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1. Základní údaje o škole 
 

Škola  

název  Základní umělecká škola Choceň 
 

adresa  Pernerova 1, 565 01 Choceň 
 

adresa odloučeného pracoviště  Českých bratří 133 
561 12 Brandýs nad Orlicí 
tel.: 465 544 013 
vedoucí odl. pracoviště – Ivana Charousová 

Zřizovatel Město Choceň od 1. ledna 2011 
 

IČO 72 08 78 20 
 

IZO 049 314 815 
 

Vedení ředitel: doc. PhDr. Jiří Kopecký, Ph.D. 
vedoucí pracovník – zástupkyně ředitele: 
Mgr. Ivona Filipová 
 

Kontakt tel.: 465 471 764 
e-mail:  zus.chocen@seznam.cz  
webové stránky: www.zus-chocen.cz              

 

 

 

2. Charakteristika školy 

 
Základní umělecká škola Choceň je příspěvková organizace, která je zřizovaná 

městem Choceň.  

V choceňské ZUŠ probíhá výuka ve čtyřech oborech – hudebním, výtvarném, 

tanečním a literárně dramatickém. Škola má jedno odloučené pracoviště v Brandýse nad 

Orlicí, kde je vyučován pouze hudební obor (hra na klavír, sólový zpěv, hra na zobcovou 

flétnu, hra na kytaru, housle, akordeon, hudební nauka). 

Základní umělecká škola se nachází v historické budově (v zámku), která se může 

chlubit krásnými prostory. Některé z koncertů v podzimních, jarních a letních měsících lze 

uskutečnit i v zámecké kapli nebo v prostorách zámeckého atria. Ostatní koncerty se konají     

v  sále ZUŠ, který byl v loňském školním roce rekonstruován podle návrhu prof. Václava 

Syrového. Akce, které potřebují větší prostor, jsou organizovány v sále Orlického muzea 

mailto:zus.chocen@seznam.cz
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nebo v sále Panského domu. Prostorové uspořádání si proto vyžaduje větší vzájemnou 

ohleduplnost. Historická budova má však i stinné stránky, kterými jsou průchozí třídy a třídy, 

ve kterých se střídá větší množství učitelů (včetně ředitelny). Sestavení rozvrhu na začátku 

školního roku vyžaduje několikeré přesuny, než se podaří umístit všechny vyučující a žáky do 

učeben! 

 

 

3. Personální zabezpečení 
 
Seznam pracovníků 

 

Ředitelka školy:  doc. PhDr. Jiří Kopecký, Ph.D.  

Zástupce ředitele (pro pedagogické záležitosti): Mgr. Ivona Filipová  

 

Hudební obor:      

Balaštíková Jitka – klavír 

Beneš Petr – klasická, elektrická a basová kytara 

Bezdíčková Pavla – akordeon  

Blažková Kateřina – taneční obor 

Brůnová Jana – housle  

Čopáková Barbora – klavír  

Duspiva Milan – klasická kytara a loutna 

Filipová Ivona – sólový zpěv  

Filipová Tereza – cimbál  

Háva Miloš – klasická kytara 

Hemelíková Lenka – zobcová a altová flétna, sborový zpěv a hudební nauka 

Hofmanová Pírková Alena – taneční obor 
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Houdová Martina – sólový zpěv 

Hurychová Petra – klavír  

Charousová Ivana – klasická kytara 

Janáčková Milena – violoncello  

Ježková Gabriela – zobcová a příčná flétna 

Kaňková Dana – výtvarný obor 

Kopecká Vladislava – klavír  

Kopecký Jiří – klavír a hudební nauka 

Kučerová Zdeňka – cimbál  

Málek Pavel – trubka a zobcová flétna 

Malý Antonín – akordeon  

Mikulecká Marta – klavír  

Morávková Lada – housle  

Mrázová Marcela – zobcová flétna 

Novotná Ludmila – příčná flétna 

Opletal Vladimír – sborový zpěv, klavír a keyboard 

Pascucci Marco – klavír  

Petruželková Kateřina – klarinet, saxofon a zobcová flétna 

Staňková Jarmila – akordeon a klavír 

Šantrůček František – žesťové nástroje a zobcová flétna 

Štrba Jakub – bicí  

Teplá Klára – harfa a zobcová flétna 
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Tomášová Hana – klavír  

Váchalová Libuše – harfa  

Vávrová Eva – klavír  

Voříšková Hana – výtvarný obor 

Zajíček Jiří – literárně dramatický obor         

 

Nepedagogičtí pracovníci:  

Faltysová Marcela – uklízečka 

Jiroušková Ilona – uklízečka 

Kašparová Mirka – účetní  

Němcová Ivana – školnice 

Vojtíšková Jarmila – ekonomka          
 
 
 
 
 
 
          Škola měla ve školním roce 2013–2014 39 učitelů, z toho 36 učitelů interních                    

a 3 externí (k datu 30. 6. 2014) 

 Hudební obor – 34 učitelů 

 Výtvarný obor – 2 učitelky 

 Literárně-dramatický obor – 1 učitel 

 Taneční obor – 2 učitelky 

 

Poměr pedagogických pracovníků – ženy a muži  
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Pedagogové - odborně a pedagogicky způsobilí:  

 Absolventi konzervatoře – 21 učitelů (Balaštíková, Beneš, Bezdíčková, Blažková, 

Brůnová, Duspiva,  Háva, Hofmanová Pírková, Hurychová, Charousová, Janáčková, 

Ježková, Málek, Malý, Mikulecká, Morávková, Pascucci, Staňková, Šantrůček, Teplá, 

Zajíček) 

 Absolventi VŠ – 16 učitelů ( HO – Balaštíková, Filipová, Háva, Hemelíková, Houdová, 

Janáčková, Kopecká, Kopecký, Kučerová, Morávková, Mikulecká, Opletal, Pascucci, 

Vávrová, VO – Kaňková, Voříšková) 

 Absolventi jiné školy – 2 učitelé (Petruželková, Tomášová)  

 Studující konzervatoř – 3 učitelé (Čopáková, Opletal, Štrba) 

 Studující VŠ – 11 učitelů (HO – Beneš, Brůnová, Duspiva, Háva, Hofmanová Pírková, 

Houdová, Hurychová, Novotná, Teplá, TO – Hofmanová-Pírková, LDO – Zajíček) 

 
 
4. Účast pracovníků na dalším vzdělávání 

 Dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků věnuje škola velkou pozornost            

a zájemce o další studium podporuje. Výsledkem je pak zkvalitnění výuky, která se opírá o ty 

nejnovější poznatky. 

 

Ve školním roce 2013–2014 se dalšího vzdělávání účastnili tito pracovníci: 
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Beneš Petr  Kurz Podpůrné programy pro tvorbu multimediálně zaměřených 

výukových materiálů (Choceň, 4. 9., 11.9 a 16.10.) 

 

Bezdíčková Pavla  Kurz Podpůrné programy pro tvorbu multimediálně zaměřených 

výukových materiálů (Choceň, 4. 9., 11. 9. a 16. 10.) 

 Školení SW Ear Master (Choceň, 19. 10.) 

 

Blažková Kateřina  Kurz Podpůrné programy pro tvorbu multimediálně zaměřených 

výukových materiálů (Choceň, 4. 9., 11. 9. a 16. 10.) 

 

Brůnová Jana  Kurz Podpůrné programy pro tvorbu multimediálně zaměřených 

výukových materiálů (Choceň, 4. 9., 11. 9. a 16. 10.) 

 Školení SW Ear Master (Choceň, 19. 10.) 

 

Čopáková Barbora  Kurz Podpůrné programy pro tvorbu multimediálně zaměřených 

výukových materiálů (Choceň, 4. 9., 11. 9. a 16. 10.) 

 

Duspiva Milan  Kurz Podpůrné programy pro tvorbu multimediálně zaměřených 

výukových materiálů (Choceň, 4. 9., 11. 9. a 16. 10.) 

 Školení SW Ear Master (Choceň, 19. 10.) 

 

Filipová Ivona  Kurz Podpůrné programy pro tvorbu multimediálně zaměřených 

výukových materiálů (Choceň, 4. 9., 11. 9. a 16. 10.) 

 Školení SW Ear Master (Choceň, 19. 10.) 
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Háva Miloš  Kurz Podpůrné programy pro tvorbu multimediálně zaměřených 

výukových materiálů (Choceň, 4. 9., 11. 9. a 16. 10.) 

 

Hemelíková Lenka  Kurz Podpůrné programy pro tvorbu multimediálně zaměřených 

výukových materiálů (Choceň, 4. 9., 11. 9. a 16. 10.) 

 

Hofmanová Pírková Alena  

 Kurz Podpůrné programy pro tvorbu multimediálně zaměřených 

výukových materiálů (Choceň, 4. 9., 11. 9. a 16. 10.) 

 

Houdová Martina  Kurz Podpůrné programy pro tvorbu multimediálně zaměřených 

výukových materiálů (Choceň, 4. 9., 11. 9. a 16. 10.) 

