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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 
 
Další místa poskytovaného vzdělávání:  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. Komenského nám. 120, 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. Vzdělávání probíhá s důrazem na vzájemnou spolupráci. 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 programu, 
vycházejícího z Rámcového vzdělávacího programu 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/, které se ověřují postupovou zkouškou. Tu 
lze realizovat jednak standardní komisionální zkouškou, tak i veřejným vystoupením nebo 
představením. 
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. 
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Šablony II – Nové metody ve výuce 

4. POČTY ŽÁKŮ  
 
Ve školním roce 2021/2022 studovalo v ZUŠ 1 377 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: 
 

OBOR / Studijní zaměření Počet žáků 

  

 HUDEBNÍ OBOR 860 

  

Hra na klavír 262 

Hra na varhany 7 

Hra na elektronické klávesové nástroje (EKN) 115 

Hra na harfu 1 

Hra na akordeon 19 

Hra na housle 60 

Hra na violu 2 

Hra na violoncello 10 

Hra na kontrabas 0 

Hra na zobcovou flétnu 72 

Hra na flétnu 26 

Hra na klarinet 5 

Hra na saxofon 10 

Hra na trubku 18 

Hra na baskřídlovku 2 

Hra na kytaru 121 

Hra na elektrickou kytaru 11 

Hra na basovou kytaru 3 

Hra na bicí nástroje 17 

Sólový zpěv 75 

Popový zpěv 0 

Sborový zpěv 15 

Elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba (EZHZT) 9 

  

 LITERÁRNĚ- DRAMATICKÝ OBOR 37 

  

Literárně – dramatická tvorba 37 

  

 TANEČNÍ OBOR 173 
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Tanec 94 

Současná taneční tvorba 79 

  

 VÝTVARNÝ OBOR 307 

  

Výtvarná tvorba 307 

  

CELKEM 1 377 žáků 

 
 
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 nebo výuka hry na kytaru. V posledních letech se zvyšuje  
i zájem o výuku hry na housle. 
 
Počty absolventů ZUŠ za jednotlivé obory: 
 

Hudební obor I.stupeň 50 

 II.stupeň 32 

   

Literárně-dramatický obor I.stupeň 7 

 II.stupeň 0 

   

Taneční obor I.stupeň 15 

 II.stupeň 7 

   

Výtvarný obor I.stupeň 27 

 II.stupeň 5 

 
 

 
Absolventi hudebního oboru – Absolventský koncert V. 
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5. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 

 
Přijímací zkoušky nových zájemců o studium proběhly ve dnech 2. – 6. května 2022 a to do 
všech oborů. Celkem přijímací zkoušky vykonalo 307 uchazečů. Ke studiu bylo přijato 273 
uchazečů. 34 uchazečů nebylo přijato z důvodu nedostatečné kapacity, doporučenému 
odkladu nebo pro nízké bodové hodnocení.  
 
 
Přehled nově přijatých žáků do jednotlivých oborů: 
Hudební obor:      165 žáků 
Literárně – dramatický obor:       7 žáků 
Taneční obor:             23 žáků 
Výtvarný obor:      78 žáků 
CELKEM     273 žáků 
 
11 přijatých uchazečů ke studiu nenastoupilo.  
Od 1. září 2022 tedy ke studiu nastoupilo 262 nových žáků. 
         
 
Všichni zájemci prošli přijímacím 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. 
 
 

 
Představení Do světa mýtů a pohádek 
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6. ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 
 

Pedagogičtí pracovníci: 
 
Marie Bazalová, DiS.   Hra na klavír a na EKN 
Blanka Bičáková   Výtvarná tvorba 
Adéla Bohutínská, DiS.  Tanec 
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 
Kateřina Denková, DiS.  Hra na zobcovou flétnu, EKN a klavír 
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 
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, harfu a varhany 
Stanislav Kolbábek   Hra na zobcovou flétnu a 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 
Michal Lukáč    Literárně – dramatický obor 
Jiljí Mahr    korepetice 
Vlastislav Malý   Hra na bicí nástroje a basovou kytaru 
Milan Mareček, dipl. um.  Hra na zobcovou flétnu, trubku a hudební teorie 
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 
Kamila Ozerova, DiS.   Hra na klavír 
Mgr. Martin Pašek   Hra na kytaru a elektrickou kytaru 
PhDr. Jarmila Procházková, Ph.D. Hra na EKN a klavír 
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 
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, NPI apod.) 
Osobně-sociální vzdělávání  
IT vzdělávání 
Periodická proškolení pracovníků v oblasti BOZP a PO 
 
