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 Charakteristika školy: 

Základní umělecká škola vznikla jako příspěvková organizace na základě zřizovací listiny dne 

1. 1. 1999. Zřizovatelem školy je Město Třešť. Organizace je zapsána v rejstříku škol a 

obchodním rejstříku. Hospodaří s penězi přidělenými od MŠMT na platy zaměstnanců a 

penězi získanými na provoz školy z úplaty za vzdělávání žáků. Dalším možným zdrojem 

finančních prostředků je příspěvek od zřizovatele, sponzorské dary a využívání grantů a 

dotací vypsaných MŠMT.  Od února 2019 naše škola čerpá také dotace z EU, z operačního 

programu Šablony 2. Program je určen na 2 roky, ukončen bude v lednu 2021 

V listopadu 2009 byla při ZUŠ založena Unie rodičů, jejímž posláním je podporovat činnost 

školy nad rámec, popularizovat dobré výsledky práce školy na veřejnosti a působit zejména 

mezi rodiči žáků školy.    

V březnu 2015 byla zřízena při ZUŠ Akademie umění a kultury v Třešti, která poskytuje 

základy vzdělání v uměleckých oborech – hudebním, výtvarném a tanečním a provádí 

lektorskou činnost v oblasti umění a kultury pro seniory. Zájemcům umožňuje smysluplné a 

aktivní naplnění volného času specificky zaměřeným studiem, které vhodně naplňuje jejich 

potřeby, a to jak psychické, tak potřeby sociální. Úkolem Akademie v Třešti je tak motivovat 

občany seniorského věku k aktivnímu přístupu k životu a posílení jejich duševní i fyzické 

kondice prostřednictvím umění. 

 Škola sídlí v budově Městského úřadu Třešť, k dispozici má celé nejvyšší patro.  

 Svou kapacitou vyhovuje z větší části základním požadavkům pro výuku. 

 Je zde 10 učeben, z toho jedna slouží současně jako učebna i ředitelna i technické 

zázemí. 

 Jednou z místností je taneční – koncertní sál s podiem, kde je kapacita 120 míst 

v hledišti. 

 Nedílnou součástí školy je sociální zařízení a koupelna se sprchou. 

 Jako skladové prostory slouží stěnou oddělené prostory dvou větších učeben. 

 Škola vyučuje podle Školního vzdělávacího programu ZUŠ Třešť, který jsme vytvořili 

v souladu s Rámcově vzdělávacím programem vydaným Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy. 

 Škola měla v tomto školním roce celkem 16 zaměstnanců  – včetně ředitelky 

                                                                           -   13 pedagogů– přepočtených 10, 1770 

                                                                                   (1 RD) 

                                                                          -   1 ekonomka  

                                                                           -   školnice 0,5 

 Kapacita školy je 330 žáků, stav k 30. 9. 2019 byl 328 žáků. 
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I. Hlavní úkoly pro školní rok 2019 - 2020 
 
 
 
Výchovně vzdělávací proces bude zajišťovat 10, 1770 přepočtených pedagogických 
pracovníků a 1,5 ostatních zaměstnanců, celkem 11,677 zaměstnanců. Vyučovat se bude v 
budově ZUŠ Třešť, Revoluční 20, odloučené pracoviště není zřízeno. 
 
A) Vyučovat žáky dle platného ŠVP – správně mít žáky zařazené do studijních zaměření, 
nové podle věku, starší podle schopnostní a dovedností a zajistit, aby všichni žáci splňovali 
učební plány – souhrn předmětů – dané studijními zaměřeními v ŠVP (to stále kontrolovat). 
Také kontrolovat názvy předmětů, aby název byl uveden ve správném tvaru ve školní 
dokumentaci. Výuku vést řádně a motivovat žáky k učení. 
 
B) Práce se Školním vzdělávacím programem naší školy 
 – ve vyučovacím procesu budou pedagogové stále sledovat plnění školních výstupů nejen 
v průběhu celého školního roku, ale i v závěru u postupových zkoušek – ve třídách je 
zavedena elektronická školní dokumentace - Klasifikace, v papírové formě jsou pouze 
katalogy o průběhu studia a žákovské knížky. Pedagogové budou dbát správného zapisování 
do elektronických třídních knih, aby zápis byl kontrolovatelný, přesný a vypovídající. 
Pedagogové případné změny v ŠVP nahlásí do poloviny května 2020. 
- založit nové studijní zaměření Hra na varhany - v tomto školním roce začneme učit dle 
učebního plánu uvedeného v ŠVP a budeme kontrolovat, zda jsou školním výstupy pro nové 
vznikající studijní zaměření Hra na varhany reálné 
- připravovat vše potřebné na založení nového oboru –literárně-dramatického oboru – 
oslovit nové vyučující, vybrat kvalifikovaného pedagoga, navýšit kapacitu dle nové 
celorepublikové koncepce – zažádat o ni Kraj Vysočina a požádat ZUŠ Třebíč o převedení 30 
žáků z jejich kapacity v náš prospěch. 
 
