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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 
 
 
ředitelka školy:   Bc. Eva Vaňková 
telefon:    + 420 568 841 212 
e-mailová adresa:   vankova@zus-trebic.cz 
 
 
statutární zástupce ředitelky školy:  Jiří Suchánek 
zástupce ředitelky školy:          Jaromír Janata 
vedoucí zaměstnanci:   Pavel Herceg – vedoucí hudebního oboru 

   Mgr. Marika Indrová – vedoucí tanečního oboru 
   Bc. Jakub Noha – vedoucí výtvarného oboru 
   Vlasta Procházková – vedoucí pracoviště Soukopova ul. 
     
                

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

http://www.zus-trebic.cz/
mailto:vankova@zus-trebic.cz
mailto:epodatelna@trebic.cz
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2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 
 
Zaměření a postavení základní umělecké školy v systému vzdělávání a výchovy je vymezeno 
Zákonem č. 561/2004 Sb. / Školský zákon/ ve znění pozdějších předpisů. Bližší specifika pak 
dále upravuje Vyhláška MŠMT ČR č. 71/2005 Sb. ze dne 9. února 2005 o základním uměleckém 
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a dále vlastní školní vzdělávací program od 1. 9. 
2012, který je podle potřeby aktualizován. 
ZUŠ Třebíč patří k největším školám svého druhu v České republice. Sídlí v centru města. Má 
kapacitu 1800 žáků a poskytuje vzdělání ve čtyřech oborech – hudebním, výtvarném, tanečním 
a literárně - dramatickém. Škola se významně podílí na kulturním životě města. Organizuje 
vlastní akce, ale kulturní program zajišťuje i na akcích, které pořádají jiné subjekty.  
 
 
 

3. VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PLÁN 
 
V základní umělecké škole Třebíč se vyučuje dle Školního vzdělávacího plánu, vycházejícího 
z Rámcového vzdělávacího plánu pro základní umělecké vzdělávání. 
Školní vzdělávací plán může být v případě potřeby aktualizován, vždy nejpozději k 15. 5. 
s platností od 1. 9. příslušného školního roku. 
Výuka se organizuje formou individuálního, skupinového nebo kolektivního vyučování 
v souladu s učebními plány pro jednotlivé obory. 
Studium za jednotlivé ročníky ve všech stupních je zakončeno požadovanými nastavenými 
standardními výstupy /znalosti a dovednosti žáka/. 
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. 
 
Ve školním roce 2019/2020 byla výuka v ZUŠ, vlivem pandemie COVID-19, po dobu uzavřených 
škol, realizována distanční formou. Dle školského zákona musí ZUŠ, při zákazu přítomnosti 
žáků ve školách, poskytovat výuku distančně. Tato výuka byla realizovaná přes aplikace TEAMS 
– kolektivní výuka, a dále přes aplikace Skype, WhatsApp, Messenger, TEAMS aj. – skupinová 
a individuální výuka. Výuka sychronní byla doplňovaná výukou asynchronní. Žákům 
výtvarného oboru bylo po dobu distanční výuky dvakrát umožněno převzít si v ZUŠ výtvarný 
materiál k domácí práci. 
 
 

4. POČTY ŽÁKŮ  
 
Ve školním roce 2020/2021 studovalo v ZUŠ 1 433 žáků. 
 
Přehled žáků v jednotlivých oborech: 
Hudební obor:    877 žáků 
Literárně - dramatický  obor:             38 žáků 
Taneční obor:           187 žáků 
Výtvarný obor:                    331 žáků  
Počty žáků podle studijních zaměření v následující tabulce: 
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OBOR / Studijní zaměření Počet žáků 

  

 HUDEBNÍ OBOR 877 

  

Hra na klavír 272 

Hra na varhany 5 

Hra na elektronické klávesové nástroje (EKN) 112 

Hra na harfu 1 

Hra na akordeon 19 

Hra na housle 62 

Hra na violu 3 

Hra na violoncello 13 

Hra na kontrabas 1 

Hra na zobcovou flétnu 77 

Hra na flétnu 28 

Hra na klarinet 7 

Hra na saxofon 10 

Hra na trubku 16 

Hra na baskřídlovku 3 

Hra na kytaru 112 

Hra na elektrickou kytaru 10 

Hra na basovou kytaru 4 

Hra na bicí nástroje 16 

Sólový zpěv 74 

Popový zpěv 1 

Sborový zpěv 21 

Elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba (EZHZT) 10 

  