 

Hurychová Petra  Kurz Podpůrné programy pro tvorbu multimediálně zaměřených 

výukových materiálů (Choceň, 4. 9., 11. 9. a 16.10.) 

 Školení SW Ear Master (Choceň, 19. 10.) 

 

Janáčková Milena  Kurz Podpůrné programy pro tvorbu multimediálně zaměřených 

výukových materiálů (Choceň, 4. 9., 11. 9. a 16. 10.) 

 Školení SW Ear Master (Choceň, 19. 10.) 

 

Ježková Gabriela  Kurz Podpůrné programy pro tvorbu multimediálně zaměřených 

výukových materiálů (Choceň, 4. 9., 11. 9. a 16. 10.) 
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Kaňková Dana  Kurz Podpůrné programy pro tvorbu multimediálně zaměřených 

výukových materiálů (Choceň, 4. 9., 11. 9. a 16. 10.) 

 

Kopecká Vladislava  Kurz Podpůrné programy pro tvorbu multimediálně zaměřených 

výukových materiálů (Choceň, 4. 9., 11. 9. a 16. 10.) 

 Školení SW Ear Master (Choceň, 19. 10.) 

 

Kopecký Jiří  Kurz Podpůrné programy pro tvorbu multimediálně zaměřených 

výukových materiálů (Choceň, 4. 9., 11. 9. a 16. 10.) 

 Školení SW Ear Master (Choceň, 19. 10.) 

 

Málek Pavel  Školení SW Ear Master (Choceň, 19. 10.) 

 

Malý Antonín  Kurz Podpůrné programy pro tvorbu multimediálně zaměřených 

výukových materiálů (Choceň, 4. 9., 11. 9. a 16. 10.) 

 

Morávková Lada  Kurz Podpůrné programy pro tvorbu multimediálně zaměřených 

výukových materiálů (Choceň, 4. 9., 11. 9. a 16. 10.) 

 Školení SW Ear Master (Choceň, 19. 10.) 

 

Opletal Vladimír  Kurz Podpůrné programy pro tvorbu multimediálně zaměřených 

výukových materiálů (Choceň, 4. 9., 11. 9. a 16. 10.) 
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Pascucci Marco  Školení SW Ear Master (Choceň, 19. 10.) 

 

Petruželková Kateřina Kurz Podpůrné programy pro tvorbu multimediálně zaměřených 

výukových materiálů (Choceň, 4. 9., 11. 9. a 16. 10.) 

 

Šantrůček František Kurz Podpůrné programy pro tvorbu multimediálně zaměřených 

výukových materiálů (Choceň, 4. 9., 11. 9. a 16. 10.) 

 

Voříšková Hana  Kurz Podpůrné programy pro tvorbu multimediálně zaměřených 

výukových materiálů (Choceň, 4. 9., 11. 9. a 16. 10.) 

 

Zajíček Jiří  Kurz Podpůrné programy pro tvorbu multimediálně zaměřených 

výukových materiálů (Choceň, 4. 9., 11. 9. a 16. 10.) 
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      5. Organizace oborů, přehled učebních plánů  

Přehled oborů základního uměleckého vzdělávání: 

 

Hudební obor: 

 Škola ve školním roce 2013–2014 nabízela výuku ve všech čtyřech oborech – 

hudebním, výtvarném, tanečním a literárně dramatickém. ZUŠ navštěvovalo celkem 553 

žáků. 

 Hudební obor navštěvovalo 333 žáků, z toho 323 žáků individuální nebo skupinovou 

výuku a 10 žáků bylo žáky kolektivní výuky (sborový zpěv).  

 Hra na klavír – 85 žáků 

 Hra na elektrické klávesové nástroje – 2 žáci 

 Hra na akordeon – 11 žáků 

 Hra na housle – 27 žáků 

 hra na violu – 1 žák 

 Hra na violoncello – 9 žáků 

 Hra na cimbál – 1 žák 

 Hra na kytaru – 63 žáků 

 Hra na harfu – 3 žáci  

 Hra na zobcovou sopránovou flétnu – 55 žáků 

 Hra na altovou sopránovou flétnu – 10 žáků 

 Hra na klarinet – 7 žáků 

 Hra na trubku – 10 žáků  

 Hra na tenor – 2 žáci 

 Hra na tubu – 1 žák 

 Hra na bicí nástroje – 9 žáků 

 Sólový zpěv – 27 žáků 

 Sborový zpěv – 10 žáků 

 

Ve školním roce 2012–2013 v hudebním oboru absolvovalo 24 žáků.  
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Absolventi 2013–2014 

 

Hudební obor  

Daniel Baborák – kytara I. stupeň 

Ondřej Beran – kytara I. stupeň 

Klára Bubeníčková – příčná flétna I. stupeň 

Eliška Bubnová – kytara I. stupeň 

Marek Dobeš – sólový zpěv I. stupeň 

Aneta Držmíšková – sólový zpěv I. stupeň 

Nikol Držmíšková – sólový zpěv II. stupeň 

Marie Dykastová – sólový zpěv I. stupeň 

Tereza Filipová – sólový zpěv II. stupeň 

Denisa Fogflová – altová flétna I. stupeň 

Lucie Frydrychová – sólový zpěv I. stupeň 

Lucie Frydrychová – klavír I. stupeň 

Kateřina Hájková – klavír I. stupeň 

Valérie Hojná – klavír I. stupeň 

Kateřina Hornová – klarinet I. stupeň 

Adam Chaloupka – kytara I. stupeň 

Ondřej Kaňka – trubka I. stupeň 

Štěpánka Králíková – sólový zpěv I. stupeň 

Štěpánka Králíková – klavír II. stupeň 

Markéta Králová – klavír I. stupeň 

Daniel Krčmář – kytara I. stupeň 

Martin Málek – violoncello I. stupeň 

Anna Martincová – klavír II. stupeň 

Robin Papáček – kytara I. stupeň 

Milan Petrus – housle I. stupeň 

Dominika Svobodová – sólový zpěv I. stupeň 

Andrea Šedová – housle I. stupeň 

Johana Šigutová – klavír I. stupeň 

Štěpánka Tučková – klavír II. stupeň 

Kateřina Veselá – sólový zpěv I. stupeň 

Denisa Vomáčková – akordeon II. stupeň 

Simona Voříšková – harfa II. stupeň 

Kamila Zahradníková – klavír I. stupeň 
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Výtvarný obor: 

 Výtvarný obor navštěvovalo ve školním roce 2012–2013 117 žáků (z toho 88 dívek) 

Ve výtvarném oboru pracujeme s prostředky výtvarného umění. Vytváříme práce 

rozvíjející především vizuální a haptické vnímání žáků. Tvorba výtvarných děl není však 

samoúčelná. Vnímáme ji v širších výchovných a vzdělávacích souvislostech. 

             Ne z každého našeho žáka se stane výtvarník. Těch bude nejspíš menšina – ať 

profesionálů či amatérů. Ale všichni budou žít v jednom světě – složitém, snad až 

chaotickém, přeplněném informacemi, vjemy, nabídkami, reklamami, zbožím i uměleckými 

díly nejrůznější kvality. Aby se v takovém světě člověk zorientoval, dokázal v něm žít 

svobodně a uměl převzít odpovědnost za stopy, které po sobě zanechává, potřebuje na své 

cestě průvodce. Průvodcem mu mohou být například rodiče, učitelé, přátelé, školy, knihy, 

obrazy a vůbec umělecká díla. Chceme být takovým průvodcem. 

              Výtvarná tvorba je pro nás způsobem, jak poznávat svět a sebe sama v něm. Učí nás 

vnímat svět v souvislostech, z různých úhlů pohledu, se zapojením všech smyslů. 

Obsah výuky v hodinách výtvarného oboru je pestrý. Jednotlivé práce studentů 

většinou nevznikají izolovaně, ale jsou součástí větších týdenních či měsíčních tematických 

celků. Jako námět mohou posloužit podněty z každodenního života, z prostředí, které nás 

obklopuje, z přírody a nejrůznějších oblastí lidské činnosti. Velkou inspirací je pro naše mladé 

výtvarníky oblast umění všech epoch (nejen výtvarné, ale i literatura nebo hudba).   

             Výběr výtvarných technik závisí na věku dětí. U plošných prací se využívají 

samozřejmě techniky klasické: kresba tužkou, uhlem, rudkou, inkousty, tuší. Mezi dětmi 

oblíbené jsou i techniky na pomezí kresby a malby - pastelka nebo pastel. Běžnou součástí 

výuky je malba temperou, starší žáci si mají možnost vyzkoušet olejomalbu. Vítanou se stala 

také práce u grafického lisu.  

Při tvorbě prostorových prací se používá skládaný a stříhaný papír, krabice, drát, 

provazy, špejle. Kromě křehkých papírových výtvorů se nevyhýbáme ani robustnějším 

hliněným pracím. 

