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Základní údaje o škole 

Název školy:  Základní umělecká škola, Třebechovice pod Orebem 

Adresa školy:  Komenského 437, 503 46 Třebechovice pod Orebem 

Právní forma:  příspěvková organizace 

IČO:   62694812 

Identifikátor:  600089061 

Vedení školy:  Jana Vavřínková, DiS., ředitelka školy 

Kontakty:  tel.: 731 390 213 

   e-mail: info@zus-trebechovice.cz 

   web: www.zustre.cz 

   datová schránka: vfzmvf3 

Kapacita školy: 260 žáků 

 

Zřizovatel 

Název zřizovatele: Město Třebechovice pod Orebem 

Adresa zřizovatele: Masarykovo náměstí 14, 503 46 Třebechovice pod Orebem 

Kontakt:  tel.: 491401189 

   e-mail: podatelna@mutrebechovice.cz 

   datová schránka: ububaym 

 

Místa poskytování vzdělávání 

Komenského 437 1. patro budovy, všechny obory – hudební, taneční, literárně dramatický 

 

https://rejstrik-firem.kurzy.cz/62694812/zakladni-umelecka-skola-trebechovice-pod-orebem/datove-schranky/
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Materiálně-technické podmínky 
školy 

Učebny, sály:  

taneční sál, hudební sál, 6 učeben, sborovna, ředitelna 

Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou: 

12 počítačů, 3 notebooky, 1 dataprojektor, 1 multifunkční tiskárna, 2 kancelářské stolní 

tiskárny, většina stolních počítačů je opatřena přenosnou webkamerou 

 

 

Zahájení přestavby k optimalizaci 
využití prostoru ve škole 

 O letních prázdninách probíhaly na škole údržbové práce. Podařilo se vymalovat 

ředitelnu, kde také došlo ke generálnímu úklidu, roztřídění dokumentů a jejich správnému 

uložení do spisovny dle skartačního řádu. Dokončila se výmalba chodby a sociálních zařízení 

pedagogů. Z důvodu prostorově i zvukově nevyhovujících podmínek pro výuku bicích a 

žesťových nástrojů a očekávanému navýšení stavu pedagogů i žáků od nového školního roku, 

došlo k velkým změnám v rozvržení tříd, tak aby byly co nejvíce využity. Pro výuku bicích a 

žesťů vznikla nová učebna, kde byly namontovány akustické panely a učebna nyní splňuje 

akustické požadavky dle normy pro školství a prostorově vyhovuje pro umístění několika 

bicích souprav potřebných k výuce. Díky této změně se do původní učebny bicích přesunula 

šatna pro taneční a literárně dramatický obor. Tím vznikla dostatečně velká šatna pro větší 

počet žáků, kde je nyní k dispozici okno k větrání a umyvadlo. V druhé části šatny vznikl 

prostor pro uložení tanečních kostýmů a rekvizit, které do té doby překážely v tanečním sále. 

Z původní malé šatničky je rekvizitárna a kostymérna pro literárně dramatický obor. V 

neposlední řadě se přesunula výuka hudebních nauk do učebny pro výuku zpěvu, kde došlo 

k výměně starých a nefunkčních skříní za přebytečný nábytek z ředitelny. Učebna byla 

opatřena novou mobilní tabulí.  

Z důvodu nařízení inspektora bezpečnosti práce z roku 2020 došlo také k vyklizení 

půdních prostor, kde se po dlouhá léta shromažďoval odepsaný majetek. 
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Přehled oborů vzdělávání 

Škola poskytuje základní umělecké vzdělávání v oboru hudebním, tanečním a literárně 

dramatickém. Studium je organizováno v přípravném a základním studiu I. a II. stupně. 

Rozšířené studium a studium pro dospělé škola nenabízí. Podrobný přehled vyučovaných 

oborů a hudebních nástrojů najdete v příloze - výkaz S24-01. 

 

 

Vzdělávací programy (učební plány) 

 ŠVP ZUŠ Třebechovice nebylo ve školním 2021-2022 aktualizováno. Poslední 

aktualizace proběhla k 1. 9. 2020. 

