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Stručná charakteristika školního roku 2021/2022: 
  
- nástup a zapracování nové ředitelky školy 
- návrat do standardního průběhu školního roku před covidem 
- v mezích vládních opatření zachování chodu školy i veřejných vystoupení v zimních měsících  

v době přísnějších opatření proti šíření covidu 
- změna způsobu přijímání žáků ke studiu v hudebním oboru 
- uspořádání nových akcí (návštěvy dětí z MŠ, den otevřených dveří) 
- organizace dvoudenního okresního kola soutěže ZUŠ ve hře na dechové nástroje dřevěné 
- výjimečný úspěch kytaristy Jana Kačarase, který získal 1. místo v Mezinárodní kytarové soutěži 
- úspěchy žáků hudebního oboru v krajských kolech soutěže 
- účast žáků LDO na celostátní přehlídce Loutkářská Chrudim 
- mezinárodní spolupráce (koncert Bigbandu ZUŠ a Nowosolského bigbandu) 
- vznik akordeonového orchestru 
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Počet žáků k 30. 9. 2021: 538 (-10) 
(Porovnání s předchozím rokem) 
  
Počet žáků v oborech:  Taneční    85 (0) 
    Výtvarný    93 (-7) 

Literárně dramatický  23 (+3)  
Hudební    337 (-6) 

 
Mírný úbytek žáků jsme po předchozím covidovém roce očekávali. Někteří žáci, kteří se v době, kdy byla 
škola zavřená, odhlásili, se naštěstí vrátili zpět, a i nových zájemců o vzdělávání v naší škole bylo 
poměrně dost. 
  

Počty žáků 1. stupně - 30.9.2021 
 Celkem Dívky taneční výtvarný literárně - dramatický hudební Kolektivní 

Přípravný ročník 1. 84 62 18 14 4 48 0 

Přípravný ročník 2. 52 45 17 5 1 29 0 

1. ročník 91 64 13 25 4 49 0 

2. ročník 58 37 6 9 3 40 0 

3. ročník 66 50 9 9 2 46 0 

4. ročník 52 41 7 13 0 32 0 

5. ročník 41 35 8 6 3 24 0 

6. ročník 35 25 4 5 2 24 0 

7. ročník 26 21 3 2 3 18 0 

Celkem 505 380 85 88 22 310 0 

Počty žáků 2. stupně - 30.9.2021 
 Celkem Dívky výtvarný literárně - dramatický hudební Kolektivní 

Přípravný ročník 0 0 0 0 0 0 

1. ročník 9 6 1 0 8 0 

2. ročník 11 6 0 0 11 0 

3. ročník 6 4 1 1 4 0 

4. ročník 7 2 3 0 4 0 

Celkem 33 18 5 1 27 0 
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Počet zaměstnanců k 1. 9. 2021: 32 
Pedagogičtí pracovníci: 30 
Počet učitelů v oborech:   
Hudební    25  
Taneční    2 
Výtvarný    2  
Literárně dramatický  1 
 
Změny v pedagogickém sboru během školního roku:  
- Zuzana Robová, učitelka violoncella, nastoupila 1. 2. 2022. 
- Petra Dlabková, učitelka akordeonu, zastupovala Evu Steffkovou v době její delší pracovní 

neschopnosti. 
- Tereza Uřičářová, učitelka výtvarného oboru, zastupovala Tomáše Čečetku v době jeho delší pracovní 

neschopnosti 
 
Všichni pedagogičtí pracovníci mají status interních.  
 
Nepedagogičtí pracovníci: 3 hospodářka 

uklízečka 
     školník (na částečný úvazek) 
 
Přepočtený počet zaměstnanců činil 21,35 z toho 19 pedagogických a 2,35 nepedagogických pracovníků. 
Z 30 učitelů je 27 plně kvalifikovaných. Jeden z nekvalifikovaných učitelů zastupoval za mateřskou 
dovolenou, druhý během roku úspěšně složil závěrečné zkoušky a je tedy plně kvalifikovaný pro svou 
profesi. Nekvalifikovaná učitelka tanečního oboru učí velmi malý úvazek, pouze 3 hodiny týdně.  
Ředitelka byla jmenována do funkce k 1. 8. 2021.  
Zástupce ředitele Ladislav Tyrner byl jmenován k 1. 9. 2000. 
Klavíristka Eva Šmoková vykonávala funkci vedoucí učitelky hudebního oboru.  
Ve škole pracovalo 6 předmětových komisí hudebního oboru řízených vedoucími, scházejí se a řeší 
aktuální problémy. Zápisy ze schůzek předávají řediteli. 
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Složení pedagogického sboru: 
 
