
1 
 

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 

 

Název školy:  Základní umělecká škola Třebíč, 
   Masarykovo náměstí 1313/12, 674 01 Třebíč 
IČO:   70283338 
IZO:   102667101 
Telefon:  568 841 212 
e-mail:   podatelna@zus-trebic.cz 
www:   www.zus-trebic.cz 
 
odloučená pracoviště:  1. Soukopova 75/5, 674 01 Třebíč 
    2. ZŠ Třebíč, ul. Kpt. Jaroše 836, 674 01 Třebíč 

   3. J. A. Komenského 87, 675 01 Okříšky 
 4. Nám. Míru 1, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou 

 5. Rokytnice nad Rokytnou 67, 675 25 Rokytnice nad Rokytnou 
 
ředitel školy:  Jiří Suchánek 
telefon:  732462589 
e-mailová adresa: suchanek@zus-trebic.cz 
 
 
vedení školy:  statutární zástupce školy:  Jaromír Janata 
   zástupkyně školy:          Eva Vaňková dipl. um. 

 vedoucí zaměstnanci:          Vlasta Procházková – pracoviště    
Soukopova ul., Třebíč  

             Pavel Herceg – vedoucí hudebního oboru 
      Mgr. Marika Indrová – vedoucí tanečního 

oboru 
      Jaroslava Beranovská – vedoucí výtvarného 

oboru 
      
                

Zřizovatel:  Město Třebíč, 
   Karlovo náměstí 104/55, 674 01 Třebíč 
   Telefon: 568 896 111 
   e-mail: epodatelna@trebic.cz 
 
 
 

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 
 
Zaměření a postavení základní umělecké školy v systému vzdělávání a výchovy je vymezeno 
Zákonem č. 561/2004 Sb. / Školský zákon/ v pozdějším znění. Bližší specifika pak dále 
upravuje Vyhláška MŠMT ČR č. 71/2005 Sb. ze dne 9. února 2005 o základním uměleckém 
vzdělávání, v pozdějším znění, / novela vyhlášky k 1. 9. 2019/ a dále vlastní školní vzdělávací 
program od 1. 9. 2012. 

http://www.zus-trebic.cz/
mailto:suchanek@zus-trebic.cz
mailto:epodatelna@trebic.cz
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Základní umělecká škola Třebíč má kapacitu 1880 žáků, kteří mají možnost vzdělání ve 
čtyřech oborech – hudebním, výtvarném, tanečním a literárně dramatickém. 
 
 

3. VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PLÁN 
 

 
V základní umělecké škole Třebíč se vyučuje dle Školního vzdělávacího plánu, vycházejícího 
z Rámcového vzdělávacího plánu pro základní umělecké vzdělávání již v plném platném 
rozsahu. 
V tomto školním roce dobíhá dle těchto učebních plánů poslední rok, konkrétně se to týká 
sedmých ročníků prvního stupně hudebního oboru. Výuka se organizuje formou 
individuálního, skupinového nebo kolektivního vyučování v souladu s učebními plány pro 
jednotlivé obory. 
Od 1. září 2012 se též vyučuje u žáků přípravného studia a prvních ročníků I. a II. stupně a 
studia pro dospělé podle vlastního školního vzdělávacího programu.  Zde žáci ukončují 
studium za jednotlivé ročníky obhajobou nastavenými standardními výstupy /znalosti a 
dovednosti žáka/ na konci daného období. 
U studia pro dospělé se tvoří vzdělávací obsah jednotlivých vyučovacích předmětů 
individuálně pro každého žáka. Hodinové dotace odpovídají učebním plánům pro základní 
studium II. stupně. 
 
 

4. POČTY ŽÁKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019 
 

 
Přijímací zkoušky nových zájemců o studium proběhly v posledním květnovém týdnu 2018, a 
to do všech oborů. 
Výsledný počet přijatých žáků do přípravného studia je následovný: 
 Přípravné studium I. a II. stupně – hudební obor:   37 žáků 
              taneční obor:       9 žáků 
              výtvarný obor:   16 žáků 
              LDO:                2 žáci    
           
Celkem                                         64  žáků, z toho dívek 55 
 
Všichni zájemci prošli výběrovým řízením pod dohledem zkouškových komisí a byli zapsáni 
do přijímacích protokolů. Starší žáci, kteří ukázali předpoklady ke studiu na základní 
umělecké škole, byli zařazeni do vyšších ročníků prvního či druhého stupně. 
 
