž výtvarného oboru ZUŠ 
č.j. MSMT-33 988/2013. 
 
 
        

I.  Hudební obor – soutěže a soutěžní přehlídky: 
1. Hra na klavír 

2. Hra na  smyčcové nástroje 

3. Hra na kytaru (včetně komorní hry) 
4. Hra dechových orchestrů 

5. Hra tanečních a jazzových orchestrů 

II.  Výtvarný obor – soutěžní přehlídka 
III. Literárně dramatický obor – soutěžní přehlídka 

              

 
Vyhlášené soutěže se zúčastnili pouze žáci hudebního oboru, a to v poměrně hojném počtu. 
A jak to dopadlo?  
 
Hra na kytaru:  
Na základě zkušeností z minulých let jsme se dobrovolně ujali organizace okresního kola ve hře na 
kytaru. Oproti hektické pěvecké soutěži v předloňském roce byla letošní soutěž velice pohodová a 
probíhala v přátelské atmosféře. 
 
Výsledky okresního kola ve hře na kytaru 
ZUŠ Litomyšl, 27. 2. 2014 

 
1. místo s postupem do krajského kola obdržely:  Veronika Brokešová 

Alžběta Veselá 
Lucie Kratochvílová 

. 
 
 
Výsledky krajského kola ve hře na kytaru 
25. března 2014, ZUŠ Pardubice, Havlíčkova  
 
1. místo s postupem do ústředního kola: Lucie Kratochvílová 
2. místo: Alžběta Veselá 
3. místo: Veronika Brokešová 
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Hra na klavír: 
Výsledky okresního kola ve hře na klavír 
ZUŠ Polička, 4. 3. 2014 
 
1. místo s postupem do krajského kola: 
Klára Hegrová 
Vendula Jiskrová 
Kateřina Macková 
 
1. místo bez postupu do krajského kola: 
Barbora Šnébergerová 
Karla Buřvalová 
Barbora Boštíková 
 
2. místo:  
Aneta Bálská 
Marie Stratílková 
 
3. místo: 
Lukáš Tmej 
Kateřina Pavelková 
Michaela Koukolová 
 
Čestné uznání: 
Karolína Smutná 
 
Výsledky krajského kola ve hře na klavír 
20. března 2014, ZUŠ Vysoké Mýto 

 
2. místo: Klára Hegrová 
3. místo: Kateřina Macková 
3. místo: Vendula Jiskrová 
 
 
Hra na smyčcové nástroje: 
Z okresního kola nám do  krajského postoupily všechny soutěžící a udělaly nám obrovskou radost. 
 

 
Výsledky krajského kola ve hře na housle 
Česká Třebová, 3. 4. 2014 
 
1. místo bez postupu:  
Vendula Boštíková 
Andrea Matoušková 
 
2. místo: Terezie Štanclová 
3. místo: Klára Paťavová 
 
Výsledky nás povzbudily a utvrdily v přesvědčení, že patříme v našem okrese k nejúspěšnějším ZUŠ a 
obstojíme i v konkurenci krajského formátu. 
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Soutěže Mládí a B. Martinů v Poličce se letos zúčastnili dva zpěváci. Marie Maršálková si přivezla 
bronzové pásmo a Felix Macek dokonce zlaté pásmo. 

Dětské pěvecké sbory se po náročném předchozím školním roce letos do soutěží nezapojovaly. 
Důvodem byla především změna sbormistra, protože Lucie Kratochvílová nastoupila na mateřskou 
dovolenou. Oba sbory zůstaly ale i nadále koncertně aktivní. Rozsvěcely vánoční strom, prozpívaly se 
vánočním koncertem v kostele, kde Lilium mimo jiné provedlo premiéru cyklu Tři písničky zimní od 
našeho učitele a současně i hudebního skladatele Petra Jiříčka. Kvítek otevíral vernisáž Kamélie na 
litomyšlském zámku a pomáhal při charitativním dni pro Matýska Loučku v Bobo Café, koncertoval na 
Svatojánském koncertě ve Chmelíku a školní rok zakončil Koncertem pro zvířátka před hlavní budovou 
ZUŠ. 

 
 
Akce školy 2013-2014 
 
 

Základní umělecká škola Bedřich Smetany poskytuje základní umělecké vzdělání ve všech 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, Vlastimil/. 