 

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.  
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 třech učebnách hra na zobcovou flétnu, klavír a elektronické 
klávesové nástroje /EKN/ a hudební teorie a výtvarný obor. 
V Rokytnici nad Rokytnou se vyučuje hra na klavír, EKN, zobcovou flétnu, trubku a dále 
hudební teorie. 
Na ZŠ Kpt. Jaroše se učí taneční obor. 
Z důvodu zajištění distanční výuky byl předchozí školní rok pedagogický sbor proškolen 
v užívání výukové aplikace Teams a všem pedagogům i žákům byly zřízeny účty Office 365. 
Nově přijatým žákům jsou účty také vždy zřizovány. Aplikaci TEAMS využívá řada pedagogů  
i v prezenční výuce a aplikace rovněž pomáhá i v organizaci práce s pedagogy. 
Již osmým rokem škola využívá elektronický informační systém iZUŠ. Vedeme zde školní 
matriku, rozvrhy a úvazky pedagogů, třídní knihy a žákovské sešity žáků, dále prostřednictvím 
systému organizujeme veřejné i interní akce školy a komunikujeme jak s žáky, rodiči  
a pedagogy.  
Všechny učebny, vč. odloučených pracovišť jsou vybaveny IT technikou a pevnou internetovou 
přípojkou. Na obou budovách je k dispozici i wi-fi síť. Internet je nově poskytován přes optický 
kabel, což výrazně zvýšilo komfort práce s aplikacemi iZUŠ, TEAMS a s digitálními 
technologiemi vůbec. 
Pro další komunikaci s veřejností má škola pravidelně aktualizované webové stránky, 
facebookový profil a youtube kanál. 
 
Nové vybavení a opravy: 
Byla dokončena výměna osvětlení v některých učebnách a společných prostorech budovy ZUŠ 
– Fórum. Proběhla také výmalba společných prostor a koncertního sálu na této budově. 
Díky projektu Piana do škol Nadace Karel Komárek Family Foundation bylo pořízeno nové 
pianino Petrof a křídlo Petrof. 
Z prostředků Fondu Vysočiny škola pro potřeby kulturních akcí mimo své prostory zakoupila 
nové digitální piano NORD 5 88.  
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     NORD piano 5 88
  

 
 
Pianino Petrof 
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8. PRŮBĚH VZDĚLÁVÁNÍ 
 
Výuka v ZUŠ je realizovaná dle školního vzdělávacího programu, který je dle potřeby 
aktualizován. Obecně výuka probíhala bez větších obtíží. Žáci se po roce dlouhé distanční 
výuky a řadě limitů (malé počty dětí ve skupinách apod.) mohli vrátit k obvyklému způsobu 
vzdělávání bez omezení. Vyučující ve svém hodnocení vzdělávání za školní rok 2021/2022 
akcentují potřebu osobního kontaktu pro snazší pochopení látky a zadávání práce.  Upozorňují 
také na to, že vlivem distanční výuky se rozvinula schopnost žáků sebehodnotit se. Jako 
zásadní na cestě k úspěchu vyučující hodnotí zájem, spolupráci a podporu dětí ze strany 
rodiny.  
Žáci byli, stejně jako v předcovidovém období, ve výuce vedeni ke vzájemné spolupráci  
a odpovědnosti za své i společné dílo. Součástí vzdělávání byly souborové a mezioborové 
aktivity a činnosti. 
Výstupy ŠVP byly splněny, ověřování proběhlo formou postupových zkoušek a závěrečných 
vystoupení. 
Na konci školního roku celkem 1172 žáků prospělo s vyznamenáním.  
Nebyly řešeny žádné kázeňské problémy. 
Na jaře byly do výuky zařazeny 2 děti ukrajinských uprchlíků. Obě se před tím, než s rodiči 
opustily, z důvodu válečného konfliktu Ukrajinu, vzdělávaly v podobném typu školy (hra na 
kytaru a klavír). 
 