ředitel:   Mgr. Ilona Chocholatá (hudební nauka, houslový soubor) 
 
zástupce ředitele:  Ladislav Tyrner (dechy žesťové, dechový orchestr) 
 
učitelé:   Václav Bílek, Dis. (akordeon, akordeonový orchestr) 

Mgr. Tomáš Čečetka (výtvarný obor) 
   Olga Dominikusová (klavír) 

Kristýna Dominikusová, DiS. (housle) 
Bc. Jaroslava Doudová (housle) 
Věra Foglová (příčná flétna) 
Zuzana Hečko (taneční obor) 
Richard Heckenberger (trubka, dechový soubor) 
Ing. Jan Hovorka (klarinet, saxofon, big band, kapela) 
PhDr. Hana Chvátilová (přípravná hudební výchova, klavír) 
Petr Kalášek (elektrická kytara) 
Mgr. Olga Kalášková (zpěv, sbor) 
Jana Kinscherová (klavír) 
Bc. Petra Kučerová (zobcová flétna, soubor zobcových fléten) 
Bc. Eva Malínková (klarinet) 
Jiří Novák (bicí) 
Šárka Rejmanová (taneční obor – step) 

      Jaroslav Rendl (kytara) 
Jaroslav Rendl ml. (kytara, kytarový soubor) 
Zuzana Robová, Dis. (violoncello od 2. pololetí) 
Bc. Eva Steffková (akordeon) 
Mgr. Lucie Skalická (hudební nauka, příčná flétna) 
Mgr. Olga Strnadová (LDO) 
Bc. Eva Šmoková (klavír, vedoucí učitel hudebního oboru)  
Mgr. Pavla Trojanová (paličkování) 
BcA. Petra Tyrnerová, DiS (lesní roh) 
BcA. Adéla Venclová, DiS (klavír) 
Mariana Volfová (klavír) 

                                                  
Učitelé navštěvovali vzdělávací akce na okresní i krajské úrovni, z celostátních to byly klavírní soboty 
v Brně, Letní dílna hudební výchovy v Ústí nad Labem 
Ve spolupráci s NPI probíhá ve škole kurs anglického jazyka pro začátečníky i pokročilé. 
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Organizace oborů, přehled učebních plánů 
 
Obory školy: taneční 

výtvarný 
literárně dramatický 
hudební 

 
Výuka ve všech oborech probíhá podle platného ŠVP, který byl s drobnými změnami aktualizován k 1. 9. 
2021. V průběh roku byl ŠVP doplněn o osnovy a plán studijního zaměření Hra na violoncello. Vzhledem 
k tomu, že se změnil způsob přijímání žáků, a především průběh přípravného studia hudebního oboru, 
byly provedeny rozsáhlejší aktualizace ve studijních plánech a osnovách. 
 
Přijímací řízení se ve všech oborech koná formou zápisu. V případě velkého zájmu o některý z hudebních 
nástrojů probíhá přijímací řízení formou průzkumu fyzických a hudebních předpokladů pro studium 
nástroje. Průběh a konkrétní forma je zcela v kompetenci učitelů daného nástroje. V případě nepřijetí na 
nástroj z kapacitních důvodů se vždy snažíme žákovi nabídnout nástroj jiný, kde kapacita není zcela 
zaplněna. 
 