Celkový počet žáků ve školním roce 2018/2019 dosáhl čísla 1 490 žáků, cílová kapacita školy 
je 1 880 žáků. 
Hudební obor navštěvovalo celkem  905 žáků,  
Taneční obor           221 žáků, 
Výtvarný obor                     304 žáků,  
Literárně dramatický                           34 žáků, 
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Počty žáků hudebního oboru v jednotlivých nástrojích: 
 
     Přípravka I. stupeň II. stupeň studium dospělých 
 
Akordeon   0  14  3  0 
Klasické varhany  0  3  2  0 
Housle    7  58  13  1 
Viola    0  1  1  0 
Violoncello   0  12  0  0 
Kytara    3  97  17  0 
El. kytara   1  5  5  0 
Basová kytara   0  0  4  0 
Harfa    0  2  0  0 
Zobcová flétna  2  72  19  0 
Flétna    0  28  3  0 
Klarinet   0  6  0  0 
Saxofon   0  8  3  0 
Trubka    0  14  1  0 
Tenor    0  0  1  0 
Bicí nástroje    0  12  2  0 
Sólový zpěv   4  49  17  1  
Sborový zpěv   0  20  6  0 
Klavír    15  206  39  1 
Elektr. kláv. nástroje  5  135  15  0 
 
 
 
 
 

5. ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 
 

 
Ve školním roce 2018/2019 měla základní umělecká škola celkem 82 zaměstnanců, z toho 72 
kvalifikovaných učitelů, nekvalifikovaných 2, korepetitor 1, provozních zaměstnanců 7. 
 
Vysoká škola:    32 učitelů 
Konzervatoř:    29učitelů – z toho dvě učitelky na MD 
Jiné vzdělání:    14 učitelů 
 
Provozní zaměstnanci:  4 uklízečky, 1 školník, 1 ekonomka, 1 technicko hospodářská 
pracovnice. 
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Do literárně dramatického oboru nastoupila nová učitelka Marta Chládková, třebíčská 
rodačka, jež se zdá být skvělou a perspektivní pracovní posilou, jež by konečně zastavila 
obměnu vyučujících u tohoto oboru. 
 
 

6. MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ ZÁZEMÍ 
 
 
Základní umělecká škola v Třebíči má mimo hlavní budovu na Masarykově náměstí v užívání 
budovu na Soukopově ulici v Třebíči a mimo to další čtyři odloučená pracoviště – taneční 
obor - Arabes v budově základní školy Kpt. Jaroše v Třebíči, dále pracoviště v ZŠ Otokara 
Březiny v Jaroměřicích nad Rokytnou – hudební obor, v ZŠ Okříšky – hudební obor, a 
v budově obecního úřadu v Rokytnici nad Rokytnou – též hudební obor.  
V hlavních dvou budovách je k dispozici šedesát učeben vyhovujících k výuce, z toho dva 
taneční sály v budově na Masarykově nám., ři učebny výtvarného oboru a jedna učebna 
literárně dramatického oboru. Komorní a souborová hra se vyučuje ve dvou zkušebnách 
v budově na Masarykově náměstí, které jsou pro tento účel zařízené. 
V Jaroměřicích nad Rokytnou se používá jedna učebna, kde je k dispozici pianino a učí se zde 
sólový zpěv, hra na klavír a hudební nauka. 
V Okříškách se vyučuje ve dvou učebnách hra na zobcovou flétnu, klavír a elektrické 
klávesové nástroje /EKN/, rovněž hudební teorie. 
V Rokytnici nad Rokytnou se vyučuje hra na klavír a EKN, společně s hudební naukou. 
Na ZŠ Kpt. Jaroše se učí taneční obor. 
Průběžně se u školních nástrojů provádějí drobné opravy. Dvakrát ročně se ladí klavíry a 
pianina, vždy po začátku a ukončení topné sezóny. 
 