 
Představení Luna a kouzelná flétna 

 
 

     9. KONTROLNÍ A INSPEKČNÍ ČINNOST 
 
 
Ve školním roce 2021/2022 proběhly pravidelné kontroly a revize: kontroly a revize výtahu, 
revize elektroinstalace, elektrické požární signalizace a revize zabezpečovacího zařízení, revize 
elektrického nářadí a spotřebičů, lékárniček, hasicích přístrojů, požárního vodovodu, tlakové 
zkoušky požárních hadic, tělovýchovného nářadí a revize hromosvodů.  
Dále se ve dnech 9. – 11. května 2022 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 
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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 vnitřních účetních dokladů a dodavatelských faktur. 
Tato pochybení však nejsou zásadního charakteru a nemají negativní vliv na řádné 
hospodaření s veřejnými prostředky. 

 
 
10. ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ 

 
Úplata za vzdělávání zůstala i pro školní rok 2021/2022 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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11. HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ŠKOLY ZA ROK 2021   

  
96 086,43,- Kč 

    

    

režie 265817,06   

publikace, odbor. časopisy  1398   

školní pomůcky VO 92771,71   

školní pomůcky LDO 557   

školní pomůcky HO 161397,45   

školní pomůcky TO 12345   

kancelářské potřeby 95797,3   

údržba 5641,55   

čisticí prostředky 79481,52   

DDM do spotřeby 33796,65   

pracovní oděvy 11226   

školní pomůcky A1 58700,58   

školní pomůcky A2 50907,47   

spotřeba energií 804811,06   

opravy a udržování 224380,68   

cestovné 25332   

BOZP, ladění, ost. služby 316635,72   

plakáty 73211,18   

výkony spojů, internet 116800,77   

bankovní poplatky 20383   

doprava 31501   

servis IT, údržba 317010,02   

pronájmy  172364,83   

zpracování mezd 163578   

mzdové náklady  31 362 911   

zdravotní a sociální pojištění 10455801   

zákonné pojištění 130071   

příděl do FKSP 622804   

obědy 26610   

školení 65740,52   

školení šablony 33713,71   

lékařské prohlídky 12800   

respirátory, povinný podíl ZPS 126746,2   

poplatky 1000   

pojištění majetku 90819   

odpisy 36718   

pořízení DDHM 193927,59   

celkem náklady 46295507,57   
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příspěvek Město provoz 127099,51   

příspěvek Město na Akademii 264000   

dotace na mzdy MŠMT 42167888   

školné 3381079   

soutěže, šablony, dary 451527,49   

celkem výnosy 46391594   

    

 
 

  

12. 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 
dle původního rozvrhu, bylo požádáno o přesunutí termínu ukončení realizace Šablon na 31. 
prosince 2021. Termín ukončení byl dodržen. 
V rámci realizovaných Šablon si pedagogové školy vyměňovali odborné zkušenosti s pedagogy 
z jiných ZUŠ. Do výuky byli také pozvaní různí odborníci z praxe, např. výkonní umělci. Dále 
byly do výuky aplikovány nové metody a hojně byla využívána práce s digitálními 
technologiemi. Uskutečnila se vzdělávací a osvětová setkání např. se seniory nebo exkurze do 
firmy Petrof v Hradci Králové. 
 
 
Ve školním roce 2021/2022 byly realizovány konkrétně tyto Šablony: 
 
2.VII/6j Vzájemná spolupráce pedagogů ZUŠ    2x 
 
2.VII/7 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol    3x 
 
2.VII/8 Tandemová výuka       5x 
 
2.VII/9 Zapojení odborníka do výuky v ZUŠ     3x 
 
2.VII/10j Nové metody ve výuce v ZUŠ     2x 
 
2.VII/13 Využití ICT ve výuce       1x 
 
2.VII/15 Projektový den mimo školu      2x 
 
2.VII/16 Komunitně osvětová setkávání     7x 
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Exkurze do firmy Petrof 

 

 

Výtvarné práce studentů Akademie pro seniory 
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13. SOUTĚŽE, PŘEHLÍDKY A ÚSPĚCHY ZUŠ 

 

SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY ZUŠ 2021/2022 VYHLÁŠENÉ MŠMT 