Snad každý žák výtvarného oboru má doma na stole něco, co si sám vytvořil – figurku, 

misku, talířek nebo hrnek vypálený ve školní peci. Skupiny pokročilých žáků pálili už také v 

milíři, nebo si zkusili tradiční technologii výroby japonské keramiky raku. Tyto náročnější 

postupy realizujeme ve spolupráci s profesionálním keramikem v ateliéru mimo školní 

budovu.  
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Malba, kresba, grafika a hlavně modelování z hlíny jsou techniky, které provázejí 

člověka už mnoho staletí. Současná výtvarná výchova se však nechává inspirovat i děním na 

poli soudobého výtvarného umění. Vznikají tu objekty z rozličných (zdánlivě i odpadových) 

materiálů, předmětem zájmu se může stát i věc vyvázaná z obvyklého kontextu a zasazená 

do jiných souvislostí. Cení se přitom humor, nápad, vtip… Ve výuce se nevyhýbáme ani 

podnětům z oblasti akčního umění, které má proti obrazu či soše výhodu působení v čase. 

Akce mají blízko k divadlu. V práci našeho výtvarného oddělení lze najít i prvky dramatické 

výchovy. Součástí výstav bývají představení malých loutkových či stínových divadélek. Žáci 

také zkoušejí fotografování, tvorbu scénáře a realizaci krátkých animovaných filmů, ruční 

tkaní nebo pletení ošatek. Nedílnou součástí výuky jsou výjezdy do galerií, muzeí nebo 

exkurze do uměleckých dílen. 

             V průběhu školního roku pořádá naše výtvarné oddělení vždy několik výstav                  

v prostorách školy, podle možností i mimo ni – např. v Městské knihovně nebo Orlickém 

muzeu. Výsledky naší práce jsme prezentovali i v rámci regionálních či celorepublikových akcí 

(Den otevřených ateliérů, Noc kostelů...) 

            V současné době vyučují v ZUŠ Choceň výtvarný obor Hana Voříšková a Dana Kaňková. 

V průběhu školního roku pořádalo jako v minulých letech výtvarné oddělení výstavy 

v prostorách školy, ale také v Orlickém muzeu. 

 V letošním roce absolvovalo výtvarný obor 6 žáků. 

 

Absolventi 2013–2014 

 

 Výtvarný obor:  

Daniela Martinová – I. stupeň 

Zuzana Navrátilová – I. stupeň 

Eliška Sojmová – I. stupeň  

Filip Střílek – I. stupeň 

Jan Šaloun – I. stupeň 

Jana Šuglová– I. stupeň 
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Literárně dramatický obor: 

 „Literárně dramatický obor otevírá dveře do světa fantazie a poznání.“ 

Co je to vůbec literárně dramatický obor a čím se zabývá? 

Literárně dramatický obor na ZUŠ v Chocni je zaměřen na přirozený a osobní rozvoj 

dítěte, které je vedeno tvůrčím způsobem. Žáci jsou připravováni ne jako herci, ale jako lidé, 

kteří se budou umět plnohodnotně prezentovat v běžném životě. To vše se děti učí v 

literárně dramatickém oboru formou hry. K tomu jsou využívány nejenom herecké prvky a 

cvičení, ale také zpěv, kreslení, pohyb…atd. Jde o individuální a skupinovou práci, ve které se 

děti učí komunikovat, rozvíjet svoji přirozenost, svůj talent, své osobité vnímání a 

zdokonalovat své již nabyté zkušenosti. Samozřejmostí je, že se literárně dramatický obor 

také přizpůsobuje potřebám našim žákům. Například talentovaní žáci, kteří si určili za cíl 

konzervatoř (obor hudebně dramatický) jsou intenzivně připravováni pro talentové zkoušky, 

taktéž i žáci, kteří si zvolili za cíl jinou uměleckou školu.  

Ve školním roce 2013–2014 v literárně dramatickém oboru nikdo neabsolvoval. Obor 

studovalo 14 žáků (z toho 13 dívek). 

 

Taneční obor: 

Pozorujeme-li dítě v každodenním životě, vidíme, že jeho pohyb je protkán řadou 

tanečních projevů spojených vždy s určitým výrazem - jásavé rozběhnutí ve volném prostoru, 

veselý výskok, poskoky, zatočení. Ve spojení s hudbou se pak radostný dětský projev silně 

umocňuje. Touha po pohybu, hra, taneční pohyb z pocitu vnitřní radosti jsou přirozenou 

součástí dětského života a přivádějí nás přímo k výchozímu bodu poslání tance ve výchově.  

            Pohyb dítěte předškolního věku je jednolitým projevem celého organismu a naším 

úkolem v Přípravné taneční výchově je tento pohyb formou pohybových her a hravých 

cvičení kultivovat. 

Příchodem do školy nebo jinou změnou v životě ucelený a harmonický pohybový projev 

často mizí a můžeme ho opět probudit dlouholetou taneční činností. Proto ve vyučovacím 

předmětu Taneční průprava u dítěte cíleně rozvíjíme harmonický pohyb, zvyšujeme celkovou 

pohyblivost, pružnost, obratnost a pohybovou koordinaci a postupně ho dovedeme k 
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uvědomělému ovládání jednotlivých částí těla. 

            Na činnosti taneční průpravy přímo navazujeme předmětem Současný tanec, 

využíváme jeho specifik k formování kultivovaného a přirozeného pohybu žáka. V taneční 

technice učíme žáky uvědoměle řídit pohyb z těžiště a orientovat se ve svém těle, vypracovat 

vedený pohyb, švihy, vlny, impulsy a skoky. Vedeme žáky k samostatnému řešení 

prostorových, rytmických a výrazových úkolů, k vyjádření hudebního obsahu a hledání 

individuálního slovníku, k citlivému pohybovému vyjádření soudobé hudby a vlastních 

námětů.  

            Za samozřejmou a nezbytnou součást tance považujeme taneční improvizaci.                

V předmětu Improvizace a tvůrčí činnost nám nejde pouze o výuku taneční techniky, nýbrž     

o propojení kvalitních technických dovedností s tvůrčí uměleckou činností. Prostřednictvím 

tance vytváříme trvalé vztahy mezi myšlením, emocemi a pohybem, tvarujeme žákovu 

osobnost. Takto chápaný tanec je také velmi účelným výchovným prostředkem. 

            Specifickými prostředky Lidového tance rozvíjíme taneční techniku a taneční projev 

žáků, prohlubujeme a rozšiřujeme jejich hudební cítění, smysl pro taneční formu a jemnou 

pohybovou souhru. Učíme žáky zvládnout základní kroky a charakteristické české a moravské 

lidové tance. Vedeme je k citlivému a přesnému vyjádření tempa, rytmu, dynamiky a výrazu 

lidové písně i lidové hudby v nejrůznějších úpravách. Učíme žáky chápat kořeny a podstatné 

rysy naší národní kultury.  

            Taneční techniku žáků rozvíjíme specifickými prostředky předmětu Klasický tanec. 

Upevňujeme správné držení těla, zdokonalujeme pohyby dolních a horních končetin, 

prohlubujeme pohybovou koordinaci, rovnováhu, smysl pro přesnou formu a čistotu vedení 

pohybu. Učíme pohybové kázni, vytrvalosti a vůli.  

            V Taneční praxi a Taneční praxi a práci se souborem připravujeme taneční 

choreografie k veřejným vystoupením a soutěžím, dáváme žákům možnost samostatně 

dotvořit drobné taneční kompozice a následně i jejich choreografie. 

            Oblast Recepce a reflexe tanečního umění prostupuje všemi předměty studijního 

zaměření Taneční tvorba, není proto zvlášť klasifikována. Žáky tanečního oboru vedeme         

k vnímání a prožívání tanečního díla, k orientaci v různých oblastech tanečního umění,             

k porozumění pohybovému a tanečnímu názvosloví a schopnosti ho používat. Učíme je 

porovnávat autorská sdělení a sledovat jak jednotliví tvůrci pracují s tanečním námětem          

a jaké taneční prvky používají k vyjádření obsahu díla. Snažíme se, aby žáci na základě 
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umělecké inspirace hledali vlastní cestu k vyjádření námětu ve své choreografické výpovědi, 

aby si uvědomovali propojenost vědomostní, pohybové a emocionální stránky tanečníka. 

Ve školním roce 2013–2014 absolvovaly taneční obor 2 žákyně.  

Absolventi 2013–2014 

 

Taneční obor: 

Tereza Šrajerová – II. stupeň 

Lenka Theimerová – II. stupeň 

 

Učební plány ZUŠ: 

Hudební obor: schváleno MŠMT ČR dne 23. června 1995 pod. č. j. 18 418/95-25 s účinnosti 

od 1. 9. 1995 

Výtvarný obor: schváleno MŠMT ČR dne 3. května 2002 pod č. j. 18 445/2002-22 s platností 

od 1. 9. 2002 

Taneční obor: úprava vzdělávacího programu TO ZUŠ pro přípravné studium a I. stupeň 

základního studia - schváleno MŠMT ČR dne 7. května 2003 pod č. j. 17 620/2003-22 

s platností od 1. 9. 2003. 