Ve školním roce se z větších nákupů pořizovalo pro potřeby zaměstnanců následující: 
 
Hudební nástroje a učební pomůcky: 
 
Dětské příčné flétny KF 11 Koge                   cena    13.980,- Kč 
Studiové reproboxy, aktivní reproboxy      63.831,- 
Keyboard Yamaha PSR S 775, mixpult Yamaha MG 16 XU, mixpult Touch 
 Mix 16          67.960,-  
Trumpeta Yamaha YTR B ladění       11.990,- 
 
Vybavení učeben a kanceláří: 
 
Tablety ACER One 10          57.475,- 
Laminátory           12.088,- 
Tiskárny           19.283,- 
Notebooky HP , Dell Vostro        53.077,- 
 
Elektrická vypal. pec pro výtvarný obor Kittec      39.200,-   
 
Nábytek           35.802,- 
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Velkou finanční spotřebu má studijní zaměření Hra na elektronické nástroje a Elektronické 
zpracování hudby a zvuková tvorba. Je to pochopitelné, protože technická inovace, novinky 
v těchto oborech, jdou neustále kupředu, rovněž tak technické možnosti nástrojů a učebních 
pomůcek. 
 
 

7. KONTROLNÍ A INSPEKČNÍ ČINNOST 
 

 
Ve školním roce 2018/2019 byly mimo pravidelných kontrol a revizí – jako jsou periodické 
kontroly a revize výtahu, revize elektroinstalace, elektrické požární signalizace a revize 
zabezpečovacího zařízení které zajišťuje správce budovy MKS Třebíč – revizí elektrického 
nářadí a spotřebičů, hasicích přístrojů, požárního vodovodu, tlakové zkoušky požárních 
hadic, tělovýchovného nářadí, a v budově ZUŠ Soukopova ulice mimo jiné revizí plynového 
kotle, vnitřního plynovodu, kontrol spalinových cest, revize hromosvodů se uskutečnily tyto 
kontroly: 
 
Ve dnech 19. – 21. listopadu 2018 – veřejnosprávní kontrola   -   dodržování hospodaření 
s veřejnými prostředky ve smyslu zákona o finanční kontrole. 
Byla zjištěna určitá pochybení v oblasti účetnictví. Tato pochybení nejsou zásadního 
charakteru a nemají negativní vliv na řádně hospodaření s veřejnými prostředky. 
 
 
 
Dne 17. prosince 2018byla provedena kontrola souladu ochrany osobních údajů s obecným 
nařízením o ochraně osobních údajů. 
Na základě pohovoru nebyla zjištěna žádná pochybení a GDPR školy je v souladu s požadavky 
obecného nařízení. 

 
 
 
 
 

8. ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ / ŠKOLNÉ / 
 

 
 
TAB. 1  - Přípravné a základní studium 
 
Výše úplaty za vzdělávání / školné / zůstala pro školní rok 2018/2019 beze změny: 
 
Hudební obor   kolektivní (sborový zpěv)   250,- Kč měsíčně 
    skupinová výuka   220,- Kč 
    individuální výuka   250,- Kč 
  
Výtvarný obor   kolektivní výuka   230,- Kč 
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Taneční obor   kolektivní výuka   230,- Kč 
 
Literárně dramatický obor kolektivní výuka   220,- Kč 
 
 
TAB. 2 – Studium pro dospělé 
 
Všechny obory  pracující    1.300,- Kč za měsíc 
    studující podle školského zákona viz tab. 1 
    studující podle vysokoškol. zákona 350,- Kč 
 
Ředitel školy může rozhodnout o slevě z výše uvedených sazeb úplaty za vzdělávání na 
základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka s ohledem na 
závažnost důvodů uvedených v žádosti o slevu. 
 
Dětem zaměstnanců ZUŠ, které ve škole studují, se stanoví úplata za vzdělávání ve výši 50% 
z výše uvedených sazeb. 
 
Úplata za vzdělávání se platí pololetně na základě školou vystaveného příkazu k úhradě. 

 
 
 
 
 
 

9. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2018  
 
 

 
Zpráva o hospodaření školy v roce 2018: 
 
Příjmy           33.626.880,- Kč 
 
dotace Město Třebíč              318.390,- 
příjem u úplaty za vzdělávání          3.002.598,- 
ostatní příjmy               379.437,- 
dotace od Kraje Vysočina – mzdy       29.926.455,- 
 
Výdaje           33.624.995,-  
 
 
odvody z mezd           7.429.210,- 
mzdy          22.109.086,- 
ostatní výdaje           4.086.699,- 
pronájmy sálů               281.492,- 
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10. PROJEKT „ ZUŠ Třebíč – Šablony 
 
 
 