 

 
 
Údaje o výsledcích inspekční činnosti 
provedené Českou školní inspekcí 

 

 Ve školním roce 2021/2022 školu Česká školní inspekce nenavštívila. 
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Rámcový popis personálního 
zabezpečení 

 Pedagogický sbor je celkem stabilní, nedošlo téměř k žádným změnám. Naopak 

vedení školy prošlo zásadní personální změnou. K 1. 12. 2021 nastoupila nová účetní-

hospodářka Mgr. Renata Hušková. K 31. 12. 2021 rezignovala na funkci ředitelky ZUŠ 

PaedDr. Ilona Thunová a od 1. 1. 2022 byla do funkce jmenována ředitelka Jana Vavřínková, 

Dis. Výuku hudebních nauk do konce školního roku po paní Thunové převzala externí 

učitelka. Také „záskoky“ při dlouhodobých nemocech kmenových učitelů jsme zajišťovali 

externisty.  

 Úklid školy zajišťuje nově od 1. 11. 2021 paní Jana Musilová. Obsluhu kotelny 

zajišťuje na DPP  pan Miroslav Rücker. 

 

Údaje o pedagogických pracovnících - stav k 30. 6. 2022 
 

a) Pedagogičtí zaměstnanci - interní 

Osobní 

číslo 

Funkce Úvazek Roky pedag. 

praxe 

Stupeň vzdělání Předmět výuky 

4 učitel/ka 0,57 36 vysokoškolské HO - zpěv 

17 učitel/ka 0,87 8 vysokoškolské HO - klavír 

113 učitel/ka 0,65 16 vyšší odborné HO – housle 

7 učitel/ka 0,35 24 vysokoškolské HO - klarinet 

112 učitel/ka 0,71 22 vysokoškolské LDO 

9 učitel/ka 0,35 43 vyšší odborné HO - klavír 

107 učitel/ka 0,90 12 vyšší odborné TO 

121 učitel/ka 0,74 5 vyšší odborné HO - bicí 

106 učitel/ka 0,57 33 střední odborné HO – trubka 

13 učitel/ka 1,00 12 vyšší odborné HO -ředitelka, kytara 

18 učitel/ka 0,35 0 vysokoškolské HO – zobcová flétna 

10 učitel/ka 1,00 15 vysokoškolské HO – KN, klavír, HN 
 
 

b) Pedagogičtí pracovníci - externí 

Pracovně – právní vztah  Předmět výuky  Aprobace  

dohoda konaná mimo PP  HO  housle 

dohoda konaná mimo PP  HO  HN  

 

Užívané zkratky  
HO hudební obor                 TO taneční obor                                      

LDO literárně dramatický obor  

KN klávesové nástroje        PHV přípravná hudební výchova          HN hudební nauka 
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Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby - stav k 30. 6. 2022  

 

Do 35 let  35 – 45 let  45 – 55 let  nad 55 let  

do důch. 

věku  

v důchod.  

věku  

Celkem  

muži  ženy  muži  ženy  muži  ženy  muži  ženy  muži  ženy  muži  ženy  

1 2 1 5 1 1 1 0 0 2 4 10 

 

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a dalších pracovníků školy 

Název semináře Obor Počet 

účastníků 

Poplatek 

Intenzivní bubenický on-line seminář HO 1 11 567,- 

Využití nových metod a forem při výuce HN HO 1 950,- 

Školení BOZP a PO  13 6 267,80 

Začínám ředitelovat  1 17 500,- 

Spisová služba v praxi  2 3 600,- 

Zákoník práce a jeho specifika pro školství  2 3 496,- 
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Přijímací řízení na ZUŠ podle oborů 

 Ve školním roce 2021/2022 nastoupilo ke studiu 232 žáků. Kapacita školy daná 

zřizovací listinou je 260 žáků.  

 Konkrétní počty žáků podle oborů ve srovnání s minulými léty uvádí následující 

tabulka, rok 2021/2022 je pak podrobněji zpracován v příloze č. 1 (výkaz S24-01). 