 
Velice zdařilými koncertními novinkami letošního školního roku se staly: poučný a současně i 

zábavný koncert Trubačů Zábřeh a červnový Koncert pro zvířátka, jehož iniciátorkou a patronkou se stala 
houslistka Klárka Paťavová. Do venkovní produkce se zvířecí tematikou se zapojil dětský pěvecký sbor 
Kvítek, dramatický obor a také mladí instrumentalisté, kteří si na vlastní kůži vyzkoušeli povětrnostní 
nevýhody vystupování mimo koncertní sál. 

 
Mimořádnou událostí i tohoto školního roku byl náš třetí školní ples, který jsme uspořádali 

v pátek 28. 2. 2014. Hudbu k tanci střídavě obstaraly školní orchestry: Big Band, dechový orchestr a 
rocková kapela One Life, tvořená žáky ZUŠ. Předtančení vzniklo v režii tanečního oboru a čtyři hlavní 
výherní věcné ceny jsme svěřili do rukou našich výtvarníků. Opět umělecky vykvetly pultky na noty a 
staré židle. Hlavní cenou bylo plátno, které vzniklo pod vedením Šárky Frankové. Průběh plesu zpestřilo 
vystoupení lidového souboru Heblata. 
Plesových hostů dorazil překvapivý počet a věřím, že díky žánrově pestrému hudebnímu doprovodu si na 
své přišly všechny věkové generace. 

Ohlasy nás utvrdily v přesvědčení, že i tentokrát byl ples úspěšnou reprezentací všech oborů ZUŠ 
a zároveň velikou motivací pro žáky hrající v orchestru.  

 
Oba orchestry si letos zahrály na plese hned dvakrát. Druhým plesem byl Benefiční dobový ples, 

který pořádal sbor Paní a dívek spolu s Veterán klubem. Orchestry potvrdily své zvukové kvality i ve 
velkém sále Smetanova domu. 

Bigband i dechový orchestr účinkovaly také na tradičních litomyšlských jarmarcích a jiných 
akcích. Dechovka pravidelně hostuje na koncertě Dechového orchestru Smetanova domu. 

 
I v letošním školním roce pod vedením paní učitelky Blajdové pilně pracoval lidový soubor 

Heblata. Název vychází ze staročeského litomyšlského nářečí. Jeho posláním je oživit pozapomenuté 
tradice našeho regionu s přesahem do jiných regionů ČR a přispět tak dál k předávání lidové kultury. 
Lidovou hudbou a především lidovou písní šířit mezi veřejnost tradiční místní zvykosloví spojené 
s typickým litomyšlským oděvem, který je v rámci českých krojových oblastí hodnocen jako jeden 
z nejkrásnějších. 
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Heblata na plese 
 

 
 
 

 Od loňského školního roku se naši nejlepší žáci houslové třídy zapojují do Česko-finského koncertu, 
který organizuje paní učitelka Anna Rychnovská v spolupráci s Hudebním institutem v Kotce. Od 
loňského školního roku se tento koncert rozrostl ještě o hráče na akordeon. Z našich žáků s úspěchem 
vystupovali: Jaroslav Vejrych a Lucie Jeřábková jako  akordeonové duo, sólově Vendulka Boštíková na 
housle a v komorním duu také sestry Terezie a Anežka Štanclovy (housle, kytara).  
 
 
  Výtvarný obor  letos připravil úžasné ceny na náš školní ples a vytvořil výtvarnou galerii v atriu na 
hlavní budově při příležitosti slavnostního otevření nových půdních prostorů.  

 
 

     Taneční obor má za sebou v letošním školním roce vystoupení na českotřebovském vinobraní, 
předtančení na školním plese i plesech v okolí. Nezapomenutelné je setkání nejstarších žákyň s Jiřím 
Mádlem na Sportovním plese v české Třebové. Všechny naše tanečnice se těší hlavně na tradiční Taneční 
akademii, která se uskutečnila 29. 5. 2014 ve Smetanově domě. A povedla se i tentokrát. 
Po dobu mateřské dovolené vede taneční obor paní učitelka Martina Jiskrová.  
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Taneční akademie 
 

 
 

 
 
Literárně dramatický obor v průběhu školního roku trochu rozšířil své řady, což nás velice těší. 

Obor dlouhodobě spolupracuje s městskou knihovnou v Litomyšli, i v letošním roce se  zde několikrát 
představil. Účinkoval také při příležitosti Noci kostelů, ve workshopech pro MŠ a moderoval Taneční 
akademii a propojoval dramatickými obrazy červnový Koncert pro zvířátka. 

