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1. Základní údaje 
 

Název školy:   Základní umělecká škola Jablonné nad Orlicí 

Sídlo:    Jablonné nad Orlicí, Aloise Hanuše 384, PSČ 561 64 

Kontakty:   Telefon/fax: 465 642 346 

    Mobil:  731 164 221 

    Email:  zus.jablonne@worldonline.cz 

    Web:  www.zusjablonne.estranky.cz 

    Facebook: https://www.facebook.com/zusjablonneno 

    Instagram: https://www.instagram.com/zus.jablonne.nad.orlici 

    Skype:  zusjablonne 

Místa poskytovaného vzdělávání (uvedená v rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku):  

Jablonné nad Orlicí, Aloise Hanuše 230, PSČ 561 64 

Jablonné nad Orlicí, Aloise Hanuše 85, PSČ 561 64 

    Jablonné nad Orlicí, Jamenská 555, PSČ 561 64 

Jméno ředitele:  David Serbousek, dipl. um. 

Právní forma:   Příspěvková organizace s právní subjektivitou 

Datum zřízení školy:  1. 9. 1993 

Datum zařazení do sítě škol: 12. 6. 1996 

Celková kapacita:  250 žáků 

Identifikátor zařízení:  691 001 804 

IČO:    72 068 752 

IZO:    108 041 611 

Název a adresa zřizovatele: Město Jablonné nad Orlicí 

    právní forma: obec, IČ: 00 278 963 

    Náměstí 5. května 4, Jablonné nad Orlicí, PSČ 561 64 

    Telefon: 465 642 550 

    E-mail: podatelna@jablonneno.cz 

 

mailto:zus.jablonne@worldonline.cz
http://www.zusjablonne.estranky.cz/
https://www.facebook.com/zusjablonneno
https://www.instagram.com/zus.jablonne.nad.orlici
mailto:podatelna@jablonneno.cz
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2. Charakteristika školy 
 

 Základní umělecká škola Jablonné nad Orlicí je příspěvková organizace zřizovaná Městem Jablonné 

nad Orlicí. 

 V ZUŠ Jablonné nad Orlicí se vyučují tři obory  - hudební, taneční a výtvarný. Škola má tři odloučená 

pracoviště, jedno je přímo v sousední budově čp. 230, kde je učebna dechových nástrojů (trubka, klarinet, 

saxofon, ZF), hudební sál a výtvarný obor. Stavebně-technicky je možné, aby žák, který vstoupí do jedné 

z budov, byl schopen projít do druhé budovy. Druhé odloučené pracoviště je také v Jablonném nad Orlicí 

v ulici A. Hanuše čp. 85. Od hlavní budovy ZUŠ je vzdáleno cca 5 minut chůze. V této budově je pouze jedna 

učebna, která je využívána pro výuku orchestrů a bicích nástrojů. Poslední odloučené pracoviště je v budově 

Základní školy Jablonné nad Orlicí v ulici Jamenská 555, kde je učebna tanečního oboru. 

3. Personální zabezpečení 
 

Hudební obor: 

Andresová Jana  učitelka hry na zobcovou flétnu, HN, PHV a flétnového souboru 

Černohousová Milada učitelka hry na klavír, korepetice a čtyřruční hry 

Dolečková Barbora učitelka hry na kytaru a komorní hry kytar 

Hlaváč Jan  učitel hry na trubku a zobcovou flétnu 

Hřebíčková Martina učitelka hry na klarinet, saxofon a zobcovou flétnu 

Novotná Hana  učitelka hry na housle a orchestru žáků ZUŠ 

Saidl Karel  učitel hry na bicí 

Serbousek David učitel hry na klarinet, saxofon a saxofonového kvartetu 

Tátošová Věra  učitelka hry na kytaru a komorní hry kytar 

Vlasáková Michaela učitelka sólového zpěvu 

Zelenková Monika učitelka hry na klavír, čtyřruční hry a je korepetitorkou HO a TO 

 

Taneční obor: 

Hejzlar Zdeněk  učitel PTV; klasického tance, současného tance, taneční průpravy a taneční praxe 