C)  Plnění úkolů s pedagogickými zaměstnanci ve školním roce 2019/2020: 
 
 1. V tomto školním roce se zaměříme na uskutečnění akcí organizovaných naší školou, kde 
žáci předvedou své studijní výsledky: 
 
Každoroční koncerty naší školy, které jsou základním výstupem naší práce a práce žáků:             
                      Žákovské koncerty žáků HO každý měsíc, dle potřeby i více 
                      Vánoční koncerty – účast všech oborů, uspořádat opět tento koncert v Kině Máj,  
                                                          jeden vánoční koncert pro seniory z Klubu seniorů v sále ZUŠ 
                      Slavnostní vystoupení všech žáků tanečního oboru v Kulturním domě Třešť 
                      Slavnostní vernisáž s aukcí obrazů žáků výtvarného oboru v Kině Máj 
 
Absolventská vystoupení - s dostatečným předstihem a zodpovědností připravovat 
absolventy  
I. a II. stupně na jejich výkony, na absolventské přehrávky, kde žáci budou případně rozděleni 
na ty, kteří budou či nebudou veřejně absolvovat. 
Absolventské koncerty hudebního oboru proběhnou v sále naší školy a v Synagoze v Třešti, 
Zámek Třešť je rekonstruován, tam naše koncerty vrátíme po dokončení rekonstrukce. 
Žáci výtvarného oboru představí díla na Slavnostní vernisáži spojené s aukcí pořádanou 
v Kině Máj, kde žáci spojí prezentaci absolventských prací s jejich prodejem – smyslem je 
nabídka  

3 



žákovských obrazů k prodeji soukromým osobám a firmám, z výtěžku budou pokryty náklady 
na malbu, odměny oboru. Žáci zde také promítnou své absolventské práce ve formě filmů.  
 
Žáci tanečního oboru zatančí v rámci Slavnostního vystoupení žáků TO v Kulturním domě 
Třešť. 
Každý obor si zajistí plakáty s fotografiemi absolventů a absolventi dostanou tištěné 
pozvánky pro své rodiny a blízké. 
Absolventská vystoupení všech oborů držet na stálé výborné úrovni. 
 
Spolupořadatelem všech absolventských koncertů je každým rokem Unie při ZUŠ Třešť. 
 
 
Postupové zkoušky – připravit všechny žáky na tyto zkoušky, motivovat je k zodpovědnosti a 
důležitosti těchto zkoušek, v klidné atmosféře zkoušek žáky podporovat, aby předvedli co 
nejlepší výkon. Žáci absolventských ročníků zkoušky složí formou absolventských vystoupení. 
 
Připravit žáky na všechna kola soutěží ZUŠ, letos v oboru Hra na klavír, Hra na kytaru, Hra na 
smyčcové nástroje, Jazzové a ostatní orchestry, přehlídka výtvarného oboru. 
Zorganizovat školní kola soutěží, kterých se zúčastní všichni žáci daného studijního zaměření 
nebo Žákovské koncerty či třídní přehrávku, na kterých vystoupí žáci, kteří chtějí 
reprezentovat školu v okresním kole. Také žáci výtvarného oboru se opět zúčastní výtvarné 
soutěže v SUPŠ Helenín. 
 
Třídní schůzky s přehrávkou žáků - každý pedagog si zajistí a zorganizuje sám tyto přehrávky 
pro rodiče žáků, možno po dvojicích u učitelů s částečným úvazkem, informovat na nich 
rodiče co nejvíce o žácích, jejich přípravě, docházce, výsledcích, práci naší školy, pořádaných 
akcích a informacích na webových stránkách. 
 
ZUŠ Open 2020, celonárodní happening základních uměleckých škol na veřejném prostoru, 
IV. ročník – zúčastnit se této celostátní akce, která je pod záštitou Magdalény Kožené a 
zastřešena AZUŠ ČR. Zapojit se do 4. ročníku této velkolepé akce formou Výročního koncertu 
k 75 výročí založení naší školy. 
 
Koncert k 75. výročí založení naší školy – tento koncert uspořádat v KD Třešť, podílí se na 
něm co nejvíce žáků naší školy, k účasti přizveme bývalé absolventy školy, o záštitu 
požádáme poslance PČR MUDr. Víta Kaňkovského, jako hlavního finančního partnera MGG 
Třešť a necháme jej profesionálně nazvučit. 
 