 LITERÁRNĚ- DRAMATICKÝ OBOR 38 

  

Literárně – dramatická tvorba 38 

  

 TANEČNÍ OBOR 187 

  

Tanec 110 

Současná taneční tvorba 77 

  

 VÝTVARNÝ OBOR 331 

  

Výtvarná tvorba 331 

  

CELKEM 1433 žáků 
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Tradiční velký zájem je o výuku hry na klavír, kde dlouhodobě nejsou z kapacitních důvodů 
přijímáni všichni uchazeči. Atraktivní je dále výuka sólového zpěvu, výuka hry na elektronické 
klávesové nástroje, hry na kytaru nebo na zobcovou flétnu. V posledních letech se zvyšuje  
i zájem o výuku hry na housle. 
 
Počty absolventů ZUŠ za jednotlivé obory: 
 

Hudební obor I.stupeň 82 

 II.stupeň 17 

   

Literárně-dramatický obor I.stupeň 1 

 II.stupeň 1 

   

Taneční obor I.stupeň 13 

 II.stupeň 2 

   

Výtvarný obor I.stupeň 48 

 II.stupeň 4 

 
 
 
 
 

5. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 

 
Přijímací zkoušky nových zájemců o studium proběhly ve dnech 24. – 28. května 2021 a to do 
všech oborů. Celkem projevilo zájem o studium v ZUŠ 281 uchazečů. 
Ke studiu bylo přijato 254 uchazečů. 27 uchazečů nebylo přijato z důvodu nedostatečné 
kapacity, doporučenému odkladu nebo pro nízké bodové hodnocení.  
 
Přehled nově přijatých žáků do jednotlivých oborů: 
Hudební obor:      163 žáků 
Literárně – dramatický obor:       7 žáků 
Taneční obor:             24 žáků 
Výtvarný obor:      60 žáků 
 
                
 
Všichni zájemci prošli výběrovým řízením před zkouškovými komisemi a byli zapsáni do 
přijímacích protokolů. Starší žáci, kteří prokázali předpoklady ke studiu na základní umělecké 
škole, byli zařazeni do vyšších ročníků prvního či druhého stupně. 
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6. ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 
 

Pedagogičtí pracovníci: 
 