 Vzdělávací program TO ZUŠ pro II. stupeň základního studia, rozšířeného studia a 

studia pro dospělé – schváleno MŠMT ČR dne 7. května 2003 pod č. j. 17 621/2003-22 

s platností od 1. 9. 2003. 

Literárně dramatický obor: schváleno MŠMT ČR dne 30. června 2004 pod č. j. 22 558/2004-

22 s platností od 1. 9. 2004. Schváleno MŠMT ČR pod č. j. 22 035/2005-22 s platností od 1. 9. 

2005. 

Od 1. 9. 2012 začal platit Školní vzdělávací program pro všechny přípravné a 1. ročníky všech 

oborů. V letošním školním roce se tento plán vztahuje i na 2. ročníky obou stupňů.  
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6. Údaje o přijímacím řízení 

 

 Hudební obor – přijato 57 žáků 

V Chocni bylo přijato 37 žáků do přípravné hudební nauky a 12 dětí do 1. ročníku. 

V Brandýse nad Orlicí 8 žáků do přípravné hudební výchovy. 

 Taneční obor – přijato 19 žáků  

7 žáků bylo přijato do 1. přípravného ročníku, 10 žáků do 2. přípravného ročníku, 

1 žákyně do 1. ročníku I. stupně a 1 žákyně do 4. ročníku I. stupně.  

 Výtvarný obor – přijato 33 žáků 

20 žáků do 1. přípravného ročníku, 9 žáků do 2. přípravného ročníku, 3 žáci do     

1. ročníku I. stupně a 1 žák do 5. ročníku I. stupně. 

 Literárně-dramatický obor – přijati 2 žáci  

1 žák do 2. ročníku I. stupně a 1 žák do 1. ročníku II. stupně. 

 

Seznam přijatých žáků pro hudební obor na školní rok 2013/2014  

a zařazení k pedagogovi/nástroji (září 2013): 

 

1. Bartošová Nela - zobcová flétna F. Šantrůček 

2. Bočkoroš David - kytara P. Beneš 

3. Čejková Barbora - klavír P. Hurychová 

4. Dostálová Daniela - klavír M. Pascucci  

5. Dufková Sára - sólový a sborový zpěv I. Filipová/L.Hemelíková 

6. Dušková Lucie - kytara P. Beneš 

7. Exnerová Leona - klavír V. Opletal  

8. Fokshanska Iva - zobcová flétna F. Šantrůček 

9. Fous Jakub - housle L. Morávková 

10. Hanusová Zuzana - klavír M. Pascucci  

11. Hofman David - kytara M. Duspiva 

12. Hrdinová Adéla - sólový a sborový zpěv M. Houdová/L. Hemelíková 

13. Chaloupková Lucie - klavír M. Pascucci 

14. Jiruf Matěj - zobcová flétna F. Šantrůček 

15. Jůvová Martina - sborový zpěv L. Hemelíková 
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16. Kučerová Justýna - zobcová flétna G. Ježková 

17. Linhart Jiří - zobcová flétna F. Šantrůček 

18. Maccarrone Giuliana - housle L. Morávková 

19. Marková Anna - klavír M. Pascucci 

20. Michálek Damián - klavír M. Pascucci 

21. Morávek Vojtěch - sólový zpěv I. Filipová 

22. Papayová Ema - sborový zpěv L. Hemelíková 

23. Pavliš Jan - bicí J. Štrba 

24. Peroutová Daniela - zobcová flétna F. Šantrůček 

25. Potštejnská Lucie - zobcová flétna L. Hemelíková 

26. Rafailová Karolína - zobcová flétna G. Ježková 

27. Rafailová Pavlína - klavír P. Hurychová 

28. Slavíková Ema - violoncello M. Janáčková  

29. Šedová Marie - sborový zpěv L. Hemelíková 

30. Šigut Erik - kytara P. Beneš 

31. Šponarová Nikol – kytara P. Beneš 

32. Tomášová Magdaléna - klavír M. Pascucci 

33. Valenta Jindřich- kytara P. Beneš 

34. Vašina Ondřej -  zobcová flétna F. Šantrůček 

35. Vincenc Jakub - kytara M. Duspiva 

 

Brandýs nad Orlicí (odloučené pracoviště): 

1. Bienová Aneta - klavír M. Mikulecká 

2. Hanzlová Tereza - flétna P. Málek 

3. Lichtagová Sabina - klavír M. Mikulecká 

4. Růžičková Marika - klavír M. Mikulecká 

5. Škodová Anežka - flétna L. Hemelíková 

6. Šlezinger Jáchym - flétna P. Málek 

7.Zhorelová Eliška flétna L. Hemelíková 
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Seznam přijatých žáků pro taneční obor na školní rok 2013/2014  
(září 2013):  
 

1. Bartošová Nela 

2. Čiperová Eliška 

3. Doležalová Kristýna 

4. Jiráčková Sandra 

5. Komárková Andulka 

6. Králová Eliška 

7. Lantierová Tereza 

8. Luxová Magdaléna 

9. Oliva Radek  

10. Olivová Klára 

11. Olivová Lucie 

12. Vavřín David  

13. Voženílková Eliška 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 21 - 

7. Výsledky vzdělávání žáků 

Hudební obor 

 

Balaštíková Jitka 

 Prospěl 

s vyznamenáním 

Prospěl Neprospěl 

1. pololetí - - - 

2. pololetí 3 1 - 

 

Beneš Petr  

 Prospěl 

s vyznamenáním 

Prospěl Neprospěl 

3. pololetí 6 5 - 

4. pololetí 8 3 - 

 

Bezdíčková Pavla 

 Prospěl 

s vyznamenáním 

Prospěl Neprospěl 

1. pololetí 1 1 - 

2. pololetí 1 1 - 

 
Brůnová Jana 

 Prospěl 

s vyznamenáním 

Prospěl Neprospěl 

1. pololetí 3 2 - 

2. pololetí 5 - - 

 
 
Čopáková Barbora 

 Prospěl 

s vyznamenáním 

Prospěl Neprospěl 

1. pololetí 11 3 - 

2. pololetí 13 1 - 
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Duspiva Milan  

 Prospěl 

s vyznamenáním 

Prospěl Neprospěl 

1. pololetí 11 5 - 

2. pololetí 12 4 - 

 
Filipová Ivona 

 Prospěl 

s vyznamenáním 

Prospěl Neprospěl 

1. pololetí 13 - - 

2. pololetí 13 - - 

 
Filipová Tereza 

 Prospěl 

s vyznamenáním 

Prospěl Neprospěl 

1. pololetí - - - 

2. pololetí - - - 

 
Háva Miloš 

 Prospěl 

s vyznamenáním 

Prospěl Neprospěl 

1. pololetí 13 4 - 

2. pololetí 10 7 - 

 
Hemelíková Lenka 

 Prospěl 

s vyznamenáním 

Prospěl Neprospěl 

1. pololetí 7 3 - 

2. pololetí 8 2 - 
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Houdová Martina 

 Prospěl 

s vyznamenáním 

Prospěl Neprospěl 

1. pololetí 8 3 - 

2. pololetí 9 2 - 

 
Hurychová Petra 

 Prospěl 

s vyznamenáním 

Prospěl Neprospěl 

1. pololetí 15 3 - 

2. pololetí 17 1 - 

 
Charousová Ivana 

 Prospěl 

s vyznamenáním 

Prospěl Neprospěl 

1. pololetí 4 6 - 

2. pololetí 4 6 - 

 
Janáčková Milena  

 Prospěl 

s vyznamenáním 

Prospěl Neprospěl 

1. pololetí 7 - - 

2. pololetí 8 - - 

 
Ježková Gabriela 

 Prospěl 

s vyznamenáním 

Prospěl Neprospěl 

1. pololetí 20 1 - 

2. pololetí - - - 
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Kopecká Vladislava 

 Prospěl 

s vyznamenáním 

Prospěl Neprospěl 

1. pololetí 4 - - 

2. pololetí - - - 

 
Kopecký Jiří 

 Prospěl 

s vyznamenáním 

Prospěl Neprospěl 

1. pololetí 3 - - 

2. pololetí 3 - - 

 
Kučerová Zdeňka  

 Prospěl 

s vyznamenáním 

Prospěl Neprospěl 

1. pololetí - - - 

2. pololetí - - - 

 
Málek Pavel 

 Prospěl 

s vyznamenáním 

Prospěl Neprospěl 

1. pololetí 10 4 - 

2. pololetí 10 4 - 

 
Malý Antonín 

 Prospěl 

s vyznamenáním 

Prospěl Neprospěl 

1. pololetí 2 1 - 

2. pololetí 2 - - 
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Mikulecká Marta  

 Prospěl 

s vyznamenáním 

Prospěl Neprospěl 

1. pololetí 5 - - 

2. pololetí 5 - - 

 
Morávková Lada 

 Prospěl 

s vyznamenáním 

Prospěl Neprospěl 

1. pololetí 13 1 - 

2. pololetí 13 1 - 

 
Mrázová Marcela 

 Prospěl 

s vyznamenáním 

Prospěl Neprospěl 

1. pololetí - - - 

2. pololetí 8 1 - 

 
Novotná Ludmila 

 Prospěl 

s vyznamenáním 

Prospěl Neprospěl 

1. pololetí - - - 

2. pololetí 10 - - 

 
Opletal Vladimír 

 Prospěl 

s vyznamenáním 

Prospěl Neprospěl 

1. pololetí 10 1 - 

2. pololetí 9 3 - 
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Pascucci Marco 