SÓLOVÝ A KOMORNÍ ZPĚV 

28. ledna 2022 – ZUŠ Třebíč – ŠKOLNÍ KOLO – soutěžilo 13 žáků 

S ohledem na pandemická opatření proběhla soutěž bez účasti veřejnosti  

28. února 2022 – ZUŠ Hrotovice – OKRESNÍ KOLO 

1. místo s postupem – Eliška Pospíšilová, Jiří Neumann (Mgr. Eva Lojdová); Tereza Talya Stehlíková, 

Michal Neterda (Jana Matějů Němčanovská); Viktorie Zahrádková (Mgr. Helena Valová) 

1. místo – Kristýna Tomanová (Jana Matějů Němčanovská) 

2. místo – Matěj Nekvasil, Pavlína Šťávová, Natálie Svobodová (Mgr. Helena Valová); Elena Moudrá 

(Mgr. Eva Lojdová); Kryštof Souček, Kamila Křečková (Jana Matějů Němčanovská); Jakub Škrdla (Leoš 

Vala, DiS,) 

18. března 2022 – ZUŠ Jihlava – KRAJSKÉ KOLO 

1. místo – Eliška Pospíšilová (Mgr. Eva Lojdová) 

2. místo – Tereza Talya Stehlíková (Jana Matějů Němčanovská); Jiří Neumann (Mgr. Eva Lojdová) 

3. místo – Viktorie Zahrádková (Mgr. Helena Valová); Michal Neterda (Jana Matějů Němčanovská) 

 

Eliška Pospíšilová – krajské kolo soutěže v sólovém zpěvu 
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HRA NA DECHOVÉ NÁSTROJE 

23. února 2022 – ZUŠ Třebíč – ŠKOLNÍ KOLO – soutěžilo 31 žáků  

S ohledem na pandemická opatření proběhla soutěž bez účasti veřejnosti.  

7. března 2022 – ZUŠ Třebíč – OKRESNÍ KOLO 

Hra na zobcovou flétnu 

1. místo s postupem – Adam Dobrovolný (Alice Matoušková); Ondřej Holčák (Eva Hercegová) 

1. místo – Jan Matějka (Alice Matoušková); Ema Prudíková (Pavel Herceg); Ludmila Březková (Eva 

Hercegová) 

2. místo – Zita Čurdová (Václav Sobotka, DiS.) 

Hra na flétnu 

1. místo s postupem – Magdaléna Matějková, Tereza Hlouchová (Alice Matoušková) 

1. místo – Lucie Vlčanová (Pavel Herceg); Lucie Vaňková (Eva Hercegová); Mariana Matějková, Kristýna 

Eiglová, Karolína Filipová, Zuzana Janíčková, Anna Chudobová, Michaela Ibehejová (Alice Matoušková) 

2. místo – Adéla Kratochvílová (Pavel Herceg) 

Hra na klarinet, saxofon 

1. místo s postupem – Kristýna Tomanová, Tomáš Mahel (Václav Sobotka, DiS.) 

1. místo – Stella Čurdová (Václav Sobotka, DiS.) 

Hra na trubku, tenor 

1. místo s postupem – Lukáš Celý, Jiří Konečný (Petr Matoušek) 

1. místo – Adam Škaroupka (Petr Matoušek) 

 

6. dubna 2022 – ZUŠ Jihlava – KRAJSKÉ KOLO ve hře na dřevěné dechové nástroje 

1. místo – Tereza Hlouchová (Alice Matoušková); Kristýna Tomanová, Tomáš Mahel (Václav Sobotka, DiS.) 

2. místo – Magdaléna Matějková (Alice Matoušková) 

 

7. dubna 2022 – ZUŠ Jihlava – KRAJSKÉ KOLO ve hře na zobcovou flétnu 

1. místo s postupem – Ondřej Holčák (Eva Hercegová) 

2. místo – Adam Dobrovolný (Alice Matoušková) 

 

8. dubna 2022 – ZUŠ Jihlava – KRAJSKÉ KOLO ve hře na žesťové dechové nástroje 

1. místo – Jiří Konečný (Petr Matoušek) 

2. místo – Lukáš Celý (Petr Matoušek) 
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20. května 2022 – Praha, ZUŠ J. Hanuše – ÚSTŘEDNÍ KOLO ve hře na zobcovou flétnu 