 

Celkový počet žáků za školní roky 

Rok 

Obor 

16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 Meziroční 

změna 

HO 152 135 138 124 122 125 + 3 

TO 60 50 60 71 74 71 - 3 

LDO 48 51 44 41 34 36 + 2 

Celkem 260 236 242 236 230 232 + 2 

 

Počty nově přijatých žáků od 1. 9. 2021 

Obor HO TO LDO Celkem 

Přípravné 

studium A 

od 5 let (od 4 let) 

0 5 0 5 

Přípravné 

studium B 

od 6 let 

15 4 6 25 

Základní 

studium I. 

stupně 

12 7 3 22 
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Údaje o aktivitách školy a prezentaci 
školy na veřejnosti 

 Uplynulý školní rok byl do jisté míry poznamenán problémy souvisejícími  

s koronavirovou pandemií. Sice jsme mohli prezenčně vyučovat, ale systém izolací a karantén 

ztěžoval výuku po celé první pololetí. Nepříjemné bylo, že jsme od začátku listopadu do 

konce ledna museli rušit všechna připravená veřejná vystoupení našich žáků. Přes toto 

omezení se nám podařilo ve zbylých měsících uskutečnit dlouhou řadu vystoupení, koncertů 

a divadelních představení, při kterých se veřejně představili žáci všech tří oborů vyučovaných 

v naší škole, a uskutečnit řadu dalších akcí, které doplnily a ozvláštnily běžnou výuku. 

Přehled konaných akcí 

Koncerty, vystoupení a představení ve škole: 14 

Třídní koncerty žáků hudebního oboru: 11 

Koncerty, vystoupení a představení mimo školu: 23 

Spolupráce žáků literárně dramatického oboru s Divadlem Drak: 2 

Soustředění ve škole: 2 

Víkendové soustředění na Pecce: 1 

Slavnosti vlídnosti a lásky – viz. dále str. 12 

Křest knihy Dopisy – viz dále str. 12 

Nahrávání rozhlasové znělky do filmu Kdyby radši hořelo 

ZUŠ OPEN – viz. dále str. 13 

 

Výsledky soutěží 

 

Řada našich žáků se ve druhém pololetí úspěšně zapojila do celostátních i lokálních 

soutěží. 

 

Celostátní soutěž základních uměleckých škol v sólovém a komorním zpěvu 

Okresní kolo:  

Tereza Zilvarová (II. kategorie) – 1. místo  

Veronika Štursová (VII. kategorie) – 1. místo s postupem do krajského kola  

Barbora Haviarová (X. kategorie) – 1. místo s postupem do krajského kola 

Barbora Haviarová (X. kategorie) – zvláštní ocenění poroty za interpretaci písně z období 

romantismu 

Krajské kolo: 

Veronika Štursová (VII. kategorie) – 2. místo 

Barbora Haviarová (X. kategorie) – 3. místo 
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Celostátní soutěž základních uměleckých škol ve hře na dechové nástroje žesťové 

Okresní kolo:  

Jan Vohralík (V. kategorie) – 1. místo s postupem do krajského kola 

Oto Bohatý (VIII. kategorie) – 1. místo s postupem do krajského kola 

Krajské kolo: 

Jan Vohralík (V. kategorie) – 3. místo 

Oto Bohatý (VIII. kategorie) – 3. místo 

 

Celostátní soutěž základních uměleckých škol ve hře na dechové nástroje dřevěné 

Okresní kolo (příčná flétna):  

Vendula Bastlová (IV. kategorie) – 2. místo 

Leontýna Marhová (VII. kategorie) – 2. místo 

Tereza Otčenášková (VI. kategorie) – 1. místo s postupem do krajského kola 

Krajské kolo: 

Tereza Otčenášková (VI. kategorie) – 3. místo 

Okresní kolo (klarinet): 

Josef Procházka (IV. kategorie) – 1. místo s postupem do krajského kola. 