 

Výtvarný obor: 

Filipová Lucie učitelka PVT, plošné tvorby, prostorové tvorby, objektové a akční tvorby, výtvarné 

kultury a nově zřízeného výtvarného kroužku (v rámci doplňkové činnosti). 
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Nepedagogočtí pracovníci: 

Joštová Marta - uklízečka 

Hrdinová Jitka – ekonomka, hospodářka 

 

 Ve školním roce 2019/2020 měla škola 13 interních učitelů a 2 provozní pracovnice. 

 hudební obor – 11 učitelů 

 taneční obor – 1 učitel 

 výtvarný obor – 1 učitelka 

 

 

Poměr pedagogických pracovníků – ženy, muži 

 

 

4. Účast pedagogických pracovníků na DVPP a DVP 
 

 ZUŠ Jablonné nad Orlicí dlouhodobě věnuje velkou pozornost dalšímu vzdělávání pedagogických 

pracovníků, neboť v tomto vzdělávání učitelé načerpají spoustu nejnovějších poznatků, metodických novinek, 

postupů, které následně mohou v praxi uplatnit. 

 

Ve školním roce 2019/2020 se dalšího vzdělávání aktivně zúčastnili tito pracovníci: 

 

Andresová Jana Klasifikace – software pro komplexní vedení agendy ZUŠ, ZUŠ Jablonné nad Orlicí, 

26. 8. 2020. Časová dotace 8 hodin. 

Černohousová Milada Klasifikace – software pro komplexní vedení agendy ZUŠ, ZUŠ Jablonné nad Orlicí, 

26. 8. 2020. Časová dotace 8 hodin. 

Muži
31%

Ženy
69%

POMĚR PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ –
ŽENY, MUŽI
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Dolečková Barbora Klasifikace – software pro komplexní vedení agendy ZUŠ, ZUŠ Jablonné nad Orlicí, 

26. 8. 2020. Časová dotace 8 hodin. 

Filipová Lucie Klasifikace – software pro komplexní vedení agendy ZUŠ, ZUŠ Jablonné nad Orlicí, 

26. 8. 2020. Časová dotace 8 hodin. 

Hejzlar Zdeněk  Celostátní setkání učitelů tanečních oborů ZUŠ, ZUŠ Bystré, 7. – 9. 10. 2019 

 Klasifikace – software pro komplexní vedení agendy ZUŠ, ZUŠ Jablonné nad Orlicí, 

26. 8. 2020. Časová dotace 8 hodin.  

Hřebíčková Martina Klasifikace – software pro komplexní vedení agendy ZUŠ, ZUŠ Jablonné nad Orlicí, 

26. 8. 2020. Časová dotace 8 hodin. 

Novotná Hana Klasifikace – software pro komplexní vedení agendy ZUŠ, ZUŠ Jablonné nad Orlicí, 

26. 8. 2020. Časová dotace 8 hodin. 

Serbousek David Celostátní vzdělávací setkání vedoucích pedagogických pracovníků ZUŠ, Praha, 

3. – 4. 12. 2019. Časová dotace 12 hodin. 

 Klasifikace – software pro komplexní vedení agendy ZUŠ, ZUŠ Jablonné nad Orlicí, 

26. 8. 2020. Časová dotace 8 hodin. 

Tátošová Věra Klasifikace – software pro komplexní vedení agendy ZUŠ, ZUŠ Jablonné nad Orlicí, 

26. 8. 2020. Časová dotace 8 hodin. 

Vlasáková Michaela Klasifikace – software pro komplexní vedení agendy ZUŠ, ZUŠ Jablonné nad Orlicí, 

26. 8. 2020. Časová dotace 8 hodin. 

Zelenková Monika Klasifikace – software pro komplexní vedení agendy ZUŠ, ZUŠ Jablonné nad Orlicí, 

26. 8. 2020. Časová dotace 8 hodin. 

Hrdinová Jitka FKSP ve školách a školských zařízeních, distanční studium, 18. 5. 2020 – 1. 6. 2020. 