3. místo – Ondřej Holčák (Eva Hercegová) 

 

 

Ondřej Holčák – ústřední kolo soutěže ve hře na dřevěné dechové nástroje 

 

 

SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA TANEČNÍHO OBORU 

10. března 2022 – Třebíč, Divadlo Pasáž – OKRESNÍ SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA tanečního oboru 

Ve čtyřech kategoriích soutěžilo 13 kolektivů: 

Zlaté pásmo s postupem – 4 kolektivy + 1 návrh na postup (Mgr. Marika Indrová, Mgr. Ivana 

Jančoková) 

Stříbrné pásmo – 7 kolektivů (Mgr. Marika Indrová, Hana Horká) 

Bronzové pásmo – 1 kolektiv (Hana Horká) 

Ve třech kategoriích soutěžilo 7 jednotlivců: 

Zlaté pásmo s návrhem na postup – Eliška Hnízdilová (Mgr. Šárka Nohová) 

Stříbrné pásmo – Justýna Indrová, Filip Stuchlík, Kateřina Pelikánová (Mgr. Marika Indrová); Tereza 

Doležalová (Mgr. Šárka Nohová) 

Bronzové pásmo – Kateřina Straková (Mgr. Marika Indrová); Gabriela Honsová (Mgr. Šárka Nohová) 

 

12. dubna 2022 – ZUŠ Jihlava – KRAJSKÁ SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA tanečního oboru 

3 kolektivy  Bronzové pásmo (Mgr. Ivana Jančoková) 
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1 kolektiv  Bronzové pásmo + zvláštní cena za společné nasazení (Mgr. Marika Indrová) 

Jednotlivci  Stříbrné pásmo + zvláštní cena za plastický pohyb – Eliška Hnízdilová (Mgr. Šárka 

Nohová)   

 

 

Okresní kolo taneční soutěžní přehlídky 

 

 

OSTATNÍ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY – HUDEBNÍ OBOR 

ORGANUM REGIUM - 1. dubna 2022 – Pardubice 

3. místo – Jana Švaříčková (Bc. Anna Kolaříková) 

 

PRO BOHEMIA – MEZINÁRODNÍ INTERPRETAČNÍ SOUTĚŽ – 8. dubna 2022 – Ostrava 

1. cena a titul laureáta – Eliška Pospíšilová – zpěv (Mgr. Eva Lojdová) 

 

ZAHRADA PÍSNÍ – celostátní přehlídka dětských pěveckých sborů – 9. dubna – Praha 

Stříbrná pásma – DPS Osmina a Resonance (Mgr. Helena Valová) 

KRAJSKÁ PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ – 13. dubna – Bystřice nad Pernštejnem 
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Stříbrné pásmo – DPS Osmina Cena poroty za provedení skladby – DPS Resonance (Mgr. Helena Valová) 

 

 

Zahrada písní – celostátní soutěžní přehlídka dětských pěveckých sborů – DPS Resonance 

 

PIANOFORTE PER TUTTI – KLAVÍRNÍ SOUTĚŽ – 28. dubna 2022 – Příbor 

Stříbrná pásma – Aneta a Jan Hurdíkovi (Bc. Radka Hajšelová); Barbora a Richard Vojtanovi (Věra 

Havelková) 

 

OSTATNÍ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY – LDO, TO 

OKRESNÍ PŘEHLÍDKA V SÓLOVÉ RECITACI – 8. března 2022 – Třebíč 

Čestné uznání – Kristýna Tůmová (Mgr. Marika Indrová) 

 

NARUBY – TANEČNÍ SOUTĚŽ – 5. června 2022 – Brno 

1. místo – Arabes – junioři; 2. místo – Arabes – děti; 3. místo – Arabes – hlavní (MGR. Marika Indrová) 
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ÚSPĚCHY ZUŠ – HUDEBNÍ OBOR 

Talentové přijímací zkoušky vykonali a byli přijati ke studiu na konzervatoři tito žáci: 

Lenka Kolomazníková (ze třídy BcA. Petra Stupky, DiS.) – Konzervatoř Brno – obor Hra na violoncello. 

Tomáš Mahel (ze třídy Václava Sobotky, DiS.) – Mezinárodní konzervatoř Praha a Konzervatoř Jaroslava 

Ježka – obor Hra na saxofon.  