 
 
 
Stěžejní akcí letošního školního roku bylo Slavnostní otevření nových prostorů půdní vestavby na 
hlavní budově, v úterý 15. 3. 2014 v 18.00 hodin. Předcházel mu „Den otevřených dveří“, v době od 
13.00 do 17.00 hodin. 
 

V tomto časovém rozmezí si zájemci mohli prohlédnout staré i nové prostory školy. V nové 
multimediální učebně hudební nauky byla připravena prezentace jednotlivých oborů školy a fotografií 
z průběhu stavby. 
V atriu jsme  nainstalovali  výstavu  prací žáků výtvarného oboru. Měla zde  probíhat také ukázková živá 
výuka některých hudebních nástrojů, které v naší ZUŠ vyučujeme, ale díky nepřízni počasí jsme od ní 
upustili. 
Od 17.30 hodin příchozím na slavnostní otevření zpříjemňovalo čekání klarinetové komorní trio pod 
vedením Libora Kazdy. 
Celý akt slavnostního otevření, který začal přestřižením pásky a sborem Prodaná nevěsta v podání našeho 
učitelského sboru, byl zakončen krátkým koncertem v novém sále školy. 
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Akce školy ve školním roce 2013/2014 
 

Září 
2. - 6 . 9.  Domluva rozvrhu 
9. 9.        Zahájení výuky kolektivních předmětů 
14. 9.   Slavnosti na zámku v Bystrém 

- v odpoledních hodinách hraje Big Band 
22. 9.   Českotřebovské vinobraní 

- v odpoledních hodinách účinkuje taneční obor 
 

21. 9.   Jarmark v Litomyšli, účinkují: dechovka a Bigband 
24. 9.   Skutečský slavík 

- koncert vítězů pěvecké soutěže s doprovodem orchestru; Kulturní dům Skuteč 

 
 

Říjen 
2. 10.   Týden knihoven  

- v dopoledních hodinách hraje představení LDO 
 

22. 10.  Interní večírek 
  16.30 hodin, sál školy 
 
28. 10.  Státní svátek 
29. - 30. 10.    Podzimní prázdniny 

 
Listopad 
19. 11.  Interní koncert žáků 

16.30 hod., sál školy 
20. 11.  Koncert Dechového orchestru Smetanova domu 

- jako host vystoupí náš dechový orchestr; 
- 19.30 hodin 

24. 11. Dny medu 
- účinkují DPS Poupátka a Kvítek, lidový soubor Heblata a žáci klarinetové třídy 

  Lidový dům, 10.00-12.00 hodin  
1.12.  Slavnostní rozsvícení vánočního stromu  

v Litomyšli, 17.00 hodin 

- účinkují DPS Kvítek a Lilium 

 
Prosinec 
4. 12.  České Vánoce – veselohra se zpěvy, Hotel Hvězda, 19.00 hodin 

Účinkují: Heblata, sestry Štanclovy, J. Vejrych a Lucie Jeřábková 
 

4. 12.   Pěvecká třída v Bobo Café, 17.00 hodin 
5. 12.    Mikulášské zpívání před Hotelem Zlatá Hvězda, od 17.00 hodin  
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Účinkují: žáci pěveckého oddělení 
 

5. 12.  Univerzita třetího věku, 14.30 Lidový dům 

10. 12.  Vánoční  sborový  koncert 
Kostel Povýšení sv. Kříže, 16.30 hodin 

12. 12.   Vystoupení v domově důchodců, 14.00 hodin 

13. 12.  Zpívání na vernisáži vánoční výstavy Střední zahradnické a technické školy v 
Litomyšli 
18.00 hodin, DPS Kvítek 

14. 12.  Vánoční trhy na náměstí, 9.30, DPS Kvítek  
15. 12.  Adventní koncert na Evangelické faře v Borové 

17. 12.  Interní večírek, 16.30, sálek školy 
 

19. 12.  Kroužek Jihočechů 
17.00, salónek restaurace Slunce 

21. 12. 2013 – 5. 1. 2014   Vánoční prázdniny ☺☺☺☺ 

 
Leden 

30. 1.   Vysvědčení 
31. 1.   Pololetní prázdniny 
 
Únor 
5. 2.  Školní kolo soutěže ZUŠ ve hře na klavír 

- 13.30 hodin, sálek školy 
8. 2.   Rybářský ples v Čisté 

- předtančení zajišťuje taneční obor 
6. 2.   Školní kolo soutěže ZUŠ ve hře na kytaru 