 Prospěl 

s vyznamenáním 

Prospěl Neprospěl 

1. pololetí 7 3 - 

2. pololetí 7 3 - 

 
Petruželová Kateřina 

 Prospěl 

s vyznamenáním 

Prospěl Neprospěl 

1. pololetí 6 1 - 

2. pololetí - - - 

 
Staňková Jarmila 

 Prospěl 

s vyznamenáním 

Prospěl Neprospěl 

1. pololetí 5 6 - 

2. pololetí 6 5 - 

 
Šantrůček František 

 Prospěl 

s vyznamenáním 

Prospěl Neprospěl 

1. pololetí 13 1 - 

2. pololetí 13 1 - 

 
Štrba Jakub 

 Prospěl 

s vyznamenáním 

Prospěl Neprospěl 

1. pololetí 4 4 - 

2. pololetí 8 - - 
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Teplá Klára 

 Prospěl 

s vyznamenáním 

Prospěl Neprospěl 

1. pololetí - - - 

2. pololetí 7 1 - 

 
Tomášová Hana 

 Prospěl 

s vyznamenáním 

Prospěl Neprospěl 

1. pololetí 4 2 - 

2. pololetí 3 4 - 

 
Váchalová Libuše 

 Prospěl 

s vyznamenáním 

Prospěl Neprospěl 

1. pololetí 3 - - 

2. pololetí - - - 

 
Vávrová Eva 

 Prospěl 

s vyznamenáním 

Prospěl Neprospěl 

1. pololetí 2 1 - 

2. pololetí 3 - - 

 

 

Výtvarný obor 

 

 Prospěl 

s vyznamenáním 

Prospěl Neprospěl 

1. pololetí 93 - - 

2. pololetí 93 - - 
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Taneční obor 

 

 Prospěl 

s vyznamenáním 

Prospěl Neprospěl 

1. pololetí 92 2 - 

2. pololetí 93 - - 

 

Literárně-dramatický obor 

 

 Prospěl 

s vyznamenáním 

Prospěl Neprospěl 

1. pololetí 14 - - 

2. pololetí 14 - - 
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8. Úspěchy žáků v přijímacím řízení na vyšší typ školy 

 

 Hudební obor: 

 

 V přijímacím řízení na vyšší typ školy byli úspěšní tito žáci: 

Nikol Držmíšková – Pražská konzervatoř – obor populární zpěv (uč. I. Filipová) 

Tereza Filipová – Pražská konzervatoř – obor populární zpěv (uč. I. Filipová) 

       Konzervatoř Jaroslava Ježka – obor populární zpěv (uč. I. Filipová) 

       Hudební věda – FF UK Praha (uč. I. Filipová) 

Michaela Moravcová – Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro zrakově postižené –  

     obor populární zpěv (uč. I. Filipová) 

Simona Voříšková – Pražská konzervatoř – obor hra na harfu (uč. Teplá a uč. Váchalová) 

 

 Výtvarný obor: 

Daniela Martinová – Střední škola uměleckoprůmyslová, obor Užitá fotografie a média      

(uč. D. Kaňková) 

Zuzana Navrátilová – Střední škola uměleckoprůmyslová, obor Textilní výtvarnictví                  

a interiérový design (uč. D. Kaňková) 

 

 

 

 
9. Organizace soutěží a přehlídek 

 

 Každý rok se konají celostátní soutěže základních uměleckých škol. Ve školním roce 

2013–2014 byla vyhlášena soutěž pro tyto nástroje a orchestry – kytara, smyčcové nástroje, 

klavír, jazzové a taneční orchestry, dechové orchestry. Proběhla také soutěž literárně 

dramatického oboru a výtvarného oboru. Jako v mnoha minulých letech byla také vyhlášena 

soutěž ve zpěvu a anglickém a německém jazyce E. A. Poe´s Raven a Raabe Ralph von 

Christian Morgenstern, kterou pořádal JUKON a LV ve spolupráci s British Council a SPŠR 

Pardubice. I této soutěže se žáci naší školy účastnili.  
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 Poprvé v letošním roce se žákyně školy Michaela Moravcová zúčastnila 4. ročníku 

celostátní soutěže Nad oblaky aneb Každý může být hvězdou.  

 Dne 19. září se uskutečnilo finále celostátní soutěže Nad oblaky aneb Každý může být 

hvězdou v prostorách Moravské filharmonie Olomouc. Michaela Moravcová si vyzpívala 

cenu Českého rozhlasu Olomouc, kterou jí předal ředitel Českého rozhlasu Pavel Hekela.  

  

 

Výsledky okresního kola soutěže ZUŠ ve hře na klavír 25. 2. 2014 ve Vysokém Mýtě: 

Tereza Kučerová – 3. cena v 0. kategorii 

Adéla Kotlantová –  3. cena v I. kategorii 

Filip Šimek – čestné uznání v I. kategorii 

Anežka Vávrová – 1. cena ve III. kategorii 

Jiří Vojtíšek – 2. cena v VI. kategorii 

Pavlína Šafková – 1. cena s postupem do krajského kola v VII. kategorii 

Magdaléna Málková – 2. cena v VIII. kategorii 

 Výsledky okresního kola soutěže ZUŠ ve hře na kytaru 26. 2. 2014 v Žamberku: 

 

Romana Rejmanová – 2. cena v 0. a ) kategorii 

Daniela Janečková  – 1. místo s postupem do krajského kola v 0. c) kategorii 

Tereza Musilová – 1. místo s postupem do krajského kola v 0. c) kategorii 

 

 

 

Výsledky okresního kola soutěže ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje 18. 3. 2014: 

Hra na housle: 

Martin Hrabě – 3. cena v I. kategorii 

 



 - 31 - 

 

Lucie Hyláková – 2. cena v I. kategorii 

Vojtěch Vávra – 1. cena v I. kategorii s postupem do krajského kola 

Adéla Zemanová – 3. cena v I. kategorii 

Barbora Klasová - 3. cena ve II. kategorii 

Kateřina Bartoňová – 1. cena ve III. kategorii s postupem do krajského kola 

Marek Kopecký – 2. cena ve IV. kategorii 

Koncertantní obsazení: 

Marek Kopecký a Kateřina Bartoňová – 1. cena s postupem do krajského kola 

Hra na violoncello: 

David Hrabě – 1. cena ve IV. kategorii s postupem do krajského kola 

Martin Málek – 1. cena v V. kategorii s postupem do krajského kola 

 

Výsledky krajského kola soutěže ZUŠ – Dechové orchestry – 19. 3. 2014: 

Dechový orchestr ZUŠ Choceň – 3. cena 

Výsledky krajského kola soutěže ZUŠ ve hře na klavír 20. 3. 2014 

Pavlína Šafková - 1. cena v VII. kategorii s postupem do ústředního kola  

Výsledky krajského kola soutěže ZUŠ ve hře na kytaru 26. 3. 2014: 

Tereza Musilová – 1. cena v 0. c) kategorii 

Daniela Janečková – 2. cena  v 0. c) kategorii 

 

Výsledky soutěže ve zpěvu v anglickém jazyce "O bílého havrana E. A. Poea" 1. 4. 2014: 

Kateřina Veselá – 1. cena v kategorii sólový zpěv do 15 let 

Michaela Moravcová  – 3. cena v kategorii sólový zpěv  do 15 let 
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Nikol Držmíšková – 1. cena v kategorii sólový zpěv nad 15 let 

Nikol Držmíšková a Ondřej Pavlák – 1. cena v kategorii komorní zpěv nad 15 let 

 

Výsledky krajského kola soutěže ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje 3. 4. 2014: 

Hra na housle:  

Vojtěch Vávra – 1. cena v 1. kategorii 

Kateřina Bartoňová – 3. cena ve 2. kategorii 

Hra na violoncello: 

David Hrabě – 1. cena s postupem do ústředního kola ve 4. kategorii 

Martin Málek – 1. cena v 5. kategorii 

Koncertantní obsazení: 

Kateřina Bartoňová a Marek Kopecký – 2. cena v 1. kategorii 

Výsledky krajského kola soutěže ZUŠ – Jazzové orchestry – 25. 4. 2014: 

Dixieland ZUŠ Choceň – 2. cena  

 

Tereza Filipová – ocenění za pěvecký výkon  
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10. Akce organizované školou, mimoškolní aktivity, veřejná činnost školy 

 

Přehled akcí jednotlivých oborů ZUŠ Choceň:  

 

Září 2013:  

4. 9. Školení – Tvorba multimediálních materiálů 

11. 9. Školení – Tvorba multimediálních materiálů 

13.–15. 9. Soustředění smyčcového oddělení na Pastvinách  

13.–15. 9. Soustředění žáků literárně dramatického oboru v Nekoři 

18. 9. Školení – Tvorba multimediálních materiálů 

 