Časová dotace 5 hodin. 

5. Organizace oborů, přehled učebních plánů 
 

 Škola ve školním roce 2019/2020 nabízela výuku ve třech oborech. V hudebním, tanečním a 

výtvarném. ZUŠ navštěvovalo celkem 250 žáků. 

Hudební obor: 

 Celkový počet žáků v hudebním oboru 142 v individuální výuce. 

 hra na klavír  26 žáků 

 hra na housle  22 žáků 

 hra na kytaru  34 žáků 

 hra na zobcovou flétnu 21 žáků 

 hra na klarinet  8 žáků 

 hra na saxofon  6 žáků 
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 hra na trubku  6 žáků 

 hra na bicí nástroje 7 žáků 

 sólový zpěv  12 žáků 

V tomto školním roce absolvovalo hudební obor 12 žáků absolventským koncertem. 

Absolventi hudebního oboru:  
 
 klavír   I. stupeň Hricinová Jana  uč. Zelenková Monika 
     Schnaubertová Ema uč. Zelenková Monika 
 
 housle  I. stupeň Pecháčková Eliška uč. Novotná Hana 
 
 zobcová flétna I. stupeň Fajtová Kateřina uč. Andresová Jana 
     Halásová Eliška  uč. Andresová Jana 
     Mikysková Alena uč. Hlaváč Jan 
     Najmanová Barbora uč. Andresová Jana 
     Smetanová Lucie uč. Hlaváč Jan 
 
 kytara  I. stupeň Břinčilová Kristýna uč. Dolečková Barbora 
     Mareš Václav  uč. Dolečková Barbora 
     Šilar Jan  uč. Dolečková Barbora 
 
 trubka  I. stupeň Simonová Nikola uč. Hlaváč Jan 
 

Taneční obor: 

 Celkový počet žáků v tanečním oboru 60. 

 V tomto školním roce absolvovali taneční obor 4 žáci absolventským vystoupením. 

Absolventi tanečního oboru: 

   I. stupeň Ježková Tereza  uč. Hejzlar Zdeněk 
     Krejsová Valerie uč. Hejzlar Zdeněk 
     Mazánek Miloš  uč. Hejzlar Zdeněk 
      
 
   II. stupeň Radová Aneta  uč. Hejzlar Zdeněk 
      
 

Výtvarný obor: 

 Celkový počet žáků ve výtvarném oboru 48. 

 V tomto školním roce absolvovaly výtvarný obor 3 žákyně absolventskou výstavou. 

Absolventky výtvarného oboru: 

   I. stupeň Fajtová Kateřina uč. Filipová Lucie 
     Kopecká Barbora uč. Filipová Lucie 
     Mikysková Alena uč. Filipová Lucie 
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Od 1. 9. 2012 se ve všech ZUŠ učí podle Školních vzdělávacích programů. Aktuální ŠVP ZUŠ Jablonné nad 

Orlicí lze najít na webových stránkách ZUŠ Jablonné nad Orlicí – www.zusjablonne.estranky.cz v sekci 

dokumenty. 

6. Údaje o přijímacím řízení 
  

 Nábor nových žáků na školní rok 2019/2020 se uskutečnil na základě elektronických i papírových 

přihlášek ve dnech 24. 6. 2020 do hudebního oboru a tanečního oboru, 25. 6. 2020 do výtvarného oboru. 

7. Výsledky vzdělávání žáků 
 

Do výsledků vzdělávání se nezapočítávají přípravné ročníky jednotlivých oborů. 
 