Zápis se konal ve dnech 20. a 22. 6. 2022. Do přípravného studia všech oborů bylo přijato 67 nových žáků. 
Celkem bude ve školním roce 2022/2023 v přípravném studiu všech oborů 150 žáků. 
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Výsledky vzdělávání žáků 
 

Počty žáků podle prospěchu 1. pololetí 2021/2022 

Obor Celkem Vyznamenání Prospěl Neprospěl Ostatní 

hudební 337 223 32 1 81 

literárně-dramatický 23 18 0 0 5 

taneční 86 48 0 0 38 

výtvarný 95 72 0 0 23 

Celkem 541 361 32 1 147 

Dospělí --- --- --- --- --- 

taneční 1 1 0 0 0 

výtvarný 2 2 0 0 0 

Celkem 3 3 0 0 0 

pozn. Sloupec Ostatní zahrnuje žáky přípravného studia, kteří nedostávají vysvědčení, ale potvrzení o 
absolvování ročníku. 
 
V prvním čtvrtletí klasifikujeme z motivačních důvodů všechny žáky hudebního oboru.  
V ŠVP je zakotveno, že žáci se čtvrtletní známkou 3 nebo dokonce 4 musí v pololetí úspěšně složit 
postupovou zkouškuvykonají v pololetí pololetní postupovou zkoušku. V letošním roce tuto zkoušku 
nikdo nevykonával.  
 
Počty žáků podle prospěchu 2. pololetí 2021/2022 

Obor Celkem Vyznamenání Prospěl Neprospěl Ostatní 

hudební 338 224 34 1 79 

literárně-dramatický 21 16 0 0 5 

taneční 79 48 0 0 31 

výtvarný 91 69 0 0 22 

Celkem 529 357 34 1 137 

Dospělí --- --- --- --- --- 

taneční 1 1 0 0 0 

výtvarný 2 2 0 0 0 

Celkem 3 3 0 0 0 
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Absolventi  
 
Ve školním roce 2021/2022 absolvovalo školu celkem 32 absolventů obou stupňů, z toho 19 děvčat. 
Hudební obor měl 21 (z toho dva neabsolvovali veřejným vystoupením, ale závěrečnou zkouškou), 
taneční 3, výtvarný 6 absolventů a literárně dramatický 3 absolventy. 
 
Absolventských koncertů hudebního oboru bylo celkem pět. Absolventi oboru výtvarného                                                                                        
uspořádali absolventskou výstavu, žáci literárně-dramatického oboru dva absolventské večery a 
absolventky tanečního oboru se rozloučily na tradičním večeru „Žijeme tancem“. 
 
Závěrečnou zkoušku vykonali za 7. ročník kytarista Jan Langr a klavíristka Eliška Hrušková. 
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Absolventi školní rok 2021/2022          
Hudební obor   Výtvarný obor Taneční obor Literárně dramatický obor 

 I. stupeň 
Lucie  
Králová housle 

Michael  
Málek 

Johana  
Bendlová 

Kateřina  
Bergmanová 

  
Sára 
Lesáková housle   

Klára  
Petrová 

Kateřina  
Hájková 

  
Aneta  
Pípalová housle   

Ema  
Sommerová 

Veronika  
Lotová 

  
Johana  
Bendlová klavír       

  
Kateřina  
Bergmanová klavír       

  
Marieta  
Bryscejnová 

klavír, 
zpěv       

  
Michaela 
Hoffmannová klavír       

 
Eliška 
Hrušková klavír    

  
Lucie  
Topičová klavír       

  
Veronika  
Lotová příčná fl.       

  
Josef  
Bříza trubka       

  
Nina  
Kubíčková zpěv       

  
Nela  
Jedličková zobcová fl.       

 
Jan 
Langr kytara    

  
Pavel  
Šulc zobcová fl.       

  
Karolína 
Skulbaševská kytara       

  
Tomáš  
Veselý lesní roh       

 II. stupeň 
Štěpán  
Beran akordeon 

Emma 
Džurbanová     

  
Adéla  
Luxová akordeon 

Jakub  
Jirčík     

  
Adam  
Sládek trubka 

David  
Vencl     

  
Zdeněk  
Železo kytara 

Marie  
Páchová     

Celkem v oboru 21   5 3 3 
            
CELKEM ABSOLVENTŮ   32       
z toho dívek   22       
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Úspěchy žáků 
 
Žáci úspěšně přijatí na vyšší typy škol 
 
V hudebním oboru se letos připravoval na přijímací zkoušky akordeonista Martin Vicenec, který bude od 
září studovat hru na akordeon na pardubické konzervatoři.  
 