11. prosince 2018 byla podána na MŠMT žádost o podporu na projekt „ZUŠ Třebíč – Šablony“ 
v rámci programu „Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání“. Předběžně se jedná o 
dvanáct aktivit v celkové finanční částce 1.136.249,- Kč. 
Předpokládané datum zahájení projektu bylo stanoveno na 1. 7. 2019, s datem ukončení  
30. června 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY 

2018/2019 

 

Hudební obor 

Soutěže ZUŠ 

Okresní kolo ve hře na elektronické klávesové nástroje /14. března 2019, ZUŠ Třebíč/ 

1.místo s postupem do krajského kola + absolutní vítěz: Tomáš Chvátal /uč. M. Elšík/ 

1.místo s postupem: Bořivoj Mach, Alex Mach, Erik Eis /uč. V. Procházková/, Michael Tušer, 

Artur Staněk /uč. M. Elšík/, Dao Thi Mai Phuong /uč. V. Havelková/  

2.místo: Mac Thien Phuoc, Veronika Musilová /uč. H. Valová/, Adéla Gorčíková, Eliška 

Navrátilová /V. Procházková/ 

 

Krajské kolo ve hře na elektronické klávesové nástroje /25. dubna 2019, ZUŠ Chotěboř/ 

1.místo s postupem do ústředního kola: Alex Mach, Tomáš Chvátal 

1. místo: Bořivoj Mach, Michael Tušer, Erik Eis 

2. místo: Dao Thi Mai Phuong, Artur Staněk 
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Ústřední kolo ve hře na elektronické klávesové nástroje /23. – 25. května 2019, Soukromá 

ZUŠ D-MUSIC s.r.o. Kroměříž/ 

2.místo: Alex Mach, Tomáš Chvátal 

 

Krajská soutěžní přehlídka ZUŠ ve sborovém zpěvu /29. března 2019, Národní dům Třebíč, 

organizátor ZUŠ Třebíč/ 

1.místo: Dětský pěvecký sbor Osmina a Resonance /oba sbory p. uč. H. Valová/ 

 

Krajské kolo soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou dechových nástrojů /21. března 2019, 

ZUŠ J. V. Stamice, Havlíčkův Brod/ 

2.místo: Flétnové trio – Tereza Hlouchová, Zuzana Matoušková, Petra Kalousková /uč. A. 

Matoušková/ 

 

Krajské kolo soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů /10. dubna 2019, 

ZUŠ Jihlava/ 

2.místo: Houslové duo Třebíč – Zuzana Abrahámová, Hana Smolová /uč. V. Coufal a J. Lojda/ 

 

Další soutěže 

 

Celostátní klavírní soutěž Pianoforte per Tutti /29. března 2019, Příbor/ 

2.místo: komorní hra – Barbora a Richard Vojtanovi /uč. V. Havelková/ 

 

Újezdská notička /27. dubna 2019, Újezd u Brna/ 

2. místo: Barbora Vejvodová, Eliška Vejvodová a Kateřina Vejvodová – sólo housle /uč. E. 

Kotrbová/ 

 

Literárně-dramatický obor 

Okresní kolo soutěže v sólové recitaci /28. – 29. března 2019, Městská knihovna Třebíč/ 

Diplom s postupem do krajského kola: Kateřina Pelikanová /uč. M. Chládková/, Barbora 

Dvořáková /uč. M. Indrová/ 

Čestné uznání: Aneta Čtveráčková, Elena Honsová /uč. M. Indrová/ 
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Koncerty a vystoupení žáků a učitelů školy – organizované ZUŠ 
 