Varhanní koncert k výročí školy – uspořádat ve farním kostele Sv. Martina, zde se budou 
prezentovat především žáci nového studijního zaměření Hra na varhany. 
 
Soustředění – zorganizovat pro žáky dvě soustředění v penzionu Dyje Panenská Rozsíčka: 
Dvoudenní pro žáky pěveckého oddělení, třídenní pro žáky akordeonového oddělení. Žáky 
zde motivovat nejen k učení daných skladeb zaměřených na určité vystoupení, ale pěstovat 
v nich také kompetence osobnostně sociální. 
 
Uvedení pohádky „Šípková Růženka“ v ZUŠ Třešť – pro rodiče žáků pěveckého oddělení, 
požádat výtvarný obor o spolupráci 
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2. Spolupracovat s odborem kultury Města Třeště: 
 
Nocturno – uspořádat další koncert z cyklu koncertů vážné hudby – pozvat přední umělce 
kytaristu Vladislava Bláhu, akordeonistu Jaromíra Zámečníka, motivovat tak žáky k další práci 
a ukázat jim, jak hrají opravdoví profesionálové, cyklus koncertů je pod záštitou senátora PČR 
Miloše Vystrčila 
 
Zahájení Adventu – přijmout pozvání na tuto akci a vystoupit zde s žáky pěveckého oddělení 
  
Ples Města Třešť a ZUŠ Třešť – ZUŠ bude opět spolupořadatel plesu spolu s Městem Třešť. 
Žáci hudebního a tanečního oboru zajistí kulturní program, výtvarný obor zajistí téma plesu a 
k tomu připraví výzdobu a rekvizity. Škola se také podílí na přípravě tomboly a moderování.  
 
Koncert rodin s předáním ocenění „Hvězda roku 2020“ – tradičně zorganizovat tento 
koncert také ve spolupráci s Městem Třešť. Na akci oslovit rodiny, pomoci jim s nácvikem 
písní, zajistit moderování a hladký průběh celého prestižního večera. 
 
3. Spolupracovat s jinými školami:  
 
Se ZUŠ Telč – třídenní akordeonové soustředění v penzionu Dyje Panenská Rozsíčka, 
akordeonový koncert „Čaj o páté“ v Domě s pečovatelskou službou Telč, vystoupení 
Měchbandu  
ZUŠ Třešť a Telč na absolventském koncertě ZUŠ Třešť a žákovském koncertě ZUŠ Telč, na 
vánočních koncertech obou škol. Motivovat mladší žáky akordeonové třídy k orchestrální hře 
tím, že od začátku společně nastudují jednu skladbu, kterou předvedou na žákovských 
koncertech v Třešti a Telči. 
Se ZUŠ Dačice – pokračovat v zahájené spolupráci s touto školou, přijmout pozvání od 
tamních učitelů a žáků na Společný koncert do ZUŠ Dačice.   
Se ZUŠ Třebíč – pozvat učitele a žáky ke Společnému koncertu ZUŠ Třešť a Třebíč k nám do 
Třeště, domluvit včas schůzky, zorganizovat hladký průběh koncertu, oslovit zvukaře a KD 
Třešť, kde se bude koncert konat. 
S Mateřskými školami Třešť, Hodice, Pavlov, Batelov a Růžená  – děti a učitelky těchto 
školek pozvat na Výchovné koncerty – přípravou těchto koncertů si zajistit nové adepty pro 
studium na naší škole, motivovat je ke studiu, v tomto školním roce připravit motivační 
koncert, zábavnou formou předvést dětem hudební nástroje a obory, které se na naší škole 
vyučují, pěvecké oddělení představí operku Šípková Růženka. 
Taneční obor připraví jedno taneční vystoupení v KD Třešť pro MŠ Telč, Třešť,  Hodice, 
Batelov, Růžená a Pavlov. 
Se ZŠ Třešť – pokračovat v letité spolupráci a pozvat v tomto roce žáky ZŠ na Slavnostní 
vystoupení žáků tanečního oboru, kde žáci naší školy představí svým spolužákům své taneční 
umění. 
 
4. Spolupracovat s Klubem seniorů: 
 
Vánoční koncert pro Klub seniorů – tento koncert připravit tradičně v sále naší školy a 
předvést vánoční program pro starší generaci. 
Jarní koncert nejen pro Klub seniorů – opět udržovat velmi přátelskou spolupráci s našimi  
seniory a koncert pořádat jako dárek ke Dni matek. Vést žáky k ohledu a úctě ke starším a k 
radosti jim předávat své dětské umění. 
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5. Spolupracovat s farou města Třešť: 
 
Noc kostelů – přijmou pozvání k této noční akci, kdy jsou široké veřejnost zpřístupněny 
kostely, kostnice, fary a připravit večerní duchovní koncert ve farním kostele Sv. Martina, kde 
budou vystupovat žáci i učitelé. 
 