Říjen 2013: 

6. 10. Koncert k poctě T. N. Koutníka v kostele sv. Františka Serafínského 

15. 10. Interní vystoupení na sále ZUŠ Choceň  

16. 10. Koncert akordeonového orchestru Safari v Orlickém muzeu  

16. 10. Školení – Tvorba multimediálních materiálů 

19. 10. Školení – SW Ear Master 

23. 10. Dovolená v Chorvatsku – představení žáků literárně dramatického oboru 

27.–28. 10. Soustředění žáků tanečního oboru   

 

Listopad 2013: 

5. 11. Interní hodinka 

6. 11. Opera Tomáše Hanzlíka Voda a vzduch v Panském domě  

7. 11. Oslavy pěveckého sboru Zvukobor 

10. 11. Divadelní festival (Hana Voříšková) 

11. 11. Interpretační kurzy – flétna 

13. 11. Interní vystoupení na sále ZUŠ Choceň 

19. 11. Podzimní žákovský koncert 

22. 11. Interní vystoupení v Brandýse nad Orlicí 

24. 11. Výstava žáků výtvarného oboru Hany Voříškové a divadelní představeni 

24.–25. 11. Taneční seminář 

28.–29. 11. Klavírní interpretační kurzy (manželé Kasíkovi) 
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30. 11.–1. 12. Soustředění kytaristů na Pastvinách 

 

Prosinec 2013: 

4. 12. Interní hodinka 

4. 12. Předvánoční besídka tanečního oboru 

8. 12. Columba Lauretana, koncert v kostele svatého Fr. Serafínského v rámci oslav T. N. 

Koutníka 

10. 12. Interní hodinka  

14. 12. Vánoční koncert v kostele v Běstovicích 

15. 12. Vánoční koncert v kostele svatého Fr. Serafínského v Chocni 

17. 12. Vánoční besídka v Brandýse nad Orlicí 

17.–19. 12. Výstava andělů Světlonošů v zámecké kapli 

18. 12. Vánoční koncert v Panském domě 

19. 12. Vánoční koncert pěveckého sboru Cantus a žáků ZUŠ v evangelickém kostele v Chocni 

 

Leden 2014: 

9. 1. Taneční seminář  

14. 1. Interní hodinka 

22. 1. Koncert pro ZŠ Svatopluka Čecha 

28. 1. Kytarová soutěž – místní kolo 

29. 1. Pololetní koncert na Smetanově sále ZUŠ  

30. 1. Koncert pro seniory  

 

Únor 2014: 

4. 2. Školní kolo soutěže ve hře na klavír 

4. 2. Interní hodinka 

15. 2. Taneční workshop 

22. 2. Interpretační seminář smyčcového oddělení  

22. 2. Muzikantský ples 

24. 4. Interní hodinka 

27. 2. Školní kolo soutěže ve hře na smyčcové nástroje 
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Březen 2014: 

4. 3. Interní hodinka 

8. 3. II. absolventský koncert  

15.–16. 3. Putování za Morodašem – 10. ročník přehlídky malých rodinných divadel  

17. 3. Interní hodinka 

24. 3.–6. 4. Výstava žáků a absolventů výtvarného oboru v Orlickém muzeu 

24. 3. Jarní žákovský koncert  

25.–26. 3. Interpretační seminář kytaristů  

25. 3. Kytarový koncert Petry Poláčkové 

 

Duben 2014:  

2. 4. Koncert učitelů 

6. 4. Gratulace absolventům výtvarného oboru v Orlickém muzeu  

8. 4. Setkání hudebních rodin 

10. 4. Velikonoční zpívání Zvukoboráčku na Staroměstském náměstí v Praze 

16. 4. Koncert pro ZŠ Choceňského  

22. 4. Klavírní recitál Jana Jirského 

22.–23. 4. Seminář a interpretační kurzy klavírního oddělení (Alena Vlasáková a Jan Jiraský) 

24. 4. Interní hodinka 

26. 4. Interpretační seminář smyčcového oddělení  

 

Květen 2014: 

1. 5. Dechovka na zámku 

3. 5. Výstava mladších žáků Hany Voříškové v prostorách školy 

5. 5. Absolventská interní hodinka 

6. 5. Ukázka výukových činností na tanečním sále ZUŠ 

11. 5. Výstava starších žáků Hany Voříškové v prostorách školy 

12. 5. Interní hodinka 

13. 5. III. absolventský koncert 

14. 5. Koncerty pro MŠ  

15. 5. Taneční workshop 

20. 5. IV. absolventský koncert 



 - 36 - 

25. 5. Jazzfest 

26. 5. V. absolventský koncert 

29. 5. Interní hodinka 

 

Červen 2014: 

5.–7.6. Skorofestival 

10. 6. Koncert žáků Ježkovy konzervatoře 

11. 6. Závěrečný koncert ve Smetanově sále ZUŠ 

22. 5. Vystoupení žáků na Promenádním koncertě 

23. 6. Koncert smyčcového oddělení na nádvoří zámku 

 

Srpen 2014: 

17.–22. 8. Soustředění žáků ZUŠ na Pastvinách  
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11. Spolupráce s jinými zařízeními a organizacemi 

Podstatná událost pro školu je svázána s 1. 1. 2011. Tehdy se změnil zřizovatel: je jím 

město Choceň. Naše dosavadní spolupráce s městem v oblasti kultury pokračuje, zřizovatel 

vstupuje finančním příspěvkem do provozu ZUŠ a zajišťuje vyhovující stav budovy, včetně 

modernizace výukových prostor (viz instalace akustické stěny v učebně č. 12 v letních 

měsících 2014).  

Škola spolupracuje celoročně na plánování i realizaci kulturního dění s městem 

Choceň (Vánoční koncert). Žáci i učitelé účinkují na různých akcích města (různé produkce na 

náměstí, v parku apod.), ale také v okolí (kulturní vystoupení při mezinárodní soutěži 

„Komenský a my“ v Brandýse nad Orlicí).  Žáci spoluúčinkují i na akcích dalších městských 

organizací. 

Žáci Ivony Filipové a Kateřiny Petruželové vystupovali spolu s choceňským smíšeným 

pěveckým sborem Cantus na Vánočním koncertě v evangelickém kostele v Chocni. Žáci 

výtvarného oboru se zapojili do Noci kostelů, kdy uspořádali výstavu v kostele sv. Františka 

Serafínského v Chocni (hudební doprovod jistila kytaristka Eliška Bubnová). Škola se také 

zúčastnila při organizaci předávání ocenění ke Dni Země. Soubory školy vystoupily v rámci 

oslav 100. hospodářské výstavy. 

 

 

12. Propagační činnost 

Škola prezentuje svoji činnost na webových stránkách. V průběhu školního roku se 

změnily webové stránky. Nová adresa je www.zus-chocen.cz.  Škola informuje pravidelně       

o svých aktivitách také v místním měsíčníku Choceňském zpravodaji nebo v dalších 

periodikách okresního formátu. Jednotlivé akce jsou avizovány prostřednictvím plakátů, 

nebo osobním zvaním na akce.  

 

13. Materiálně-technické zabezpečení 

Škola nadále hradí provozní náklady ze svého jediného příjmu a tím je úplata rodičů 

za vzdělávání, případně zanedbatelná částka za pronájem prostor ke kulturním účelům.  Z 

provozních nákladů představují v roce 2013 stěžejní část – Kč 324 tisíc výdaje za elektřinu, 

vodu a plyn. Pozitivní je, že se jedná o pokles oproti r. 2012 o 13,3%, dále Kč 361 tisíc (nárůst 

o 6,5%) za veškeré služby, které se skládají z telefonních a bankovních poplatků, školení 

http://www.zus-chocen.cz/
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pedagogických a nepedagogických pracovníků, zpracování dat a  Kč 78 tisíc za opravy a 

údržbu  movitého majetku, revizi plynových a elektrických spotřebičů,  malování apod. Od 

města Choceň jsme obdrželi příspěvek na provoz ve výši  Kč 100 tisíc. 

 

14. Informace o odloučených pracovištích 

Základní umělecká škola Choceň má jediné odloučené pracoviště v Brandýse nad 

Orlicí (ulice Českých Bratří 13, PSČ 561 12). Na pobočce mohou žáci navštěvovat pouze 

hudební obor. Na pobočce vyučují tito učitelé: Ivona Filipová – sólový zpěv, Lenka 

Hemelíková – zobcová flétna a hudební nauka, Iva Charousová – kytara, Pavel Málek – 

zobcová flétna a trubka, Marta Mikulecká – klavír, Lada Morávková – housle, Jarmila 

Staňková – klavír a akordeon, Hana Tomášová – klavír. Vedoucí pobočky je Ivana 

Charousová.  