Hudební obor: 
Výsledky klasifikace za I. pololetí s vyznamenáním 106 žáků 
     prospěl   19 žáků 
     neprospěl  0 žáků 
 
Výsledky klasifikace za II. pololetí  s vyznamenáním 112 žáků 
     prospěl   8 
     neprospěl  0 
 
Taneční obor: 
Výsledky klasifikace za I. pololetí s vyznamenáním 43 žáků 
     prospěl   6 
     neprospěl  0 
 
Výsledky klasifikace za II. pololetí  s vyznamenáním 48 žáků 
     prospěl   0 
     neprospěl  0 
 
Výtvarný obor:  
Výsledky klasifikace za I. pololetí s vyznamenáním 30 žáků 
     prospěl   0 
     neprospěl  0 
 
Výsledky klasifikace za II. pololetí  s vyznamenáním 26 žáků 
     prospěl   3 
     neprospěl  0 
 

 

Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

V tomto školním roce se u nás vzdělávali 2 žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Stupeň podpůrných 

opatření je u obou žáků 1. 

http://www.zusjablonne.estranky.cz/
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8. Úspěchy žáků v přijímacím řízení na vyšší typ škol 
 

Jméno žáka Obor Učitel Přijetí na školu 

Simonová Nikola hudební Hlaváč Střední umělecko-průmyslová škola Ústí nad 

Orlicí - reklama a propagace 

Hricinová Jana hudební Zelenková Konzervatoř Brno – hra na klavír 

 

9. Organizace soutěží a přehlídek 
 

 Každoročně jsou vyhlašovány MŠMT soutěže základních uměleckých škol. Ve školním roce 2019/2020 

se mělo soutěžit pouze ve hře na klavír, na smyčcové nástroje a ve výtvarném oboru. Bohužel opatření vlády 

k potlačení epidemie koronaviru COVID-19 mělo za důsledek, že naši žáci nemohli vyjet do vyšších kol 

soutěže. Jediné okresní kolo, které proběhlo, bylo ve hře na smyčcové nástroje v Letohradě. 

Soutěž, přehlídka jména soutěžících kat. obor umístění vyučující 

Okresní kolo  - ZUŠ 
Letohrad 

Macanová Dorota 0. housle 1. místo  s postupem Novotná 

Okresní kolo  - ZUŠ 
Letohrad 

Rousová Zuzana 0. housle 1. místo  s postupem Novotná 

Okresní kolo  - ZUŠ 
Letohrad 

Macanová Natálie 1. housle 2. místo Novotná 

Okresní kolo  - ZUŠ 
Letohrad 

Novák Ondřej 1. housle 2. místo Novotná 

Okresní kolo  - ZUŠ 
Letohrad 

Nová Veronika 2. housle 2. místo Novotná 

 

10. Akce organizované školou, mimoškolní aktivity, veřejná činnost 
 

září:  6. 9. 2019 Vernisáž ČČK      IC Jablonné 
 
říjen:  6. 10. 2019 Vernisáž – Budování mostů    IC Jablonné 
  21. 10. 2019 1. Koncertík žáků     sál ZUŠ 
 
listopad: 14. 11. 2019 Třídní přehrávka – Martina Hřebíčková   sál ZUŠ 
  19. 11. 2019 2. Koncertík žáků     sál ZUŠ 

30. 11. 2019 Kulturní program na rozsvěcení náměstí  náměstí Jablonné 
 

prosinec: 2. 12. 2019 Třídní přehrávka – Hana Novotná   sál ZUŠ 
8. 12. 2019 Klavírní přehrávka Jany Hricinové   sál ZUŠ 
12. 12. 2019 Pohádka o 12 měsíčkách    sál kina 

  13. 12. 2019 Koncertík pro důchodce fy. Isolit – Bravo Jídelna Isolit – Bravo 
  16. 12. 2019 1. vánoční koncertík     sál ZUŠ 
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  17. 12. 2019 2. vánoční koncertík     sál ZUŠ 
  18. 12. 2019 Vystoupení pro důchodce v Domě s pečovatelskou službou – Filipínum 
  19. 12. 2019 3. vánoční koncertík     sál ZUŠ 
 
leden:  7. 1. 2020 Tříkrálové setkání U Dubu – hudební program  sál U Dubu 

20. 1. 2020 3. Koncertík žáků     sál ZUŠ 
 
únor:  18. 2. 2020 4. Koncertík žáků     sál ZUŠ 
  20. 2. 2020 školní kolo soutěže ZUŠ ve hře na housle a klavír sál ZUŠ 
  28. 2. 2020 Koncert žáků ZUŠ ve Studeném u příležitosti 350 let založení obce 
 
březen:  5. 3. 2020 Přehrávka před soutěží     sál ZUŠ 

9. 3. 2020 5. Koncertík žáků     sál ZUŠ 
10. 3. 2020 Okresní kolo soutěže smyčcových nástrojů   ZUŠ Letohrad 

Od 12. 3. 2020 byly zrušeny všechny akce školy podle pokynů MŠMT kvůli probíhající epidemii Koronaviru. 
Akce byly částečně obnoveny v červnu 2020. 
 