Marie Bazalová, DiS.   Hra na klavír a na EKN 
Blanka Bičáková   Výtvarná tvorba 
Mgr. Bohumil Budín   Hra na klavír, EKN, zobcovou flétnu 
Mgr. Jana Budínová    Hra na klavír a na EKN 
Mgr. Vít Coufal   Hra na housle 
MgA. Karolína Coufalová, DiS. Hra na klavír 
Bc. Lenka Doležalová Koldová, DiS. Hra na zobcovou a příčnou flétnu 
Miloš Elšík    Hra na EKN, EZHZT 
Daniela Ferdová, DiS.   Hra na kytaru 
Mgr. Dana Fialová   Hra na akordeon a EKN 
Bc. Zuzana Glabasňová  Současná taneční tvorba 
Petr Gross    Hra na EKN, korepetice 
BcA. Radka Hajšelová   Hra na klavír 
Bohumila Hanzalová   Hra na klavír, klavírní doprovod 
Ladislava Havelková   Hra na kytaru 
Věra Havelková   Hra na klavír a EKN 
Pavel Herceg    Hra na zobcovou a příčnou flétnu 
Eva Hercegová   Hra na zobcovou a příčnou flétnu  
Jiřina Hlouchová, dipl. um.  Hra na klavír a EKN, hudební teorie 
Hana Horká    Tanec 
Marta Chládková, DiS.  Literárně-dramatická tvorba 
Mgr. Marika Indrová   Současná taneční tvorba, Literárně-dramatická tvorba 
Jaromír Janata    Hra na kytaru 
Mgr. Ivana Jančoková   Současná taneční tvorba 
Jitka Janíková    Výtvarná tvorba 
Jakub Kamenskich   Hra na housle 
Bc. Anna Kolaříková, DiS.  Hra na klavír a varhany 
Stanislav Kolbábek   Hra na zobcovou flétnu a kontrabas, hudební teorie 
Mgr. Vít Košíček   Hra na klavír, klavírní doprovod 
Mgr. Jarmila Kubová   Sólový zpěv, Hra na klavír 
Renata Kucharská   Hra na klavír, klavírní doprovod 
Mgr. Petr Liška   Hra na kytaru a elektrickou kytaru 
Jakub Lojda, DiS.   Hra na housle a violu 
Mgr. Eva Lojdová   Sólový zpěv 
Jiljí Mahr    korepetice 
Vlastislav Malý   Hra na bicí nástroje a basovou kytaru 
Milan Mareček, dipl. um.  hra na zobcovou flétnu, hudební teorie 
Kamila Mašterová, DiS.  Tanec 
Jana Matějů Němčanovská  Sólový zpěv 
Petr Matoušek   Hra na zobcovou flétnu, trubku a baskřídlovku 
Alice Matoušková   Hra na zobcovou a příčnou flétnu 
Soňa Němcová   Hra na klavír, klavírní doprovod 
Bc. Jakub Noha   Výtvarná tvorba 
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Mgr. Šárka Nohová   Tanec 
MgA. Tomáš Nováček   Hra na EKN a varhany, hudební teorie 
Karla Ošmerová   Hra na housle 
Kamila Ozerova, DiS.   Hra na klavír 
Mgr. Martin Pašek   Hra na kytaru a elektrickou kytaru 
MgA. Eliška Procházková  Hra na klavír 
PhDr. Jarmila Procházková, Ph.D. Hra na EKN 
Bc. Petra Procházková  Výtvarná tvorba 
Vlasta Procházková   Hra na EKN 
Vlastimil Rájecký   Hra na klavír, korepetice, klavírní doprovod 
Petr Sedlák    Hra na housle, violu, kytaru a elektrickou kytaru 
Mgr. Ivana Smolová   Hra na klavír 
Václav Sobotka, DiS.   Hra na zobcovou flétnu, klarinet a saxofon 
Bac. Frank Spekhorst   Hra na kytaru 
Jana Spekhorstová, Dipl.-Lehrer. Hra na kytaru 
BcA. Petr Stupka, DiS.   Hra na violoncello 
Jiří Suchánek    Hra na akordeon 
Zdeněk Svoboda, DiS.   Hra na EKN 
Leoš Vala, DiS.    Hra na akordeon, EKN, klavír a sólový zpěv 
Mgr. Helena Valová  Hra na EKN, sólový, popový a sborový zpěv, hudební teorie 
Bc. Eva Vaňková, dipl. um.  Hra na klavír, klavírní doprovod 
Mgr. Šárka Velková   Hra na housle, hudební teorie 
Mgr. Dita Vomelová   Výtvarná tvorba 
Mgr. Renata Zelingerová  Hudební teorie 
Lenka Zerzánková, dipl. um.  Hra na klavír 
 
Další vzdělávání pedagogických pracovníků: 
Odborná vzdělávání související s profilací pedagoga v akreditovaných kurzech (Konzervatoře, 
JAMU apod.) 
Osobně-sociální vzdělávání  
IT vzdělávání 
Vzdělávání v oblasti zpracování videozáznamu 
Periodické proškolení vedoucích pracovníků v oblasti BOZP a PO. 
 
 
S ohledem na pandemickou situaci byla většina vzdělávání realizována distanční formou. 
Pro potřeby přijímání nových pedagogů byl vytvořen Adaptační plán začínajícího pedagoga. 
   

Nepedagogičtí pracovníci: 
 