Žákyně výtvarného oboru Nela Jedličková, Klaudie Kalášková a Lenka Nimrichtrová složily úspěšně 
přijímací zkoušky na umělecké střední školy. 
 
Organizace soutěží a přehlídek 
 
Soutěžní cykly ve všech oborech se po covidové pauze vrátily do svých kolejí. Kromě účasti našich žáků 
na soutěžích a přehlídkách všech úrovní jsme letos pořádali okresní kolo soutěže ZUŠ i u nás. Ve dnech 
22. a 23. 2. 2022 ve škole proběhlo Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na dechové nástroje dřevěné. Byly to 
náročné dva dny, ale díky skvělému kolektivu pořadatelů proběhly bez nejmenších problémů. Všem 
učitelům, kteří se na organizaci podíleli, patří velký dík. 
 
Hudební obor 
Do tradiční celostátní soutěže ZUŠ se letos zapojili hráči na dechové nástroje a zpěváci. Velká gratulace 
patří nejen všem soutěžícím, kteří se ve velké konkurenci rozhodně neztratili, ale také učitelům, kteří je 
na soutěž připravili. Byli to Věra Foglová, Olga Kalášková, Petra Kučerová, Eva Malínková a Ladislav 
Tyrner. O klavírní doprovod se spolehlivě postaraly Věra Foglová a Eva Šmoková.  Všem děkuji za 
vzornou reprezentaci školy. 
 
Kromě soutěží ZUŠ se dva žáci naší školy zapojili do dalších soutěží, jedné celorepublikové a jedné 
mezinárodní, a slavili velké úspěchy. Děkujeme i jim a jejich učitelům Václavu Bílkovi a Jaroslavu 
Rendlovi za skvělou reprezentaci školy. 
 
Jan Kačaras se pod vedením svého učitele Jaroslava Rendla připravil a zúčastnil Mezinárodní kytarové 
soutěže ve Zruči nad Sázavou a ve své kategorii zvítězil! Ve velké konkurenci českých i zahraničních 
kytaristů je to obrovský úspěch! 
 
Martin Vicenec ze třídy svého učitele Václava Bílka získal v Celostátní akordeonové soutěži v Dobřanech 
u Plzně skvělé 3. místo 
 
Umístění našich žáků v Soutěži základních uměleckých škol 2021/2022 
 
Okresní kolo 
22. 2. 2022 (Letohrad) 
Jakub Matějka (lesní roh)  1. místo s postupem do krajského kola 
Sandra Mia Šmídlová (tenor) 1. místo 
Radim Sklenka (lesní roh)  1. místo 
 
23. 2. 2022 (Žamberk) 
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Anna Vymetálková (zobcová flétna) 1. místo s postupem do krajského kola 
Nikola Plíhalová (příčná flétna) 2. místo 
Štěpánka Faltusová (příčná flétna) 2. místo 
Lucie Dostálová (zobcová flétna) 2. místo 
 
24. 2. 2022 (Žamberk) 
Amálie Sommerová (saxofon) 2. místo 
 
9. 3. 2022 (Vysoké Mýto) 
Tea Dvořáčková (zpěv)  1. místo s postupem do krajského kola 
Adéla Andršová (zpěv)  1. místo 
Marieta Bryscejnová (zpěv)  1. místo s postupem do krajského kola 
 
Krajské kolo 
23. 3. 2022 (Pardubice) 
Tea Dvořáčková (zpěv)  1. místo 
Marieta Bryscejnová (zpěv)  2. místo 
 
6. 4. 2022 (Vysoké Mýto) 
Jakub Matějka (lesní roh)  1. místo 
 
7. 4. 2022 (Vysoké Mýto) 
Anna Vymetálková (zobcová flétna) 1. místo 
 
Taneční obor 
Tanečnice představily své choreografie na soutěžních i nesoutěžních přehlídkách. Se svými výkony mezi 
ostatními soubory obstály, a tak jim, i paní učitelce Zuzaně Hečko, patří velká gratulace a poděkování za 
reprezentaci školy. 
 