červen:  18. 6. 2020 Absolventský koncert žáků ZUŠ    sál kina 

28. 6. – 19. 7. 2020 Výstava žáků VO v Bistru No. 33  Hluboká ul.  
Jablonné nad  Orlicí 

   

11. Spolupráce s jinými zařízeními a organizacemi 
 

 ZUŠ Jablonné nad Orlicí dlouhodobě spolupracuje s Městem Jablonné nad Orlicí. V roce 2010 se 
spolupráce s Městem Jablonné nad Orlicí ještě více prohloubila, když 1. 7. 2010 se stalo Město Jablonné nad 
Orlicí zřizovatelem ZUŠ. Naše dosavadní spolupráce v oblasti kultury tedy nadále pokračuje. 

Škola spolupracuje celoročně i na plánování a realizaci kulturního dění v Jablonném nad Orlicí. Ředitel 
ZUŠ je členem Zastupitelstva a kulturní komise Města, která působí jako poradní orgán Rady Města. Kulturní 
komise se, kromě jiného, zabývá plánováním kulturního dění ve městě a vytváří pololetní plán akcí. Žáci i 
učitelé ZUŠ dlouhodobě účinkují na nejrůznějších akcích města (Vernisáže v IC, Tříkrálová setkání U Dubu pro 
důchodce, Vánoční vystoupení pro důchodce v Domě s pečovatelskou službou ad.). Dále se podílíme i např. 
na pomoci se zvučením kulturních akcí města (Slavnostní večer k 30. výročí Sametové revoluce 17. 11. 2019). 

ZUŠ Jablonné nad Orlicí také spolupracuje s Městskou knihovnou. Naši žáci, kteří čekají na svou 
hodinu v ZUŠ, mohou v knihovně smysluplně trávit svůj volný čas. Knihovna má možná i díky našim žákům 
více čtenářů. Žáci ZUŠ také využívají vyřazené knihy a časopisy z knihovny při čekání v šatně ZUŠ.  

Naše spolupráce je také velmi významná s MŠ a ZŠ z Jablonného i okolí, s okolními ZUŠ (Králíky, 
Žamberk a Letohrad), a to nejenom na úrovni komunikativní, tak i na bázi materiální (zapůjčení hudebních 
nástrojů, notového materiálu, ozvučovací techniky, divadelní techniky, kostýmů pro taneční obor apod.). Naši 
žáci také vystupují na koncertech dětských sborů Jabloňka a PDPS (Podorlický dětský pěvecký sbor) při ZŠ 
Jablonné nad Orlicí. 

Nesmíme také zapomenout na naši dlouhodobou spolupráci s Nadací Livie a Václava Klausových. Tato 
nadace každoročně pomáhá našim žákům ze sociálně slabých rodin tím, že uhradí většinu nákladů spojených 
s úplatou za vzdělávání. V tomto roce tuto možnost využili pouze rodiče jednoho žáka. 

Naši žáci již tradičně vystupují na vánočním večírku pro bývalé zaměstnance firmy Isolit–Bravo. 

Spolupráce se SRPŠ při ZUŠ je dlouhodobá a oboustranně prospěšná. Tento spolek je nejbližším 
spolupracovníkem naší ZUŠ. Forma spolupráce je nejenom materiální a finanční, ale využíváme také rodiče 
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ze sdružení na pomoc s organizováním našich akcí. Členky sdružení pomáhají s dozory u dětí, s občerstvením, 
s propagací činnosti školy a hojně využíváme jejich zkušeností i z jiných oblastí. 