4. 10. 2018  Vernisáž výstavy prací žáků výtvarného oboru – Zámek Třebíč 

5. 10. – 2. 12. 2018 Výstava prací žáků výtvarného oboru – Zámek Třebíč 

5. 10. 2018  Imatrikulace studentů Akademie pro seniory – Zadní synagoga 

6. 11. 2018  Vernisáž výstavy prací žáků výtvarného oboru – Kavárna Salsa 

6. 11. – 31. 12. 2018 Výstava prací žáků VO – grafické listy, Kavárna Salsa 

8. 11. 2018  Koncert ke 100. výročí vzniku republiky – foyer divadla Pasáž 

12. 11. – 31. 1. 2019 Výstava prací žáků VO – Banka WSPK   

15. 11. 2018  Koncert žáků hudebního oboru – sál ZUŠ 

22. 11. 2018  Koncert žáků hudebního oboru – sál ZUŠ 

6. 12. 2018  Adventní koncert – Evangelický kostel 

12. 12. 2018 Vánoční koncert – divadlo Pasáž 

6. 1. 2019  Tříkrálový koncert – DPS Osmina a Resonance – Zámek Třebíč 

15. 1. 2019  Koncert žáků hudebního oboru – sál ZUŠ 

17. - 18. 1. 2019 Záchrana pohádkové říše – pořad TO a LDO – divadlo Pasáž 

30. 1. 2019  Happening – Beatles rooftop concert 50 years after – střecha ZUŠ 

18. 2. 2019  Koncert žáků hudebního oboru – sál ZUŠ 

19. 2. 2019  Koncert klavírního oddělení – foyer divadla Pasáž 

27. 2. 2019  Taneční představení I. – divadlo Pasáž 

13. 3. 2019  Besídka smyčcového oddělení – sál ZUŠ 

18. 3. 2019  Koncert oddělení strunných nástrojů – foyer divadla Pasáž 

19. 3. 2019  Koncert dechového oddělení – foyer divadla Pasáž 

21. 3. 2019  Koncert pěveckého oddělení – foyer divadla Pasáž 

22. 3. 2019  Karneval TS Arabes – ZŠ Kpt. Jaroše 

3. 4. 2019  Společný koncert se ZUŠ Třešť – divadlo Pasáž 

8. 4. 2019 Koncert žáků hudebního oboru – sál ZUŠ 

10. 4. 2019  Koncert klavírního oddělení – na dva klavíry nebo čtyřručně - foyer 

    divadla Pasáž 

15.-17., 23.-25. 4. Absolventské koncerty hudebního oboru – foyer Divadla Pasáž, sál ZUŠ, 

Národní dům 

29. 4. 2019 Koncert k oslavě Mezinárodního dne tance, Národní dům 

2. 5. 2019 Koncert klavírního oddělení – foyer divadla Pasáž  

3. 5. 2019 Koncert studentů Akademie pro seniory – foyer divadla Pasáž 

13. – 17. 5. 2019 Výstava prací žáků VO – sálů ZUŠ 

14. 5. – 30. 6. 2019 Výstava prací studentů VO Akademie pro seniory – Kavárna Salsa 

17. 5. 2019 Jarní sborové resonování – koncert DPS – Národní dům 

20. – 21. 5. 2019 Představení LDO I a II – divadlo Ampulka 

24. 5. 2019 Taneční představení II – divadlo Pasáž 

31. 5. 2019 ZUŠ Open – workshopy pro děti z MŠ 

3. – 7. 6. 2019 Koncertní zájezd ZUŠ - Německo 
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21. 6. 2019 Rozeznělá a Roztančená Třebíč – ulice centra města a koncert v Bazilice 

sv. Prokopa 

26. 6. – 2. 9. 2019 Výstava prací studentů VO Akademie pro seniory – Městský úřad 

 

 

Žáci a učitelé školy dále vystupovali na benefičním koncertě Děti dětem, na koncertech 

Kruhu přátel hudby pořádaných MKS Třebíč, na koncertech v domovech pro seniory 

v Třebíči, v domovech s pečovatelskou službou, v denním stacionáři, na akcích pořádaných 

charitou, Nemocnicí Třebíč nebo Českým červeným křížem.  

Dále na třídních besídkách, vernisážích, akcích konaných městem Třebíč (slavnostních 

shromážděních), MKS Třebíč a dalších organizací. Škola také zorganizovala „výchovné“ akce a 

workshopy pro děti z MŠ a ZŠ. 

Širokou škálu hudebních vystoupení pro nejrůznější subjekty ve městě absolvovali žáci a 

učitelé v adventním období. 

Práce žáků výtvarného oboru byly pravidelně prezentovány na řadě výstav po celý školní rok 

v prostorách školy i mimo ni.  

Škola organizovala školní, okresní a jedno krajské kolo soutěží ZUŠ vyhlášených MŠMT ČR. 

 

Úspěchy školy 
 

Stipendia:  

 

Do prvního ročníku stipendijního programu nadace MenART (podpora žáků ZUŠ v celé ČR), 

který pořádá nadace Magdaleny Kožené, byla z velkého počtu zájemců vybrána Miroslava 

Válková, žákyně ze třídy Mgr. Evy Lojdové. Společně se svojí učitelkou absolvovala semináře 

pěvkyně Kateřiny Kněžíkové. Završením celoroční práce byla dvě veřejná vystoupení M. 