Jiří Neumann (ze třídy Mgr. Evy Lojdové) – Konzervatoř Brno i Kroměříž – obor Sólový zpěv. 

Jana Švaříčková (ze třídy Bc. Anny Kolaříkové, DiS.) – Konzervatoř Brno – obor Hra na varhany. 

 

ÚSPĚCHY ZUŠ – VÝTVARNÝ OBOR 

Talentové přijímací zkoušky vykonali a byli přijati ke studiu na uměleckých školách tito žáci: 

Samuel Suchý (ze třídy Blanky Bičákové) – SŠUM Brno 

Edita Kuchaříková (ze třídy Mgr. Dity Vomelové) – SUŠG Jihlava 

Nicol Čechová (ze třídy BcA. Jakuba Nohy) – SUŠG Jihlava 

Valeriia Avramidi (ze třídy Bc. Petry Procházkové) – SUŠG Jihlava 

 

 

Práce žáků výtvarného oboru 
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14. KONCERTY A PREZENTACE ZUŠ  

 
Od září 2021 až do 9. února 2022 se konaly všechny akce ZUŠ za těchto podmínek – S ohledem na nařízení 

ministerstva zdravotnictví je nutné mít jako návštěvník akce respirátor a doklad o očkování, negativním 

testu nebo prodělané nemoci COVID-19, dle daných podmínek nařízení.  

Od 10. února do 11. března 2022 za těchto podmínek – S ohledem na nařízení ministerstva zdravotnictví 

je nutné mít jako návštěvník akce respirátor. 

HUDEBNÍ OBOR 

Třídní koncerty a besídky – První pololetí bylo ovlivněno pandemickými opatřeními, a proto se většina 

třídních koncertů a besídek žáků se konala převážně ve druhém pololetí – konalo se 51 třídních koncertů 

a besídek. 

Koncerty hudebního oboru v sále ZUŠ – 5 koncertů 

Koncerty jednotlivých oddělení – divadlo Pasáž – foyer – březen 2022 – pěvecké oddělení, dechové, 

strunných nástrojů; klavírní – listopad 2021, březen 2022 + spolupráce se smyčcovým oddělením – červen 

2022; koncertní sál ZUŠ – smyčcové – červen 2022, Komunitní centrum Moravia – listopad 2021 – EKN 

oddělení – „Klávesy pro Martu“ 

 

Klávesy pro Martu 
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Absolventské koncerty hudebního oboru – 5 koncertů – 2 - foyer Pasáž, 2 - sál ZUŠ, 1 - Národní dům 

Zobcová flétna – Absolventský koncert a koncert k výročí souborů – foyer Pasáž – duben 2022 

Slavnostní koncert a křest nového klavíru Petrof – září 2021 - díky Nadaci Karel Komárek Family 

Foundation a jeho výzvě Piana do škol získala ZUŠ nové křídlo Petrof. Klavír je umístěn ve foyer divadla 

Pasáž a pro koncertní činnost jej mohou vedle ZUŠ, na základě dohody, využívat i jiné subjekty.  

 

 

Nový klavír Petrof 

 

 

Benefiční koncert klavírního oddělení – květen 2022 - ve spolupráci s Nadací Karel Komárek Family 

Foundation – na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny – výtěžek 11 223,- Kč 

 

 

VŠEOBOROVÉ KONCERTY A PROJEKTY, SPOLUPRÁCE S JINÝMI ZUŠ 

Vánoční koncert ZUŠ 2021 – Open air – z důvodů pandemických opatření nebylo možné uskutečnit 

tradiční Vánoční koncert. Konalo se nahrávání a následné promítání koncertu na velkoplošné obrazovce 

umístěné na budově divadla Pasáž – 16., 17., 21. prosince 2021 
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Vánoční open air koncert ZUŠ 

 

Benefiční koncert – ZUŠ Open – květen 2022 - ve spolupráci s oblastní Charitou – na pomoc uprchlíkům  

z Ukrajiny – výtěžek - 36 456,- Kč 

 

 

Benefiční koncert ZUŠ 
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Open air – vystoupení žáků – ZUŠ Open – hudební a taneční obor veřejný prostor – Soukopova ul. 