Krajská postupová přehlídka dětských skupin scénického tance 
4. 10. 2021 (Ústí nad orlicí) 
„Půvab růží“ (6. a 7. ročník) 
 
Soutěžní přehlídka tanečního oboru 
 
Okresní kolo 
22. 3. 2022 (Choceň) 
Jede, jede… (2. roč.)  Stříbrné pásmo a zvláštní cena za uchopení lidového námětu 
Déjà vu (6. a 7. roč.)  Stříbrné pásmo a zvláštní cena za dynamiku v tanci 
 
Literárně dramatický obor 
Žáci literárně dramatického oboru se pod vedením své učitelky Olgy Strnadové tradičně umisťují 
v soutěžích na předních místech. I letos jedno z nastudovaných představení dosáhlo mety nejvyšší. 
Žákyně 5., 6. a 7. ročníku postoupily z krajské přehlídky LDO s hrou „Jmenuji se Orel“ přímo na celostátní 
přehlídku loutkového divadla Loutkářská Chrudim. Jim i paní učitelce patří velká gratulace a dík. 
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Krajská přehlídka LDO 
9. 10. 4. 2022 (Svitavy) 
Romi Grey: „Jmenuji se Orel“ (Kateřina Bergmanová, Eliška Chalupníková, Beata Košková) 
přímý postup na Loutkářskou Chrudim 
 
Celostátní přehlídka loutkového divadla Loutkářská Chrudim 
1. 7. 2022 (Chrudim) 
Romi Grey: „Jmenuji se Orel“ (Kateřina Bergmanová, Eliška Chalupníková, Beata Košková) 
 
 
Akce organizované školou, mimoškolní aktivity, veřejná činnost 
 
Letos škola zorganizovala nebo s se svými žáky zúčastnila více jak 120 akcí. Po dvou covidových letech je 
to návrat ke standardu. 
50 akcí v sále ZUŠ z toho 22 besídek, dále třídní přehrávky, soustředění, soutěže, absolventské koncerty 
a výstavy 
15 koncertů nebo tanečních vystoupení v Divišově divadle 
11 výchovných koncertů (Vánoční, pro MŠ, Žijeme tancem, LDO) 
7 třídních besídek živě i on-line 
7 absolventských koncertů, výstav a vystoupení 
5 vystoupení big bandu   
9 zájezdů a exkurzí (krajkářské trhy, výstavy, koncerty, divadelní představení apod.) 
28 vystoupení v Žamberku a okolí (Kanec, muzeum, náměstí, Albertinum, okolní obce apod.) 
 
září a říjen 2021 
Kam po prázdninách? (prezentace především nehudebních oborů školy na akci SVČ Animo) 
Vernisáž k výročí 110 let muzea 
Talent 2020 (zajištění hudebních vstupů, ocenění Jan Kačaras, Karolína Skulbaševská, Zdeněk Železo, 
Barbora Šilarová) 
Dvě exkurze krajkářek do ateliéru paní Jiřiny Rejentové 
Krajská přehlídka dětských skupin scénického tance (žákyně tanečního oboru s choreografií „Půvab 
růží“) 
Koncert v sále ZUŠ pro zahraniční hosty ZŠ 28. října v rámci programu Erasmus+ 
Podzimní krajkářské a řemeslné trhy (zájezd krajkářek do Prahy) - Mládežnický projekt za finanční 
podpory města Žamberk 
Koncert big bandu v Klášterci nad Orlicí 
Pietní akt k založení ČSR – vystoupení dechového orchestru 
 
listopad a prosinec 2021 
Cena města (již tradiční zajištění hudebních vstupů) 
Podzimní koncert akordeonistů v Českých Petrovicích 
Kdo se bojí filharmonie (zájezd žáků hudebního oboru do pražského Rudolfina na edukativní program 
České filharmonie) 
Krajkářská přástva v kavárně U Kance 
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Hudební vystoupení pro zaměstnance Albertina 
Hudební program na rozsvěcení vánočního stromu v Žamberku 
Vánoční koncerty ve dnech 6. – 8. 12. (4 pro školy, 1 pro veřejnost), i přes nejistou epidemiologickou 
situaci a za dodržování všech vládních nařízení, úspěšně proběhly.  
Česko zpívá koledy v restauraci U Kance (sbor Vlaštovičky) 
Dvě vánoční besídky v sále ZUŠ 
Vánoční přehrávky klavírních tříd (v sále ZUŠ) 
On-line vánoční přehrávky a videa žáků V. Foglové a L. Skalické, E. Malínkové, J. Nováka, V. Bílka a E. 
Steffkové 
Vánoční koncerty big bandu (Klášterec nad Orlicí, Vonwillerka) 
 