Alena Coufalová   uklízečka 
Barbora Dvořáková   uklízečka 
Blažena Hekerlová   uklízečka 
Jana Matoušková   uklízečka 
Vlastimil Souček   školník 
Markéta Šubertová, DiS.  ekonomka 
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7. 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 – ZŠ Kpt. Jaroše 
v Třebíči, dále pracoviště v ZŠ Otokara Březiny v Jaroměřicích nad Rokytnou, v ZŠ Okříšky  
a budova úřadu městyse v Rokytnici nad Rokytnou. 
V hlavních dvou budovách je k dispozici šedesát učeben vyhovujících k výuce, z toho dva 
taneční sály v budově na Masarykově nám., tři učebny výtvarného oboru, ateliér, a jedna 
učebna literárně - dramatického oboru.  
Pódium v učebně literárně-dramatického oboru se dovybavilo systémem opon a v současné 
době učebna plně vyhovuje potřebám výuky LDO a případné prezentaci práce. Lze zde pořádat 
vystoupení nejen literárně dramatického oboru, ale i malé koncerty, besídky hudebního 
oboru, či vystoupení, která budou propojená s ostatními obory.  
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, hra na zobcovou flétnu a hudební nauka. 
V Okříškách se vyučuje ve dvou učebnách hra na zobcovou flétnu, klavír, kontrabas a elektrické 
klávesové nástroje /EKN/ a hudební teorie. 
V Rokytnici nad Rokytnou se vyučuje hra na klavír, EKN, zobcovou flétnu a dále hudební nauka. 
Na ZŠ Kpt. Jaroše se učí taneční obor. 
 
Materiálně-technické zázemí s ohledem na školní rok 2020/2021: 
Distanční výuka, která byla poprvé zavedena ve školním roce 2019/2021, z důvodu pandemie 
COVID – 19, zásadně poznamenala i následující školní rok. Školy byly plošně uzavřené od 5. 
října do 6. prosince 2020, dále pak od 4. ledna 2021 do 9. dubna 2021.  
Z důvodu zajištění distanční výuky byl pedagogický sbor proškolen v užívání výukové aplikace 
Teams a všem pedagogům i žákům byly zřízeny účty Office 365.  
Všechny učebny, vč. odloučených pracovišť byly také dovybaveny IT technikou, zejména 
notebooky, aby mohli všichni pedagogové nejen poskytovat distanční výuku, ale účastnit se  
i on-line porad a schůzí v rámci provozu ZUŠ. Všechny učebny byly dále vybaveny pevnou 
internetovou přípojkou a byla posílena wi-fi síť. Ve druhém pololetí byla zahájena jednání, 
která povedou k realizaci optického internetového připojení v budově Fórum a na Soukopově 
ulici. 
 
Nové vybavení a opravy: 
Pro elektronický zápis do výuky hudební teorie byla pořízena nová aplikace. Žáci se zapisují do 
zvolených termínů výuky hudební teorie přes internet a svoje preference mohou ještě během 
září v systému upravovat dle svých rozvrhových možností. 
Do sborovny na budově Fórum byla pořízena nová barevná kopírka. 
Pro výuku hudební teorie byly pořízeny nové učebnice s výukovou aplikací, která výrazně 
motivuje žáky k opakování učiva a prohlubování znalostí. 
Do tanečního sálu byla pořízena kamera, jednak pro potřeby distanční výuky a dále pro 
hodnocení vlastí práce žáků i učitelů. 
Byl pořízen elektronický archív not. 
V některých učebnách a společných prostorech proběhla výměna osvětlení. 
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Učebny výtvarného oboru byly vybaveny technikou a aplikací pro digitální úpravu fotografií 
díky daru Nadace ČEZ. 
Byl pořízen nový klavír – křídlo Petrof, díky projektu Piana do škol Nadace Karel Komárek 
Family Foundation a finančnímu příspěvku Města Třebíče. 
  

 

  
   

 

Učebnice hudební teorie s výukovou aplikací         Nový klavír Petrof  
       

 
 
8. KONTROLNÍ A INSPEKČNÍ ČINNOST 

 
 
Ve školním roce 2020/2021 proběhly pravidelné kontroly a revize: kontroly a revize výtahu, 
revize elektroinstalace, elektrické požární signalizace a revize zabezpečovacího zařízení, revize 
elektrického nářadí a spotřebičů, hasicích přístrojů, požárního vodovodu, tlakové zkoušky 
požárních hadic, tělovýchovného nářadí a revize hromosvodů.  
Dále se ve dnech 12. – 16. listopadu 2020 uskutečnila veřejnosprávní kontrola - dodržování 
hospodaření s finančními prostředky z rozpočtu obce a kontroly účetnictví provedené na místě 
v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve 
znění pozdějších předpisů a ve smyslu § 9 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. 
Byla zjištěna určitá pochybení v oblasti účetnictví ve správném zaúčtování pořízeného majetku 
a časového rozlišení v oblasti přijatých faktur. Tato pochybení však nejsou zásadního 
charakteru a nemají negativní vliv na řádné hospodaření s veřejnými prostředky.  
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9. ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ 
 