Workshopy a projekty pro MŠ a ZŠ – v průběhu školního roku se konalo 20 workshopů pro MŠ a ZŠ. Řada 

z nich proběhla přímo v prostorách MŠ nebo ZŠ. Mezioborový projekt pro ZŠ (HO, TO, LDO, VO) – Luna  

a kouzelná flétna – květen – kino Pasáž. Taneční představení pro ZŠ (TO, LDO) – Do světa mýtů a pohádek 

– červen 2022 – divadlo Pasáž. 

 

 

Workshopy v MŠ 

Společné koncerty s jinými ZUŠ – Společné varhanní koncerty ZUŠ Třebíč, Třešť, Telč – březen 2022 - Třebíč; 

červen 2022 - Nová Říše  

Rozeznělá a roztančená Třebíč – červen 2022 – učitelé a žáci tanečního a hudebního oboru – KC Moravia, veřejná 

prostranství, Bazilika sv. Prokopa 

 

Roztančená Třebíč 
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Kruh přátel hudby – ve spolupráci s MKS Třebíč se uskutečnilo 5 koncertů, na nichž na úvod měli možnost 

vystoupit studenti naší ZUŠ – je to již dlouholetá spolupráce. 

Koncerty v domovech pro seniory – 3 koncerty – z důvodů pandemických opatření nebylo možné 

uskutečnit všechny plánované koncerty.  

Vernisáže - 6 vystoupení souborů i sólistů – spolupráce s kulturními organizacemi v rámci města 

TANEČNÍ OBOR  

Absolventská taneční představení – Taneční představení I. – duben 2022; Taneční představení II. – 

červen 2022 

Taneční představení (TO, LDO) - září 2021 

Festivaly – Šamajim, Oživené židovské město, Czech Jewish Experience a další, Dny lidové kultury, folklorní 

slavnosti a další  

Energie pro kulturu – vystoupení tanečního oboru – Nadace ČEZ podpořila taneční obor částkou 51 049,- 

Kč. Díky tomuto příspěvku budou žákům tanečního oboru pořízeny trikoty, které budou používat 

k veřejným vystoupením. 

Komunitní a ZUŠartové setkání- (LDO, TO, HO) – listopad a prosinec 2021 – ZUŠ  

VÝTVARNÝ OBOR A LITERÁRNĚ – DRAMATICKÝ OBOR 

Vyřazení absolventů VO a LDO – květen 2022 – foyer Pasáž 

 

Představení Luna a kouzelná flétna 

Masopust v Třebíči – LDO, Vystoupení žáků – červen 2022 

Výstavy – Cesta za čistým vzduchem; Barvy věže; Výstava prací – Samuel Suchý; Výstava prací žáků – 

Okříšky; Výstava prací studentů Akademie pro seniory 

Akce s jiným pořadatelem – adventní a vánoční vystoupení, Noc kostelů, setkání ukrajinský rodin, Hudba 

nás spojuje a mnoho dalších – všechny obory – 44 akcí 

Celkem přes 200 akcí ZUŠ – informace o akcích – web školy – kalendář nebo archiv akcí 2021/2022 
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15. 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. 

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 Akademickém roce 2020/2021 zcela 

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

a např. jim posílali noty k domácímu nácviku.  

V Akademickém roce 2021/2022 byl po jednoleté vynucené covidové pauze realizován další 

ročník studia Akademie. Zároveň v tomto Akademickém roce absolvovalo studium prvních 60 

studentů.  

V listopadu 2021 se uskutečnilo adventní setkání se studenty spojené s koncertem a výstavou 

výtvarných prací studentů Akademie. 

Na jaře 2022 se studenti Akademie zapojovali do koncertní činnosti ZUŠ, ať již v rámci třídních 

besídek nebo celooborových akcí. 

V neděli 29. května 2022 se uskutečnilo slavnostní vyřazení prvních absolventů Akademie. Na 

této akci zároveň někteří studenti předvedli i svoje absolventské vystoupení. Prvních 

absolventů bylo téměř 60.  
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Absolventi hudebního oboru – Akademie pro seniory 
 
 
 

 
Výtvarné práce absolventů Akademie pro seniory 
 
 
 
 
V Třebíči dne 12. října 2022      Bc. Eva Vaňková 
           ředitelka školy 