 

Stav žáků na odloučeném pracovišti v Brandýse nad Orlicí ve školním roce 2013/14: 

Hra na housle   10 

Hra na klavír   17 

Hra na kytaru   12 

Hra na zobcovou flétnu  11 

Hra na trubku   2 

Sólový zpěv   4 

Na odloučeném pracovišti studovalo ve školním roce 2013/14 celkem 56 žáků. 

 

Přehled akcí: 

Interní vystoupení:  22. 10. 

    11. 11. 

    22. 11. 

    10. 3. 

    1. 4. 

    23. 4. 

    23. 5. 

 

Vánoční besídka:  17. 12. 
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Žákovské koncerty:  26. 2. Pololetní žákovský koncert 

    18. 6. Závěrečný žákovský koncert 

 

 

15. Ekonomické zajištění činnosti 
 
Ekonomické údaje 
                                        
v tis. Kč 

 r.2011 r.2012 r.2013 Index 
2012/2011 

Index 
2013/2012 

r. 2013 
ESF 

výdaje hrazené 
prostřednictvím 
krajských normativů 

8 256 8 198 7 982 99,3 97,4  

projekt ESF 
poskytnuto 

0 0 0 0 0 1 925 

- z toho        

mzdové výdaje 6098 6060 5883 99,4 97,0 604 

             odvody  2094 2120 2062 101,2 97,3 199 

             Soutěže 6 10 7 166,7 70,0 0 

úplata za vzdělávání 1 117 1420 1 337 127,1 94,2 0 

investiční výdaje 0 0 0 0 0 116 

provozní výdaje 1327 1474 1369 111,1 92,9 992 

- z toho        

výdaje na učebnice , 
pomůcky a DVPP x) 

84 81 106 96,4 130,9 794 

zůstatek dotace ESF 0 0 0  0 14 

x) Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Výdaje školy tvoří dvě hlavní skupiny, a to prostředky na platy, které jsou hrazeny 

prostřednictvím krajských normativů, a odvíjí se od počtu žáků, který je stále na stejné 

úrovni, tj. cca 550 dětí.  

Druhou skupinu tvoří  provozní výdaje, které jsou hrazeny mimo státní rozpočet, tj. 

z úplaty za vzdělávání a příspěvku zřizovatele, tj. MÚ Choceň. Výše úplaty za vzdělávání se po 

tři roky téměř nemění a je v zájmu školy u tohoto trendu setrvat přesto, že růst cen služeb, 

energií a materiálu je značný.  Zvyšováním školného bychom přicházeli o talentované děti, u 

kterých by rodiče mohli upřednostnit zájmové kroužky, které jsou cenově dostupnější, před 

výukou v ZUŠ. 
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Po úhradě nutných nákladů na provoz školy jsou   prioritní výdaje především určeny 

na  pořízení pomůcek pro jednotlivé obory a  další vzdělávání a zkvalitňování úrovně znalostí 

pedagogických i nepedagogických pracovníků, o čemž svědčí jejich nárůst oproti minulému 

období o 30%. 

V roce 2012 jsme vypracovali projekt na propojení kolektivní umělecké tvorby 

s moderními technologiemi ve výuce na ZUŠ, na který nám byla poskytnuta dotace 

z evropských sociálních fondů v celkové výši Kč 3 553 tis. Využití poskytnutých prostředků    

v r. 2013 představuje poslední sloupec tabulky. Prostředky jsou určeny jak na podporu žáků, 

tak pedagogů. Ti jsou podpořeni proto, aby bylo možné dosáhnout cílů zaměřených na žáky, 

tj. využití moderních technologií ve výuce naší školy (výukové SW, interaktivní tabule, využití 

nahrávací techniky, digitalizovaných výukových materiálů),  zpracování metodik a učebních 

plánů s využitím získaných znalostí a vytvoření nových projektů, interpretačních kurzů a 

tvůrčích  dílen, do kterých byli žáci zapojeni díky  propojení jednotlivých oborů (hudebního, 

tanečního, výtvarného i literárně dramatického). 
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16. Údaje o výsledcích z kontrol a inspekcí 

V únoru byla provedena kontrola VZP – plateb pojistného na veřejné zdravotní 

pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného. V oznamovací povinnosti ani 

v úhradách pojistného nebyly zjištěny žádné závady. Další kontrola proběhla v září. Kontrolu 

provedla OSSZ Ústí nad Orlicí na plnění povinností v nemocenském a důchodovém pojištění 

a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení. U plnění povinnosti v oblasti pojistného 

nebyl zahrnut do příjmu dar k jubileu a ze vzniklého nedoplatku bylo vyměřeno a uhrazeno 

penále ve výši Kč 357,-. Plnění ohlašovacích a oznamovacích povinností a povinností 

v nemocenském a důchodovém pojištění bylo bez závad. 

  

 

Ve školním roce 2013–2014 proběhla kontrola České školní inspekce. Kontrola probíhala        

od 9.–10. 12. 2013. 

Předmětem inspekční činnosti bylo: 

 zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávaní 

poskytovaného školou 

 zjišťování a hodnocení naplnění školního vzdělávacího programu a jeho 

souladu s právními předpisy a příslušným rámcovým vzdělávacím programem 

 státní kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona a 

souvisejících a prováděcích právních předpisů, které se vztahují k poskytování 

vzdělávání a školských služeb 

 veřejnoprávní kontrola využívání finančních prostředků státního rozpočtu 

 

Protokol o kontrole Čj.: ČŠIE-1186/13-E 

 

Složení inspekčního týmu:  

Mgr. Ladislava Jindrová, školní inspektorka 

Bc. Lenka Koutníková, kontrolní pracovnice 

Bc. Eve Nováková, kontrolní pracovnice 

Taťána Novotná, odborník – hudba 
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Závěry:  

 Při kontrole nebyla zjištěna porušení kontrolovaných ustanovení a právních předpisů 

 K silným stránkám školy patří 

I. Vysoká míra kvalifikovanosti pedagogických pracovníků a jejich aktivní 

zapojení do dalšího vzdělávání 

II. Vytvořené příznivé sociokulturní prostředí pro rozvoj žáků po stránce 

umělecké 

III. Získaná finanční podpora v rámci projektu Propojení kolektivní umělecké 

tvorby s moderními technologiemi ve výuce na ZUŠ Choceň, jež byl 

zpracován v součinnosti mnohých pedagogů 

 

 Základní umělecké vzdělávání ve všech 1. a 2. ročnících je realizováno podle Školního 

vzdělávacího programu pro základní umělecké vzdělávání Základní umělecké školy 

Choceň „Škola setkávání“, který byl v průběhu inspekce doplněn tak, aby byl v 

souladu s RVP ZUV 

 Dílčí rezervy byly shledány v kvalitě vedení třídní dokumentace. V průběhu 

následujícího období by bylo vhodné se na tuto oblast zaměřit. 

 Ve sledovaném období došlo k výraznému kvalitativnímu posunu především 

v materiálně-technickém zabezpečení vzdělávání. Vedení školy klade důraz na 

týmovou práci a zvyšování kvalita poskytovaného uměleckého vzdělávání.  
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17. Závěr 

 

Pedagogové se snaží o co nejlepší pedagogickou, metodickou i odbornou činnost. 

K tomu přispívá i zájem o doplnění kvalifikace a další odbornosti i účast na vzdělávacích 

akcích. Vedení školy se snaží o pokud možno plnou aprobovanost pedagogického sboru. 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo v první polovině školního roku napojeno na 

řešení projektu ESF. Život školy významně provázel grantový projekt OPVK s názvem 

“Propojení kolektivní umělecké tvorby s moderními technologiemi ve výuce na ZUŠ Choceň“ 

(Reg. č. CZ.1.07/1.1.28/02.0017). Díky tomuto projektu jsme pořídily nové nástroje, třídu       

č. 13 jsme vybavily nahrávacím studiem, během celého školního roku probíhaly interpretační 

kurzy a soustředění pro naše žáky. Projekt končí s prosincem 2014, proto očekáváme 

náročnější režim ještě v prvním pololetí 2014/2015. 

Již druhým rokem funguje v praxi ŠVP, pravidla pro vedení školní dokumentace si již 

všichni pedagogové spolehlivě osvojili. Pedagogický sbor, s podporou práce nepedagogických 

zaměstnanců, vykazuje dobré výsledky v práci se žáky školy. 

Daří se spolupráce s rodičovskou a další veřejností. Do škol začínají nastupovat 

populačně silné ročníky, což se přirozeně odráží v zájmu o studium na ZUŠ Choceň. Škola 

celoročně připravuje řadu akcí všech oborů, a to jak se svými žáky, tak s učiteli. Je stále 

žádána o kulturní vystoupení k různým příležitostem, a to jak ve městě, tak v okolí (např. 

100. výročí Živnostensko-průmyslové výstavy, 22. 6. 2014). 