Úplata za vzdělávání zůstala i pro školní rok 2020/2021 ve stejné výši jako v minulém období: 
 
 
TAB. 1  - Přípravné a základní studium 
 
Výše úplaty za vzdělávání / školné / zůstala pro školní rok 2020/2021 beze změny: 
 
Hudební obor   kolektivní (sborový zpěv)   250,- Kč měsíčně 
    skupinová výuka   220,- Kč 
    individuální výuka   250,- Kč 
  
Výtvarný obor   kolektivní výuka   230,- Kč 
 
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 
 
Ředitelka 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. 
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10. HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ŠKOLY ZA ROK 2020 
                         
168 681,50  

  
režie 91794,19 

publikace, odborné časopisy  10516 

školní pomůcky VO 80774,58 

školní pomůcky LDO 56962 

školní pomůcky HO 146104,39 

školní pomůcky TO 32981,42 

kancelářské potřeby 218338,1 

údržba 23466,6 

čisticí prostředky 109504,64 

DDM do spotřeby 42213,05 

školní pomůcky A1 4371,51 

školní pomůcky A2 37554,27 

spotřeba energií 676166,75 

opravy a udržování 135647 

cestovné 26052 

BOZP, ladění, ostatní služby 193075,17 

plakáty 35249,73 

výkony spojů, internet 110193,07 

bankovní poplatky 15443 

doprava 5591 

servis IT, údržba 330825,99 

pronájmy  175203,5 

zpracování mezd 154789 

mzdové náklady  29 229 554 

zdravotní a sociální pojištění 9740236 

zákonné pojištění 121034 

příděl do FKSP 576784 

obědy 22476 

školení 51113 

školení šablony 95070 

lékařské prohlídky 9050 

respirátory, povinný podíl ZPS 86457,8 

poplatky 90 

pojištění majetku 91404 

odpisy 5601 

pořízení DDHM 885327,04 

celkem náklady 43627013,8 

  
příspěvek Město provoz 124000 

příspěvek Město na Akademii pro seniory 352000 

dotace na mzdy MŠMT 39486109 

Úplata za vzdělávání 3522980,5 

soutěže, šablony, dary 310605,8 

celkem výnosy 43795695,3 
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11. PROJEKT „ ZUŠ Třebíč – Šablony“ 

 
 
 
Dne 1. července 2019 byl zahájen projekt „ZUŠ Třebíč – Šablony“, který je součástí operačního 
programu „Výzkum, vývoj a vzdělání“. Jedná se o vzdělávací aktivity, na které ZUŠ obdržela 
částku 1.136.249,- Kč. 
Datum ukončení tohoto projektu bylo nejprve stanoveno na 30. června 2021. S ohledem na 
pandemii COVID-19 a skutečnost, že nemohly být realizovány některé naplánované aktivity, 
byl termín ukončení přesunutý na 31. prosince 2021. 
 
V tomto školním roce byly realizovány tyto Šablony: 
 
27040802    2.VII/4h     iZUŠ na praktických příkladech II.    

27040810   2.VII/4h    Zařazení mobilních aplikací do vyučovacího procesu hudební    

    výchovy a nauky 

27041021    2.VII/4j      Kytarové soboty    

27041012    2.VII/4j     Klavírní soboty    

27041024     2.VII/4j     Žesťové soboty     

27040407     2.VII/4d    Prevence syndromu vyhoření a stresu    

27041002    2.VII/4j     Dechové soboty 2020/2021    

27041028    2. VII/4j     Jarní seminář klubu sbormistrů  

27041022    2.VII/4j      Škola folklorních tradic 2019-2021     

 

 

 

12. SOUTĚŽE, PŘEHLÍDKY A ÚSPĚCHY ZUŠ 

 

Konání soutěží, koncertů a další veřejných akcí bylo zásadně ovlivněno pandemií Covid-19. 