leden a únor 2022 
Koncert žáků postupujících do okresních kol soutěže ZUŠ 
Koncert Kapely a žáků J. Hovorky v restauraci U Kance 
4 Elements (zájezd žáků tanečního oboru do Mahenova divadla v brně) 
Talent 2021 (zajištění hudebních vstupů, vzhledem ke covidovému roku a úplnému zrušení prakticky 
jakékoliv umělecké činnosti a soutěží nebyl oceněn nikdo z žáků školy) 
Školní kolo soutěže ZUŠ ve zpěvu 
Účast žáků na okresních kolech soutěže ZUŠ 
Organizace dvoudenního okresního kola soutěže ZUŠ ve hře na dechové nástroje dřevěné 
Masopust (zahajovací fanfára) 
 
březen a duben 2022 
Probíhající okresní a krajská kola soutěží (účast žáků hudebního a tanečního oboru) 
Soustředění big bandu a benefiční koncert pro Ukrajinu v Rokytnici v O. h. 
Soustředění žáků LDO a příprava na premiéry  
Setkání Big bandů (návštěva big bandu z partnerského města Nowa Sol, ubytování na Zámku a společný 
koncert v Divišově divadle) – Mládežnický projekt za finanční podpory města Žamberk 
Zájezd žáků výtvarného oboru do Pardubic 
Premiéra představení literárně dramatického oboru „Jmenuji se Orel“ a účast na krajské přehlídce 
(postup na Loutkářskou Chrudim) 
Koncert v sále ZUŠ pro zahraniční hosty ZŠ 28. října v rámci programu Erasmus+ 
Kulturní vystoupení v Klubu důchodců 
Výchovné koncerty pro mateřské školy v Divišově divadle 
 
květen 2022 
Majáles (vystoupení muzikantů a tanečníků) 
Kocianova houslová soutěž (zájezd mladých houslistů do Ústí nad orlicí) 
Kulový blesk I. a II. (návštěva předškoláků žamberských MŠ v ZUŠ a honba za pokladem s představením 
všech hudebních nástrojů) 
Koncert žáků Pardubické konzervatoře (studenti hry na akordeon se svými učiteli Jakubem Jedlinským 
a Antonínem Dvořákem) 
Kroky do Nového světa – Houslový koncert (zájezd žáků hudebního oboru do pražského Rudolfina na 
edukativní program České filharmonie) 
Představení LDO pro 2. třídy ZŠ Krajkářská přástva v sále ZUŠ 
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Akordeonový workshop (výuka starších žáků akordeonové třídy vedená Petrem Zámečníkem) 
Žijeme tancem 23. – 25. 5. (vystoupení tanečního oboru) – 4 pro školy, 1 pro veřejnost (dekorovány 
absolventky I. stupně tanečního oboru) 
Třídní přehrávky 
Soutěž „Javorové housličky“ 
Celostátní happening základních uměleckých škol ZUŠ Open (Neratov – krajkářky) 
Koncert Kapely a žáků J. Hovorky v restauraci U Kance 
Absolventský koncert žáků hudebního oboru 
 