Ve druhém pololetí byla zahájena přestavba učebny č. 12, jež navazuje na nově 

akusticky řešený koncertní sál. Návrh akustické stěny provedl opět prof. Václav Syrový podle 

detailních měření a kamerové diagnostiky stěny mezi koncertním sálem a učebnou č. 12 (bez 

jakéhokoliv nároku na honorář). Akustické prvky vyrobila a v červenci 2014 instalovala firma 

Vladimíra Podávky, financování převzal zřizovatel školy. 
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18. Přílohy 

Základní umělecká škola Choceň 

Pernerova 1 

565 01 Choceň 

Literárně dramatický obor 

 

 

Výroční zpráva Literárně- dramatického oboru 

„Učit se pro život, ne pro školu“ 
Seneca 

Učitel: BcA. Jiří Zajíček, DiS. 

Současný stav žáků: 14 žáků (k datu 16. 6. 2014), kteří jsou rozděleni do dvou skupin: 

      

     Skupina A – tuto skupinu navštěvuje 10 žáků 

     Skupina B – tuto skupinu navštěvuje 4 žáků  

 

 

Prospěch žáků za první a druhé pololetí: 

Většina žáků byla ohodnocena výborně nebo chvalitebně. 

 

Chování, docházka, odhlášky: 

V chování žáků a jejich docházce nenastal v průběhu školního roku 2013/2014 žádný závažný 

problém. Zhoršení docházky zaznamenávám pouze u Adama Šimáka. To bylo ovšem řádně 

omluveno ze zdravotních důvodů. 

 

První pololetí: 

Začátek školního roku 2013/2014 opět pařil Soustředění žáků Literárně dramatického oboru 

(dále jen LDO). Soustředění se letos konalo od 13. 9. do 15. 9. 2013 v rekreačním středisku 

Lorien v Nekoři (fotografie viz příloha č. 1).  

Soustředění bylo letošní rok zaměřeno na více činností. Jedna činnost byla určena starším 

žákům. Ti měli letos za úkol dovést své mladší spolužáky k jakémukoli výslednému 

divadelnímu tvaru (představení), které mělo vzniknout z příběhů samotných žáků. Při přípravě 

inscenace se měli starší žáci především zaměřit na jednoduché literární žánry, jako pohádka, 

bajka nebo povídka. Mladší žáci směřovali k aktivnímu zapojení do tvorby příběhů a do 

aktivního zapojení v dané inscenaci. V tom spočívala volba kostýmů, kulis, plakátů. Starší 

žáci měli také předvést ve vedení svých mladších spolužáků své doposud nabyté zkušenosti 

v LDO. Tito žáci by měli zvládat již samostatnou přípravu divadelního tvaru, která začíná 

vhodným výběrem literární předlohy pro tvorbu a končí závěrečným výstupem divadelního 

tvaru, neboli představení. U mladších žáků šlo také především o stmelení kolektivu, o 

individuální práci (práce na příběhu), kolektivní i skupinovou (tvorba divadelního tvaru). Na 

soustředění bylo také mnoho nových žáků, kteří začali LDO studovat letošní rok. Proto 

soustředění slouží i k seznámení a k setkání všech žáků, kteří LDO studují. Po vypracování 

příběhu byli žáci rozděleni do dvou pracovních skupin. Jedna skupina byla vedena staršími 

dívkami a druhá staršími chlapci. Dívky přistoupily k práci na jednoduché pohádce nazvané, 

Jarmilčina knížka. Chlapci se zase zaměřili na přípravu povídky nazvané Kyklop a Elf. Po 

dvou dnech intenzivní práce si obě skupiny navzájem prezentovaly své inscenace. K tomu 

patřilo také hodnocení, kterým se stal především potlesk všech zúčastněných.  

LDO si pro letošní školní rok 2013/2014 zvolilo netradiční cestu. Na ZUŠ bylo vytvořeno 

nahrávací studio a tak jsem se rozhodl ho využít. V loňském školním roce žáci pracovali 

především na tvorbě dvou inscenací (pohádka Juan a Tien, pohybová groteska Dovolená 
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v Chorvatsku). Poněvadž se jednalo především o vizuálně-akustické a motorické jednání, 

které směřovalo především k jednání hereckému, letošní rok jsem chtěl, aby žáci zažili práci 

zcela odlišnou. Cílem pro tento školní rok tedy bylo vytvoření audio CD, které bude 

obsahovat nahrávky (pohádek, povídek, bajek) obou pracovních skupin. Než jsme ovšem 

začali pracovat na pohádkách, které jsem vybral pro nahrávání, bylo nutné splnit učební látku 

letošního roku a také látku, která k dané práci směřovala. Jednalo se o kompetence, které 

předepisovaly starší, ale stále platné školní osnovy a který předepisoval aktuální školní 

vzdělávací program. Tuto část je vždy nutné splnit. Jednalo se především o body: 

 žák správně artikuluje, 

 žák používá jednoduché výrazové prostředky, 

 žák při interpretaci uplatňuje dosud získané mluvní dovednosti, 

 žák uvědoměle pracuje se základními výrazovými prostředky, 

 žák dokáže správně zvolit vhodné interpretační prostředky pro vyjádření myšlenky 

a emocí, 

 žák při ztvárnění textu využívá vlastních interpretačních dovedností. 

 

Tyto kompetence byly zahrnuty v různých cvičeních, úkolech, hrách a dramatických 

aktivitách.  

 

Druhé pololetí: 

 

Poté jsme začali zkoušet ony pohádky;  
1. Skupině A jsem vybral pohádky „O kohoutkovi a slepičce“ od Michala Černíka. 
2. Skupina B si vybrala z více variant pohádku „Bajaja“ od Jaroslavy Pechové. 

 

Práce na textech byla rozvržena do těchto bodů; 
1. čtená zkouška – jeho poznání, 

2. rozdělení postav, 

3. technické zvládnutí textu, 

4. technické a obsahové zvládnutí textu, 

5. práce s mikrofonem, 

6. nahrání textů, 

7. úprava nahrávek. 

 

V průběhu této práce se také uskutečnilo školní kolo soutěže v přednesu, které se konalo 19. 

3. 2014 a 26. 3. 2014 vždy v pravidelné výuce. Školní kolo bylo rozvrženo do více dnů, aby 

se mohli zúčastnit všichni žáci. Žáci, kteří se umístili na prvních třech místech, postoupili 

automaticky do krajského kola soutěže, které se konalo 10. 4. 2014 v Chrudimi. Tohoto kola 

se nakonec ze tří postupujících zúčastnily dvě žákyně (Marie Čejková a Žofie Košťálková). 

Ačkoli ani jedna neslavila úspěch, žákyně si soutěž užily. V rámci této soutěže jsme také 

navštívili muzeum loutek, které se holkám moc líbilo. 

Audio CD bylo nahráno ve dnech 2. 2. 2014 (skupina A) a 12. 4. 2014 (skupina B). Žáci 

odvedli na tvorbě CD veliký kus práce, kterou ocení především při následném poslechu. 

Vznikl krásný artefakt, který je určen nejenom žákům, také jejich sourozencům, kamarádům a 

rodičům. Dané CD svoji kvalitou bude vhodně reprezentovat ZUŠ v Chocni a daný LDO. CD 

bude také nabídnuto pedagogům ZUŠ, ZŠ v Chocni a veřejnosti. Musím ovšem podotknout, 

že CD vzniklo především pro studijní účely. Proto je CD neprodejné!!! (Viz příloha č. 2). 

V příloze č. 3 se nachází obal CD, který vytvořila Monika Řeháková, žákyně Střední školy 

uměleckoprůmyslové z Ústí nad orlicí. 
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Po tomto nahrávání pohádek začali obě skupiny pracovat na dalších výstupech. Skupina A 

začala pracovat na pohádce O Sněhurce a skupina B na autorských textech. Oba tyto výstupy 

budou mít svoji premiéru v prvním pololetí školního roku 2014/2015. Především proto, že se 

jedná o náročnou práci, která potřebuje více času na dotvoření. Práce na audio CD totiž 

zabrala více času, než jsem předpokládal. Počítá se tedy s tím, že většina žáků bude v příštím 

roce pokračovat.  

Žáci LDO se také zapojují do aktivit jiných oborů. Např. uvádění besídek, či koncertů. 

V letošním školním roce např. uváděly žákyně LDO (Žofie Košťálková a Sofie Serbáková) 

Vánoční koncert.  

 

Připravované akce: 

Workshop stepu pod vedením Filipa Staňka DiS. 

Workshop hlasové průpravy pod vedením Mgr. Jarmily Hrabalové Ph. D. 

(tyto aktivity se vždy uskuteční v budově ZUŠ Ústí nad Orlicí) 

 

Požadavky: 

 Nakoupení výtvarného materiálu 

  

 

Příloha č. 1 - Fotografie ze soustředění 
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Příloha č. 2 – Fotografie vytvořeného audio CD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

            

            

            

            

            

            

  

Obrázek 1 Přední strana CD 
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19. Obrazové přílohy 

 

 

Výstava k poctě T. N. Koutníka 
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Koncert k poctě T. N. Koutníka 

 

 

 

 

 

 

Koncert Safari 
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Taneční workshop 

 
Klavírní soutěž 
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Kytarová soutěž 

 
 

 

Soutěž ve hře na smyčcové nástroje 
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Zpracovala Mgr. Ivona Filipová 

 