V tomto roce proběhla dvě setkání ředitelů příspěvkových organizací města s účastí paní 
místostarostky Balážové. Šlo o neformální setkání nad potřebami příspěvkových organizací města (MŠ, ZŠ a 
ZUŠ), koordinaci termínů některých akcí, materiální výpomoc, součinnost, příklady dobré praxe, výměna 
nápadů a možnosti navázání některých dalších spoluprací, apod. 

12. Propagační činnost 
 

       Škola prezentuje svoji činnost na svých webových stránkách (www.zusjablonne.estranky.cz), na facebooku 

(https://www.facebook.com/zusjablonneno) a instagramu https://www.instagram.com/zus.jablonne.nad.orlici), kde 

škola pravidelně informuje rodiče o aktualitách a o své činnosti. Zprávy o naší činnosti se také pravidelně 

objevují na webu města Jablonné nad Orlicí (www.jablonneno.cz) a na městském facebooku 

(https://www.facebook.com/mestojablonnenadorlici). Škola rovněž informuje o svých akcích prostřednictvím 

emailu MŠ a ZŠ ve spádových obcích a také místní úřady těchto obcí. 

 Škola informuje pravidelně o svých aktivitách také v místním Jablonském zpravodaji nebo v dalších 

periodikách okresního formátu (např. Orlický deník). Jednotlivé akce školy jsou avizovány plakáty, příp. 

osobními pozvánkami. Plakáty rozvěšujeme po Jablonném (především na plakátovacích plochách Města), 

dále v MŠ, ZŠ a v okolních obcích. 

13. Materiálně – technické zabezpečení  
 

 V tomto roce jsme vymalovali chodby v hlavní budově a obnovili koberce. V učebně č. 1 a 5 byly 

rovněž vyměněny koberce. Dále jsme vyměnili (obnovili) čistící zóny u obou vchodů do hlavní budovy. 

Z hudebních nástrojů byl pořízen např. klarinet, baryton saxofon a digitální piano. Učebnu výtvarného oboru 

jsme vybavili novými polohovacími pracovními stoly pro žáky. Pro výuku tance jsme zakoupili digitální 

kameru. Ve všech učebnách ZUŠ byly vyměněny psací stoly pro učitele. I nadále se budeme snažit obnovovat 

vybavení tříd nejrůznějšími novými a moderními didaktickými pomůckami, notovým materiálem a 

učebnicemi. 

14. Informace o odloučených pracovištích 
 

 Odloučené pracoviště máme v budově čp. 230, která těsně sousedí s budovou ZUŠ. Je zde výtvarný 

obor, hudební sálek a třída hudebního oboru – dechové nástroje (trubka, klarinet, saxofon a zobcová flétna). 

Tato budova má samostatný vchod a ten používáme i pro návštěvníky interních „koncertíků“. Budova ZUŠ a 

čp. 230 je stavebně-technicky řešena tak, že obě budovy lze projít vnitřkem budovy. 

Další odloučené pracoviště máme v budově čp. 85, kde máme pronajatou jednu místnost pro výuku 

školního orchestru a bicích nástrojů. 

 A poslední odloučené pracoviště máme v Jamenské ulici v budově Základní školy čp. 555, která nám 

byla zřizovatelem upravena pro činnost tanečního oboru ZUŠ. 

http://www.zusjablonne.estranky.cz/
https://www.facebook.com/zusjablonneno
https://www.instagram.com/zus.jablonne.nad.orlici
http://www.jablonneno.cz/
https://www.facebook.com/mestojablonnenadorlici
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15. Ekonomické zajištění činnosti 
 

I. PŘÍJMY rok 2019 

Státní příspěvek 5.757.293,00 

Dotace od zřizovatele 184.000,00 

Dotace od okolních obcí 20.000,00 

Školné a pronájem HN 654.223,00 

Příjmy z hospodářské činnosti 23.592,00 

Ostatní příjmy (úroky, pronájem sálu) 2.058,80 

Zúčtování fondů: 