červen 2022 
Čtyři absolventské koncerty žáků hudebního oboru 
Absolventská výstava žáků výtvarného oboru  
Třídní přehrávky žáků klavírních tříd a akordeonistů 
Koncert akordeonového orchestru a sólistů v Bystřeci 
Od vlákna ke košili (krajkářky paličkují ve skanzenu na veselém Kopci) 
Postupové zkoušky žáků hudebního oboru (6. – 10. 6. 2022) 
Soustředění sboru Vlaštovičky a akordeonistů 
Barabanfest (zájezd souboru zobcových fléten na festival v Cvikově) 
Den otevřených dveří pro zájemce o studium všech oborů 
Besídky LDO – mladší a starší žáci (dekorovány absolventky), představení pro ochotníky 
Závěrečný koncert „Na vodě“ (tradiční koncert v Divišově divadle se zapojením všech oborů) 
Výprava za loutkami (výstava v muzeu za spolupráce s O. Strnadovou) – vernisáž 
Účast a vítězství Jana Kačarase na mezinárodní kytarové soutěži 
Účast a 3. místo Martina Vicence na Celostátní akordeonové soutěži 
Promenádní koncert orchestrů na nádvoří zámku (dechová souhra, dechový orchestr, big band, Dechový 
orchestr města Hradce Králové jako host) 
Vystoupení sboru Vlaštovičky v Kunvaldě a akordeonistů v Českých Petrovicích 
 
červenec a srpen 2022 
Loutkářská Chrudim (celostátní přehlídka loutkových divadle – žáci LDO s představením „Jmenuji se 
Orel“) 
Akordeonové léto Litomyšl (několikadenní workshopy pro sólisty i orchestr za účasti starších žáků 
akordeonové třídy) 
Soustředění a koncert big bandu v Rokytnici v O. h. 
 
 
Mezinárodní aktivity 
 
Naše škola je od září 2010 členem partnerského svazku 5 evropských uměleckých škol.  
 
Amnéville (Francie) 
Echternach (Lucembursko) 
Marx (Rusko) 
Merzig (Německo) 
Žamberk (Česká Republika) 
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Plánovaná akce v německém Merzigu, kam se chystali hráči dechového orchestru, se z důvodu covidu 
neuskutečnila a je plánována v příštím školním roce. 
 
V dubnu 2022 proběhl v Žamberku společný koncert big bandu ZUŠ Žamberk a big bandu 
z partnerského města Nowa Sol. Tato akce byla finančně podpořena městem Žamberk v rámci 
mládežnických projektů. 
 
 
Spolupráce s jinými zařízeními a organizacemi 
 
Kam po prázdninách (SVČ Animo) 
Vernisáž k výročí 110 let muzea (Městské muzeum) 
Talent 2020 (Město Žamberk) 
Koncerty v sále ZUŠ pro zahraniční hosty ZŠ 28. října v rámci programu Erasmus+ (ZŠ 28. října) 
Pietní akt k založení ČSR (Město Žamberk) 
Cena města (Město Žamberk) 
Hudební vystoupení pro zaměstnance (Albertinum) 
Hudební program na rozsvěcení vánočního stromu v Žamberku (Město Žamberk) 
Vánoční koncerty pro školy (MŠ, ZŠ, Fidiko) 
Talent 2021 (Město Žamberk) 
Okresní kolo soutěže ZUŠ (Město Žamberk) 
Masopust (Město Žamberk) 
Setkání Big bandů (Fidiko, SŠGaT Žamberk) 
Kulturní vystoupení v Klubu důchodců (CSP Žamberk) 
Výchovné koncerty pro mateřské školy v Divišově divadle (MŠ, Fidiko) 
Majáles (Město Žamberk) 
Kulový blesk I. a II. (MŠ) 
Žijeme tancem pro školy (ZŠ, MŠ, Fidiko) 
Promenádní koncert orchestrů na nádvoří zámku (SŠGaT Žamberk) 
 
 
Propagační činnost 
 
Nejlepší propagační činností školy jsou jednoznačně kulturní vystoupení všech oborů v Žamberku i 
okolí. O pořádaných akcích informujeme především prostřednictvím vývěsek na škole a na pěší zóně, o 
větších akcích se lze dozvědět z plakátových ploch ve městě i okolních obcích. Velmi častá je prezentace 
naší školy v Žamberských listech i v regionálním tisku. 
Škola se prezentuje nejen na svých webových stránkách (zus-zamberk.cz), ale samozřejmě i na 
sociálních sítích (Facebook, Instagram). Videa z akcí školy lze zhlédnout na youtube kanále školy. Nově 
jsme letos uspořádali den otevřených dveří, abychom budoucím žákům i jejich rodičům přiblížili 
možnosti studia na naší škole. 
 