Válkové na koncertech v rámci festivalu Pražské jaro a Smetanova Litomyšl. 

Do druhého ročníku stipendijního programu byla vybrána Eliška Machátová, opět ze třídy uč. 

Evy Lojdové. 
 

Student hry na klavír Vít Šesták (uč. B. Hanzalová) a bývalý student hry na akordeon 

František Dolíhal (uč. D. Fialová) získali stipendium Bachwoche, které uděluje Rotary klub v 

Ansbachu v Německu. Stipendium, které se uskutečnilo 28. července až 4. srpna 2019, 

obsahovalo ubytování a stravování v rodinách, dále vstupenky na 12 - 14 koncertů 

mezinárodního festivalu Bachwoche Ansbach a účast na klubovém večeru, kde bylo možné 

také vystoupit. Stipendia se zúčastnilo 20 studentů z celé Evropy. 
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Žáci přijatí na umělecké školy 
 

Hudební obor 

 

Eliška Veškrnová, ze třídy Alice Matouškové,  úspěšně vykonala talentovou zkoušku a byla 

přijata ke studiu hry na flétnu na Konzervatoř Brno. 

Zuzana Matoušková, ze třídy Lenky Doležalové Koldové, úspěšně vykonala talentovou 

zkoušku a na základě rozdílových zkoušek byla přijata do 2. ročníku studia hry na flétnu na 

Konzervatoř Brno. 

  
 

Výtvarný obor 

 

ze třídy Mgr. Aleny Dvořákové - Lenka Stuchlíková - SUPŠ Helenín 

ze třídy Jaroslavy Beranovské - Tereza Trutnová - SUPŠ Helenín, Nikola Trojanová - Graf. 

Jihlava, Gabriela Poláková – Ped. Znojmo, Agáta Jeřábková - SUPŠ Helenín, Veronika 

Vostalová – Design VŠ Zlín, Jakub Lamich - VUT Brno 

ze třídy Jitky Janíkové - Klaudie Krátká - SUPŠ Brno, Valentýna Solařová - SUPŠ Helenín 

 

11. Zřízení Akademie umění a kultury pro seniory 

 

Od října 2018 zřizuje Základní umělecká škola Třebíč ve spolupráci s Městem Třebíč Akademii 

umění a kultury pro seniory. Jedná se o tříleté studium v hudebním, tanečním a výtvarném 

oboru pro osoby 60 let věku a výše, které mají trvalé bydliště na území města Třebíče a v 

místních částech Budíkovice, Pocoucov, Ptáčov, Račerovice, Řípov, Slavice a Sokolí. 

Lektory Akademie jsou zkušení a kvalifikovaní pedagogové ZUŠ. 

V Akademii studují úplní začátečníci, ale i osoby umělecky pokročilejší. Student si ve 

spolupráci s lektorem stanoví dle svých psychických a fyzických schopností cíl výuky. Nejde 

tedy o navazující pevně stanovené učební plány. Absolvent tříletého studia obdrží osvědčení 

o studiu v Akademii. Osvědčení nebude vydáváno na základě žádné akreditace a není ani 

dalším stupněm vzdělání. 

Zřízením Akademie chce ZUŠ především přispět k aktivnímu životu seniorů a jejich duševní 

pohodě. 

Finančně celý projekt podporuje Město Třebíč. 

Patronem Akademie pro seniory je třebíčský rodák, herec Miloslav Mejzlík. 
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V prvním roce existence Akademie bylo přijato 63 studentů do hudebního, výtvarného a 

tanečního oboru a vyučovalo je 15 lektorů – pedagogů ZUŠ. 

Studium bylo slavnostně zahájeno imatrikulací za přítomnosti patrona projektu Miloslava 

Mejzlíka. 

První rok studia byl zakončen koncertem studentů a lektorů Akademie opět za účasti M. 

Mejzlíka. 

Od října 2019 je zahájen druhý cyklus studia v Akademii pro seniory – tzv. Akademie II. Bude 

jej navštěvovat 40 studentů. 

Oboustranná spokojenost a stálý zájem uchazečů o studium svědčí o prospěšnosti celého 

projektu. 

 

 

 

 

 

V Třebíči dne 29. října 2019         Jiří Suchánek 
         ředitel ZUŠ Třebíč 
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