Krajské kolo: 

Josef Procházka (IV. kategorie) – 3. místo 

 

Celostátní soutěž základních uměleckých škol pro taneční obor 

Okresní kolo: 

Kolektivní choreografie Vaiana – bronzové pásmo 

Jana Horáková (sólová choreografie) No Time – bronzové pásmo 

Kolektivní choreografie Chci vzlétnout – zlaté pásmo 

Kolektivní choreografie Join Me – zlaté pásmo s postupem do krajského kola 

Krajské kolo: 

Kolektivní choreografie Join Me – 3. místo 

 

Celostátní soutěž základních uměleckých škol ve hře na bicí nástroje 

Krajské kolo: 

Jindřich Šlapák (IX. kategorie) – 2. místo  

 

Soutěž ve zpěvu lidových písní Hradecký slavík 

Veronika Štursová (V. kategorie) – 2. místo 

 

Taneční soutěž Týnišťské tajemství 

Choreografie Vaiana – 3. místo 

Choreografie Mělo to tak být – 2. místo  

Choreografie Join Me – 1. místo 
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Slavnosti vlídnosti a lásky 

Ve dnech 25. a 26. září 2021 se v našem městě konaly Slavnosti vlídnosti a lásky 

navazující na dávnou tradici. Pro naši školu slavnost znamenala zapojení žáků všech tří oborů, 

které se na naší škole vyučují, i většiny učitelů. 

Dopolední program v kulturním domě zahajovali naši bubeníci pod vedením Pavla 

Plašila, DiS. Hudební obor měl v programu ještě jednoho zástupce. Slavnostní ráz podtrhlo 

vystoupení trubačů vedených Stanislavem Saláškem. Žáci literárně dramatického oboru 

zahráli humornou veršovanou pohádku O neposlušných kůzlatech, pásmo limeriků 

Kulimerikáda, hereckou etudu V ZOO založenou na improvizaci a součástí programu bylo  

i promítání audioknihy básní Jiřího Dědečka s obrázky z knížek Uleželé želé a Šli červotoči 

na vandr. Audiokniha vznikala v době distanční výuky a básně v ní recitují žáci LDO naší 

školy a ZUŠ Střezina Hradec Králové. Účast na jejím vytváření byla naprosto dobrovolná  

a potěšitelné je, že se zúčastnilo 90% žáků. Program uzavíralo vystoupení žáků tanečního 

oboru. 

Odpolední program slavnosti se konal v kostele sv. Ondřeje. Koncert barokní hudby 

připravili učitelé naší školy pod vedením Lukáše Grygerka a hosté Klára Grygerková, Lenka 

Smolová a František Novák. Zazněla díla G. G. Carissimiho, D. Ortize, J. Dowlenda,  

J. Ch. Pepusche, J. Pachelbela, J. S. Bacha a G. F. Händela. Závěrečnou skladbu G. F. 

Händela Hudba k Ohňostroji zahrál orchestr učitelů ZUŠ vytvořený ve druhé polovině 

minulého školního roku. 

 

Křest knihy DOPISY 

Skvělý, velkolepý, příjemný, dojemný, veselý, inspirativní a přátelský. Prostě celkově 

povedený. A konal se v rámci celonárodního happeningu ZUŠ Open 25. 5. 2022 v Kulturním 

domě v Třebechovicích pod Orebem. 

Nejprve diváci zaplnili hlediště v sále kulturního domu. V pět hodin celou akci zahájil 

žesťový soubor Stanislava Saláška. Poté už jeviště patřilo mladým spisovatelům. Každý si 

připravil kratičký úryvek ze svého textu, který jaksepatří rozehrál a doplnil jej i vhodným 

kostýmem. Vše bylo propojeno do uceleného poetického pásma. Vznikla skutečně pestrá 

mozaika tvorby mladých literátů. 

A pak se děkovalo. Pro novou knihu a krásnou kytici si přišla Mgr. Drahomíra 

Francková, která všechny práce mnohokrát pročetla a dohledávala chyby. „Tekutou květinu“ 

pak převzala Mgr. Lenka Faltová za pomoc s grafickým návrhem. Nechyběly střezinské 

výtvarnice Klára Svobodová, Lucie Zahradníková, Jarmila Polehňová a Radka Šůstková, 

jejichž žáci se do projektu zapojili a vytvořili velké množství pěkných ilustrací, z nichž 

vznikla úžasná výstava, která byla v Třebechovicích k vidění až do konce června. Další knihy 

a další díky mířily k těm, kdo náš projekt podpořili finančně. 