- 14.30 hodin, sálek školy 
6. 2.  Třídní přehrávka p. uč. Kratochvíla 

- 17.00 hodin, učebna HN, „Tunel“  
6. 2.    Smyčcový soubor v Poličce 
15. 2.   Sportovní ples v české Třebové 

- předtančení zajišťuje taneční obor 
10.-16. 2.  Jarní prázdniny 
21. 2.  Školní kolo soutěže ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje 

- 15.00 hodin, sál ZUŠ Litomyšl 
25. 2.  Interní večírek, sál školy, 16.30 hodin 
27. 2.  Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na kytaru 
 - sálek ZUŠ Litomyšl, 9.00 -12.00 hodin 
28. 2.  III. ples ZUŠ 

Lidový dům, 20.00 – 24.00 hodin 
 
Březen 
4. 3.  Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na klavír 

ZUŠ Polička 
8. 3.   Kvítek v Bobo Café  

na charitativním dni pro Matýska Loučku;  
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- v 11. hodin a v 15. hodin 
8. 3.   Benefiční dobový ples 

- Hrají: Bigband a dechový orchestr ZUŠ 
 
11. 3.  Krajské kolo soutěže ZUŠ pro smyčcové nástroje 

 ZUŠ Moravská Třebová 
12. 3.   Třídní přehrávka M. Techlovského 

Sál ZUŠ, 17.00 hodin 
15. 3.   Sportovní ples v České Třebové+ karneval ZŠ ve Vendolí 

- předtančení zajišťují žáci tanečního oboru 
18. 3.    Interní večírek, 16.30 sál školy 
20. 3.  Zámek Litomyšl – zahájení sezóny, výstava kamélií 

- zpívá DPS Kvítek 
20. 3.    Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na klavír 

- ZUŠ Vysoké Mýto 
25. 3.   Krajské kolo ve hře na kytaru, ZUŠ Pardubice Havlíčkova 
27. 3.   Trubači Zábřeh 

- sál ZUŠ, 18.00 hodin 
 
Duben 
1. 4.    Třídní přehrávka paní uč. Hájkové 

- sál školy, 16.30 hodin 
3. 4.   Krajské kolo ve hře na smyčcové nástroje 

- ZUŠ česká Třebová 
10. 4.  Třídní přehrávka paní uč. Heylové - sál školy, 16.30 hodin 

 
15. 4.    Den otevřených dveří 

- 13.00 – 17.00 hodin 
15. 4.   Slavnostní otevření nových prostorů 

- 18.00 hodin, sál školy 
16. 4.   Absolventský koncert  

- účinkují: Terezie a Anežka Štanclovy,  
Karolína Kolaříková a smyčcový soubor  

19. 4.    Heblata v Bobo Café; od 13.00 hodin 
17. – 21. 4.  Velikonoce 
23. 4.   Interní večírek, sál školy, 16.30 
24. 4.  Absolventský koncert  

Absolventky:Barbora Bednářová, Barbora Boštíková, Lucie Kratochvílová,  
Marie  Stratílková 
-hostem je pěvecký sbor Kokos SPgŠ a VOŠ 

29. 4.    Třídní přehrávka p. uč.  Ladislavy Blajdové, 16.30, sál 
29. 4.   Taneční obor na Miss Majáles, 19. 30, Lidový dům 
 
 
Květen 

     
1. 5.   Státní svátek 
5. – 30. 5.  Zápis do ZUŠ 
6. 5.   Absolventský koncert 

- 17.00 hodin, sál školy 
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7. a 8. 5. Soutěž B. Martinů v Poličce 
8. 5.   Státní svátek  
12. 5.   Smetanovský interní večírek 

- 16.30, sál školy 
 

13. 5.   Koncert Daniela Juna 
-sál školy, 18. 00 hodin 

13. a 14. 5.  Výchovné koncerty pro MŠ 
15. 5.   Orchestrální absolventský koncert 

- Hotel Zlatá Hvězda, 17. 00 hodin 
18. 5.    DPS Kvítek na Svatojánském koncertě ve Chmelíku 

- 15.00 hodin 
21. 5.    Závěrečný keyboardový koncert 

- 17.00 hodin, sál školy 
22. 5.  Souborový koncert 

- 17.00 hodin, sál školy 
25. 5.   Jazzový festival v Chocni  

 - účinkuje Bigband 
26. 5.   Absolventský klarinetový koncert 

- 17. 00 hodin, sál školy 
26. 5.   Třídní přehrávka K. Kratochvíla,  

17.20 hodin 
27. 5.   Třídní přehrávka K. Cupasové 
27., 28., 29. 5. Pasování čtenářů v knihovně 
29. 5.    Taneční akademie 