 čerpání RF  

 
1.000,00 

Celkem 6.642.166,80 

 

II. VÝDAJE rok 2019 

Investiční            0,00 

Neinvestiční 330.586,49 

Náklady na mzdy             4.224.277,00 

Ostatní osobní náklady – DPP     0,00 

Platy zaměstnanců – náhrady DPN 6.573,00 

Odvody soc. a zdrav. poj., FKSP,ONIV              1.526.443,00 

Platy zaměstnanců – hospodářská činnost    2.610,00 

Odvody SP,ZP,FKSP-hospodářská činnost   236,00 

Knihy, uč. pomůcky, tisk    29.003,00 

Výdaje na DVPP    24.764,00 

Ostatní provozní náklady 

 nájemné 

 voda, plyn, energie 

 opravy hudebních nástrojů 

 služby 

 odpisy 

 zákonné pojištění 

 ostatní provozní náklady 
Ostatní provozní náklady-hospodářská činnost 

 
               151.447,00 

               60.005,00 
52.157,00 

 127.900,87 
  5.004,00 

2.019,00 
  70.659,73 

4.361,00 

Celkem: 6.618.046,03 

Hospodářský výsledek:       24.120,77 

16. Údaje o výsledcích kontrol a inspekcí 
 

Ve školním roce 2019/2020 v ZUŠ Jablonné nad Orlicí neproběhla inspekce ČŠI. 

10. 6. 2020 proběhla kontrola GDPR pověřenkyní JUDr. Janou Hlavsovou. Výsledek šetření doposud není 

znám. 

25. 6. 2020 proběhla prověrka v oblasti BOZP, PO panem Iljou Michalcem, OZO. Výsledek šetření: 

Bez zjištěných závad. 
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17. Závěr 
 

ZUŠ Jablonné nad Orlicí chce dát ve výuce šanci nejen žákům, kteří by se v budoucnosti chtěli hudbou 

živit, ale také dětem, které hudba bude provázet v dospělosti jako koníček. Je pro nás vyznamenáním, když 

žák nastoupí na konzervatoř nebo uspěje v soutěži, ale také je pro 14 našich učitelů velmi důležité, když se v 

životě uplatní ve zcela jiném oboru a hudba ho životem „jen provází“. Kapacita školy byla i v letošním školním 

roce zcela naplněna (250 žáků). Nově vycházíme vstříc i uchazečům, které nemůžeme z kapacitních důvodů 

přijmout. Tyto děti jsou vyučováni v doplňkové činnosti. Jedná se prozatím o 12 žáků výtvarného oboru, které 

jsme nemohli přijmout z důvodu naplněné kapacity, nebo nesplňovali nejnižší věkovou hranici pro nástup do 

ZUŠ (mladší 5 let). 

Od 1. 9. 2019 je ZUŠ Jablonné nad Orlicí, příspěvková organizace, realizátorem projektu s názvem 

„Šablony II – ZUŠ Jablonné nad Orlicí, reg. č. „CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015869“ v rámci Výzvy č. 

02_18_063 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II, Operační program 

Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). DETAILY PROJEKTU Doba realizace: od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021. 

Finanční výše podpory: 524.218,- Kč. Hrazeno z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů v 

rámci OP VVV a státního rozpočtu ČR. 

Letošní rok byl velmi odlišný od předchozích let. Od 11. 3. 2020 byla z důvodu Mimořádného opatření 

proti šíření koronaviru COVID-19 zahájena distanční výuka. Učitelé hudebního oboru vyučovali každý podle 

svých technických možností a fantazie. Někteří nahrávali žákům skladby formou videa, jiní posílali odkazy na 

nahrávky skladeb na Youtube, další vyučovali přes telefon, nebo aplikace Skype, WhatsApp, Messenger... 

Někteří vymýšleli hudební kvízy, hádanky nebo připravovali testy z hudební nauky. Pan učitel tanečního oboru 

vyučoval on-line na Facebooku a Messengeru. Pro žáky všech oborů uspořádal fotografickou soutěž s taneční 

tématikou. Paní učitelka výtvarného oboru zadávala úkoly žákům prostřednictvím emailu. Přikládala odkazy 

na zajímavé stránky s výtvarnou tematikou. 