Vyvrcholením večera pak byl samotný křest knihy provedený 

současným třebechovickým spisovatelem Jaroslavem Kuťákem. 

Následovala vernisáž výstavy ilustrací pro knihu Dopisy, 

autogramiáda a raut. Ten zpestřily muzikantské výkony třebechovických 

žáků hudebního oboru. 

Knihu najdete v knihovně divadla Jesličky Josefa Tejkla a nově i ve veřejné knihovně 

v Třebechovicích pod Orebem 
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ZUŠ Open 

Celonárodní happening ZUŠ Open se po dvou letech vrátil svým VI. ročníkem. My 

jsme se k němu připojili v úterý 25. 5., kdy se v kulturním domě slavnostně křtila kniha 

DOPISY, na níž se autorsky podíleli žáci literárně dramatického oboru pod vedením paní 

učitelky MgA. Jiřiny Krtičkové.  

V pátek 27. 5. jsme po rozsáhlých přípravách představili publiku žáky ze všech tří 

oborů vyučovaných na naší škole. 

Program začal slavnostním vytrubováním z balkónu kulturního domu a pak se všichni 

diváci shromáždili v sále kulturního domu, kde je přivítala nová ředitelka školy  

Jana Vavřínková, DiS. Po krátkém úvodu se rozjel bohatý program, který se odehrával 

střídavě na 3 pódiích. 

Produkce na pódiu za kulturním domem byla vyhrazena pro kapelu Lama´s Band. 

V sále kulturního domu následovalo vystoupení nově založeného žákovského 

orchestru. Zazněly filmové melodie v úpravě Mgr. Jany Veselé Segečové, DiS. Pak proběhlo 

ve spolupráci s panem starostou Mgr. Romanem Drašnarem odměňování žáků, kteří úspěšně 

reprezentovali naši školu na soutěžích. 

V prvním poschodí kulturního domu bylo připraveno vystoupení nejmladších žáků 

literárně dramatického oboru a vystoupení žáků hudebního oboru z flétnové, klavírní, 

klarinetové, kytarové, pěvecké, smyčcové a žesťové třídy. 

Následovalo vystoupení žáků tanečního oboru, který vede Kateřina Matějková, DiS.,  

v hlavním sále kulturního domu, představily se všechny věkové skupiny v různých 

uskupeních i sólových vystoupeních. Program na venkovním pódiu zakončila bubenická show 

pod vedením pana učitele Pavla Plašila, DiS. 

Hlavní program byl doplněn výtvarnou dílnou, ve které se malovaly a jinak zdobily 

školní židličky, a diváckou literární soutěží.  

Čtyřhodinový program spolu s žáky připravili a zorganizovali všichni učitelé ZUŠ. 

Akce se konala za podpory a ve spolupráci s kulturním střediskem města Třebechovice p. O. 
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Základní údaje o hospodaření školy 

  

Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 2021 (v tis. Kč) 

a) výnosy              7.436 

1. celkové příjmy - dotace 6.943 

2. poplatky od zletilých žáků, rodičů nebo jiných zák. 

zást. 

493 

3. příjmy z doplňkové činnosti 0 

4. ostatní příjmy 0 

 

b) neinvestiční náklady 7.436 

1. náklady na platy pracovníků školy 4.771 

2. ostatní osobní náklady (OON) 30 

3. zákonné odvody zdrav. a soc. pojištění 1.603 

4. výdaje na učební pomůcky, texty,… 39 

5. ostatní provozní náklady 993 

6. náklady doplňkové činnosti 0 

 

c) investiční náklady 0 
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Příloha č.1 
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V Třebechovicích pod Orebem, 31. 10. 2022   Jana Vavřínková, Dis. 

 ředitelka školy 