- v 17.00, Smetanův dům 
30. 5.   Třídní přehrávka J. Macháčkové 
30. 5.   Žesťový kvintet na vyřazování maturantů na Trading Centre 

 

 
 
Červen 
2. 6.   Třídní přehrávka P. Jiříčka 
5. 6.   Třídní přehrávka L. Kazdy 
6. 6.   Třídní přehrávka J. Macháčkové 
9. 6.   Závěrečný koncert, 17.00, sál školy 
9.- 13. 6. Postupové zkoušky 
                        V tomto týdnu výuka HN, sboru a orchestrů odpadá! 
12. 6.   Absolventský koncert P. Švábové a B. Šteflové 

17.00 hodin, sál školy 
12. 6.   Třídní přehrávka P. Korbičky a J. Habarta, 17. 00 hodin, HN 
18. 6.    Koncert pro zvířátka  

16.00 hodin, na schodech před školou 
19. 6.    LDO – vystoupení 2. třídy I. ZŠ pro rodiče, 17.00 hodin 
19. 6.   Vyřazování předškoláků MŠ Lidická, 15.30, 16.30 
19. 6.   Třídní přehrávka p. Mazala, 17.30 
21. 6.  Jarmark na náměstí, hrají Bigband a dechovka 
23. 6.   Česko-finský koncert, 18.00, sál školy 
27. 6.  Vysvědčení 

Hezké prázdniny! 
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ROP NUT II Severovýchod - úspěch projektu a dokončení stavby 
 

Výbor Regionální rady severovýchod schválil 27. 6. 2012 projekt naší ZUŠ "Inovace studijních programů 
podmíněná modernizací prostor ZUŠ B. Smetany v Litomyšli. Ve druhé polovině května 2013 byly 
zahájeny stavební práce na rekonstrukci hlavní budovy (půdní vestavba), která je z větší části financována 
z peněz Evropské unie. Dne 15. 3. 2014 škola slavnostně nové prostory otevřela. 

Koncepce projektu: 

Důvod žádosti: 

ZUŠ B. Smetany má v současné době v pronájmu od Města Litomyšle dvě budovy: hlavní budovu na ulici 
R. Stříteského 194, kde sídlí vedení školy a kde se uskutečňuje individuální výuka hudebního oboru  a 
budovu na ulici B. Němcové 142, kde jsou prostory pro ostatní obory (výtvarný atelier, LDO, Taneční 
obor). Zde je i jedna učebna pro kolektivní výuku hudebního oboru (HN, sbory, zkušebna orchestrů). 
Vystřídat se ve výuce v čase vhodném pro výuku dětí bylo pro tato tělesa velice komplikované. Budovy se 
nacházejí v historické části města, což se jeví velkým přínosem, nicméně obě budovy přestaly svojí 
velikostí a počtem učeben odpovídat výukovým potřebám školy. Sálek na hlavní budově svojí kapacitou 
(do 50ti míst) nedostačil pokrýt počtem míst k sezení návštěvnost rodičů a veřejnosti při interních 
koncertech školy. Navíc slouží současně jako učebna hry na varhany a dechových nástrojů. 

Jako nezbytné se nám jevilo pro další rozvoj a fungování školy nejen vyřešení prostorových 
problémů, ale hlavně obohacení a rozšíření vzdělávací nabídky. Chtěli jsme inovovat  způsob výuky 
některých vyučovaných předmětů tak, abychom se přiblížili požadavkům současného žáka. Byli 
jsme omezeni nevyhovujícími a nedostatečnými prostorami a samozřejmě jsme neměli potřebné 
vybavení pro modernizaci způsobu výuky. 

 
Základní informace o projektu: 
 
Název projektu: Inovace studijních programů podmíněná modernizací prostor ZUŠ B. Smetany 
v Litomyšli  
Nositel projektu: Město Litomyšl 
Celkové způsobilé výdaje: 65% EU, 35% podíl žadatele 
Operační program: Regionální operační program NUTSII Severovýchod 
Název prioritní osy: Rozvoj městských a venkovských oblastí 
Oblast podpory: 2.2 Rozvoj měst 
Zahájení realizace: červen 2013 
Předpokládané ukončení projektu: únor 2014 
 
Realizací projektu škola získala nové půdní prostory: koncertní sál s kapacitou 80 míst, školní nahrávací 
studio a dvě nové učebny (učebnu dechových a elektronických nástrojů – EKN). Vstup do půdního patra 
je vyřešen po skleněném schodišti v atriu školy, uzavřeném pultovou prosklenou střechou, které chceme 
využívat jako školní výtvarnou galerii. 
Součástí rekonstrukce byla i modernizace výuky, a to především v oblasti hudební nauky, ve výuce EKN a 
dětských pěveckých sborů.  
 