Původně plánované soutěže ZUŠ, které každoročně vyhlašuje pro různé obory MŠMT ČR, se 

neuskutečnily. Škola se zúčastnila soutěží jiných subjektů, které byly realizovány distančně. 
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 Pionýrský Sedmikvítek - 24. října 2020 - Dětská porta 2019/2020  (on-line)  

Michal Neterda - 2. místo v kategorii jednotlivci a dua – ze třídy p. uč. Jany Matějů. 

 Pionýrský Sedmikvítek – republikové finále - 15. května 2021 – České Budějovice (on-

line) 

Anna Chudobová ze třídy p. uč. Alice Matouškové (klavírní doprovod p. uč. Bohumila 

Hanzalová) získala 1. místo v republikovém finále soutěže Pionýrský Sedmikvítek, oblast 

Melodie, v kategorii IA + IB. 

Přijatí žáci na umělecké střední, vyšší a vysoké školy: 

 Věra Staňková (LDO – ze třídy p. uč. Marty Chládkové) – JAMU – dramatická výchova  

 Sára Šabatková (HO – ze třídy p. uč. Evy Lojdové) – Konzervatoř Brno – sólový zpěv 

 Barbora Zárubová (VO – ze třídy Petry Procházkové)  -  SUŠG Jihlava, obor animace a 

game art 

 Žofie Hartmanová (VO – ze třídy p. uč. Dity Vomelové) -  SUPŠ Jihlava – Helenín, obor 

design interiéru 

 Eliška Pislcajková (VO – ze třídy p. uč. Jitky Janíkové) - SUPŠ Jihlava – Helenín, obor 

virtuální komunikace 

 Martin Vostal (VO – ze třídy p. uč. Dity Vomelové)  – VUT Brno – architektura. 

 

13. KONCERTY A PREZENTACE ZUŠ  

 
Konání soutěží, koncertů a další veřejných akcí bylo zásadně ovlivněno pandemií Covid-19.  
 
 

 13. září 2020 – Koncert k nedožitým 90. narozeninám Louisy Cahové – foyer divadla 
Pasáž 

 15. prosince 2020 – Natáčení koncertu absolventů stipendijního programu MenART – 
Rudolfinum Praha – Eliška Machátová (sólový zpěv ze třídy p. uč. Evy Lojdové) 

 Říjen 2020 – květen 2021 – stipendijní program MenART – Ondřej Mutl – ze třídy p. uč. 
Věry Havelkové 

 Zřízen školní youtube kanál, na kterém mohou žáci a učitelé ZUŠ prezentovat svoji práci 

 Realizace videozáznamu pro děti z MŠ a mladší děti ze ZŠ, ve kterém jsou představeny 
všechny obory, které se v ZUŠ učí 

 Realizace videozáznamu, který představuje ZUŠ pohledem absolventů školy 

 Realizace několikadílného multioborový projektu Oživené obrazy, formou 
videozáznamu, který byl původně zamýšlen jako cyklus živých setkání nad knížkou v KC 
Moravia 

 Prezentace práce žáků a učitelů na webu a facebooku školy a v místním tisku 

 Jaro 2021 – natočená absolventská videa jednotlivých oborů, která byla prezentovaná 
na youtube školy a na flash disku byla předaná absolventům 
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 Slavnostní vyřazení absolventů za osobní přítomnosti všech zúčastněných v posledním 
červnovém týdnu v parku nad školou  

 Konec června – krátké představení tanečního oboru, také venku, v parku nad školou 

 Červenec – Letní kempy (výzva MŠMT ČR) – ve spolupráci se SKARLET, z.s. 
 

  

 

 

14. 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. 
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Patronem Akademie pro seniory je třebíčský rodák, herec Miloslav Mejzlík. 

V prvním roce existence Akademie bylo přijato 63 studentů do hudebního, výtvarného  

a tanečního oboru a vyučovalo je 15 lektorů – pedagogů ZUŠ. 

Ve druhém roce bylo do studia přijato dalších 40 studentů, které vyučuje stávajících 15 lektorů 

a dalších 5 nových. 

Bohužel vlivem pandemie byla realizace projektu v tomto Akademickém roce zcela zastavena 

a neprobíhala ani distanční formou. Lektoři však zůstávali se studenty v kontaktu a např. jim 

posílali noty k domácímu nácviku.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Třebíči dne 5. října 2021      Bc. Eva Vaňková 
           ředitelka školy 