  



 
Základní umělecká škola Petra Ebena, Žamberk 

Masarykovo náměstí 145, 564 01 Žamberk 

 

Výroční zpráva ZUŠ Petra Ebena, Žamberk           č. j. Z-062/22-ICH 
Školní rok 2021/2022 strana 16 / 17  

Materiálně-technické zabezpečení 
 
Vybavení nástroji a běžný provoz školy hradíme z příspěvků na vzdělání, které platí rodiče. 
 
Vedle drobnějších nákupů nábytku, oprav nástrojů, techniky (kancelářské vybavení, služební telefon, 
fotoaparát, průmyslový vysavač) apod. jsme v letošním roce opět investovali především do hudebních 
nástrojů a jejich příslušenství. Naší hlavní snahou je zajistit dostatečný počet nástrojů k zapůjčení pro 
začínající žáky, což se daří.  
Pro potřeby nového oboru byla zakoupena 4 violoncella, v houslovém oddělení se doplnila nová 
pouzdra a smyčce, doplnily se stavy nástrojů v oddělení kytar (kytary a el. baskytary). Pro dechaře byly 
zakoupeny 2 zobcové flétny tenorové a 1 basová, lesní roh a alt saxofon. 
Bicí souprava byla doplněna o další příslušenství (stolička, obaly na bicí). 
 
Vedle běžné údržby bylo provedeno 1x ladění klavírů 
 
Původně plánovaná výměna střešních oken ve 3. NP se letos nekonala. Důvodem je neuspokojivý 
celkový stav střechy budovy č. p. 145. Střešní okna by tedy měla být vyměněna spolu se střešní krytinou 
v příštím roce.  
 
 
Ekonomické zajištění činnosti 
 

Rozpočet školy 2021 
NIV celkem   15.758.936,- Kč 
z toho Mzdové prostředky  11.564.397,- Kč 
 Odvody (pojištění + FKSP)  4.194.539,- Kč 
 OON  0,- Kč 
 Dotace  Město Žamberk 126.000,- Kč 
    
Školné   1.428.362,- Kč 
Výpůjčné a další výnosy   43.200,- Kč 
    
Provozní náklady   1.799.747,- Kč 
    
Výnosy včetně dotací celkem   17.568.172,- Kč 
Náklady celkem   17.558.683,- Kč 
    
Hospodářský výsledek   9.489,- Kč 

 
Ekonomická situace byla v roce 2021 stabilizovaná a srovnatelná s rokem předchozím.  
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Údaje o výsledcích kontrol a inspekcí 
 
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky 
Předmět kontroly: Kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních  

povinností plátce pojistného 
Termín kontroly: 26. 1. 2022 
Výsledek kontroly: Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky 
 
Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj 
Předmět kontroly: Dodržování povinností vymezených v ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 251/2005 Sb.,  

o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, se zaměřením zejména na 
- povinnosti na úseku odměňování zaměstnanců 
- povinnosti na úseku rovného zacházení 

Termín kontroly: 28. 2. 2022 
Výsledek kontroly: Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky  
 
 
Závěr 
 
Letošní školní rok bych označila za „návrat do normálu“. Omezení provozu školy v souvislosti s covidem 
bylo nepatrné a jsem ráda, že zaměstnanci přistupovali ke všem opatřením s klidem a rozumem, což 
zajistilo hladký chod školy i v náročnějších zimních měsících. 
Hodnotím-li tento rok z pozice nově nastupující ředitelky, pak jsem spokojená. Ve spolupráci se všemi 
zaměstnanci, a především s paní hospodářkou, jsem se s novou rolí rychle a bezbolestně sžila. Ve 
spoustě věcí jsem navázala na práci mé předchůdkyně Hanky Chvátilové, některé jsem začala dělat po 
svém, vždy ale tak, aby byly pro školu a její obyvatele přínosem a radostí. 
V tom hodlám pokračovat i nadále a těším se na další plodné roky plné umění a spokojených žáků, 
rodičů, zaměstnanců i diváků. 
 
 
V Žamberku 13. 10. 2022 
Mgr. Ilona Chocholatá 
ředitelka školy 