 
 
Multimediální učebna hudební nauky 
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je vybavena audio/video technikou, interaktivní tabulí s magnetickým popisovatelným povrchem, 
samostatným učitelským pracovištěm a 10 žákovskými pracovišti. 
1 žákovské pracoviště je určeno dvěma žákům, kteří mohou využívat: 

- 1x PC vybavený výukovými programy pro nácvik rytmu, intonace, sluchu, hudební teorie, psaní 
not, hudebních nástrojů (EarMaster, Midimaster, Sibelius, Steinberg) 

- 1x MIDI klaviatura 

- 2x dynamické mikrofony umístěné ve stojánku 

- 2x uzavřená referenční sluchátka 

Maximální kapacita učebny je 20 žáků. 
 

Nový způsob výuky se bude odvíjet od propojení klasických výukových metod s využitím elektrotechniky 
a audio-video zařízením. 

 
 
Školní  nahrávací studio – osmistopý záznam 
 
je určeno pro školní potřeby. Slouží pro nahrávání žáků, školních komorních seskupení, sborů, orchestrů a 
je využíváno také pro výuku.  V rámci výuky EKN nabízíme předmět „Záznam a zpracování zvuku“, 
který chceme postupně integrovat i do výuky jiných nástrojů a od školního roku 2014/2015 jej nabízíme 
jako samostatné studijní zaměření. 
 
Vybavení nahrávacího studia  

- Audio PC 

- zvuková karta – 8 mikrofonních vstupů XLR 

- 2x poslechový monitor 

- 1x uzavřená referenční sluchátka 

- Software audio/midi (Steinberg Cubase 7.5 EDU) 

- Midi Master Keyboard 

- mixážní analogový pult 

- 12 kvalitních mikrofonů 

 

Koncertní sál 
 

Nový originální koncertní sál v půdních prostorách má kapacitu asi 80 míst.  
Jsou zde instalovány dva akustické nástroje – koncertní křídlo a varhany. 
Pro účely nahrávání je sál vybaven aktivním ozvučovacím systémem s CD/MP3 přehrávačem a 
mixpultem. 

 Dětský pěvecký sbor 

Přestože nám DPS vykazuje vynikající výsledky a prvotřídně reprezentuje školu na českých soutěžních 
přehlídkách, v současné době nemá vlastní zkušebnu s požadovaným vybavením. Díky rekonstrukci 
hlavní budovy a přesunu učebny HN do hlavní budovy  výuka sboru nebude nijak časově ani prostorově 
omezena a budeme moci do praxe kromě klasické formy výuky, která je nezbytná u začínajících sborů, 
aplikovat také formy projektového vyučování, které je v současné době populární a žádoucí. Jedná se o 
propojení hudební složky se složkou pohybovou, popř. i s využitím literárně-dramatických technik. 
Předpokládáme mezioborovou spolupráci. 
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Naše ZUŠ nese jméno litomyšlského rodáka, významného  hudebního skladatele Bedřicha Smetany, jehož 
odkaz ctíme. Má dlouholetou tradici a „své jméno“. Úrovní výuky, výsledky a kapacitou stojíme mezi 
ostatními zuškami regionu na předním místě. Jsme přesvědčeni, že rekonstrukcí budovy a modernizací 
výuky zvýšíme prestiž školy, zatraktivníme vzdělávací nabídku školy tak, abychom zvýšili zájem dětí o 
studium uměleckých předmětů vyučovaných v ZUŠ a že obstojíme mezi konkurenčními vzdělávacími 
nabídkami jiných zájmových institucí. 

Litomyšl je město, které žije kulturou a historií a každoročně přiláká mnoho českých i zahraničních turistů 
i významných osobností. Díky rekonstrukci budeme moci na úrovni prezentovat výsledky naší 
pedagogické práce a náležitě reprezentovat město v oblasti základního uměleckého školství před 
veřejností. 

 

  

 
V Litomyšli 25. 8. 2014     Mgr. Markéta Hegrová, zástupce ředitele školy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