Od 11. 5. 2020 se na ZUŠ vyučovaly klasickou formou individuální předměty hudebního oboru, do 

prezenční výuky nastoupilo kolem 97% žáků. Ostatní žáci byli vyučováni nadále formou distanční. Od 25. 5. 

2020 byla zavedena i výuka kolektivních předmětů, zde nastoupila většina žáků kolektivních předmětů. 

Rozvrhy kolektivní výuky byly přizpůsobeny počtu žáků tak, aby odpovídaly hygienickým standardům a 

instrukcím z MŠMT. 

Na konci školního roku došlo i na veřejný absolventský koncert, absolventskou výstavu a absolventské 

vystoupení žáků tanečního oboru.  V době pořádání těchto akcí již byla všechna hygienická opatření uvolněna. 

Žáci hudebního oboru také úspěšně vykonali prezenčně i postupové zkoušky. 

ZUŠ Jablonné nad Orlicí si dle mého názoru drží v rámci regionu dobrou úroveň. Škola se za pomoci 

zřizovatele a finančních darů ze spádových obcí nadále rozvíjí, a podílí se na bohatém kulturním životě 

v Jablonném nad Orlicí i blízkém okolí. 

Závěrem chci poděkovat všem zaměstnancům ZUŠ Jablonné nad Orlicí za jejich práci, svědomitost, 

osobní statečnost, obětavost a osobní přínos. Během mimořádného opatření, prostřednictvím digitálních 

technologií, pomáhali v domácnostech našich žáků do jisté míry udržovat nadhled, pokoj, radost z umění a 

naději. Děkuji.  

   

30. 10. 2020 vypracoval David Serbousek, ředitel ZUŠ Jablonné nad Orlicí 
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18. Přílohy – fotografie z akcí školy 
 

O dvanácti měsíčkách 12. 12. 2019 a 30. 1. 2020 sál kina Jablonné nad Orlicí   str. 14 

Koncert k 350 výročí založení obce Studené 28. 2. 2020      str. 15 

Okresní kolo soutěže ve hře na housle ZUŠ Letohrad 10. 3. 2020  str. 15, 16 

Absolventské představení žáků tanečního oboru 11. 6. 2020 sál kina Jablonné nad Orlicí str. 16, 17 

Absolventský koncert 18. 6. 2020 sál kina Jablonné nad Orlicí     str. 18, 19 

Výstava žáků VO v Bistru No. 33 v Hluboké ulici v Jablonném nad Orlicí 28. 6. – 19. 7. 2020 str. 20 

Tablo absolventů          str. 20 
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O dvanácti měsíčkách 12. 12. 2019 a 30. 1. 2020 

           

Filip Vacek, Zuzana Fišerová    Sofie Ali 
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Koncert k 350 výročí založení obce Studené 28. 2. 2020 

 

Orchestr žáků ZUŠ řídí Mgr. Hana Novotná 

Okresní kolo soutěže ve hře na housle ZUŠ Letohrad 10. 3. 2020 

                     

Zuzana Rousová             Natálie Macanová 
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Zleva: Natálie Macanová a Veronika Nová   Zuzana Rousová a Dorotka Macanová 

Absolventské představení žáků tanečního oboru 11. 6. 2020 

 

Tereza Ježková 
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              Miloš Mazánek      Krejsová Valerie 

           

  Aneta Radová 
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Absolventský koncert 18. 6. 2020 

           

  Lucie Smetanová     Nikola Simonová 

 

Jana Hricinová, v pozadí Eliška Pecháčková 
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Zleva: Jana Hricinová, Mgr. Monika Zelenková, Ema Schnaubertová 

 

Zleva: Alena Mikysková, Kateřina Fajtová, Mgr. Lucie Filipová, Barbora Kopecká 
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Výstava žáků VO v Bistru No. 33 

 

Tablo 

 