 
6. Spolupracovat s ostatními subjekty ve městě i mimo něj: 
 
S Městem Studená – přijmout pozvání na vánoční koncert, zde vystoupí žáci pěveckého 
oddělení, žáci Jazzbandu a žáci tanečního oboru 
S Městem Luka nad Jihlavou – přijmout pozvání a vystoupit zde s žáky pěveckého oddělení u 
akce Rozsvícení vánočního stromu 
S DDM Třešť - Vánoční výstava obrazů žáků výtvarného oboru ve Vývoji 
S Městem Ledeč nad Sázavou – udělat zde dílny s žáky výtvarného oboru 
 
 
7. Přijmout nové žáky do PHV, případně do vyšších ročníků: 
  
Zorganizovat přijímací zkoušky do HO ve dvou termínech, aby si rodiče mohli vybrat, do VO a 
TO jeden termín zkoušek, zajistit propagaci na tyto zkoušky, vybrat a přijmout nové žáky. 
 
 
D) Pokračovat v projektu Evropské unie, která uvolnila dotace z Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání  - Šablony pro ZUŠ. S pedagogy pokračovat ve vybraných 
šablonách, kontrolovat jejich plnění a zápisy zpráv, s ekonomkou školy kontrolovat čerpání 
dotace, spolupracovat s vedením MAS při realizaci šablon a monitorovacích zprávách.  
 
 
E) Organizovat společně s Unií rodičů při ZUŠ Třešť zájezdy do velkých měst: 
  
Zájezd pro žáky výtvarného oboru do Brna – návštěva výstavy Poklad Inků na Výstavišti Brno 
a edukačního programu v Moravské galerii 
Zájezd pro žáky tanečního oboru do Brna – návštěva představení Bajadéra v Janáčkově 
divadle 
 
 
F) Spolupracovat s médii, zviditelnit naši činnost: 
 
Dávat stále pravidelně články a fotografie z našich akcí do měsíčníku Naše Město pod 
titulkem „Píše tužka, co dělá ZUŠka“, významnější do Jihlavských listů.  
Veškerou práci a výsledky stále zviditelňovat na nástěnce v prostorách školy, před poštou a 
před Kinem Máj. 
Aktualizovat webové stránky naší školy, kde jsou rodičům poskytnuty veškeré informace o 
dění na naší škole. 
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G)  Materiálně zabezpečit školu: 
 
Zajistit drobné opravy ve třídách – světla, zářivky, žaluzie v sále, zajistit ladění klavírů, čištění 
koberců a nakoupit učitelům všechny pomůcky potřebné k výuce. Zažádat Město Třešť o 
příspěvek na nákup elektrických kytar a komb. Spolupracovat s Městem Třešť na 
rekonstrukci školy „na náměstí“, kam by se naše škola měla za pár let přestěhovat. 
 
H) Akademie umění a kultury v Třešti – ve spolupráci s Městem Třešť podporovat projekt 
týkající se vzdělávání občanů seniorského věku, kdy v tomto školním roce bude zahájen 
druhý zimní a letní semestr II. stupně. Vzdělávání v Akademii třetího ročníku se ukončí 
Slavnostním předáním Diplomů a prvního a druhého ročníku prvního stupně a prvního a 
druhého ročníku druhého stupně předáním postupových listů za podpory patronů projektu: 
emeritního biskupa plzeňského Františka Radkovského, který vždy posílá zdravici našim 
studentům a herce HDJ Jihlava Milana Šindeláře, který je vždy našeho závěrečného večera 
přítomen, za přítomnosti místostarostky Města Třeště Evy Požárové, která studentům předá 
postupové listy a Diplomy a starosty Města Třeště Vladislava Hynka, který celý projekt 
zaštítil. Studenti hudebního oboru předvedou své skladby, které se během studia naučili, 
výtvarníci vystaví své práce ve vstupních Kina Máj a tanečnice natočí video se svým tancem, 
které bude při slavnostním večeru prezentováno. 
V tomto roce také uspořádáme zájezd studentů do Prahy, v plánu je návštěva Paláce 
Kinských a Botanické zahrady v Tróji. 
 
I) Plnit naplánované úkoly ředitelkou školy ve šk. roce 2019/20 
 
Porady vedení:  -  ředitelka + ekonomka školy - pravidelně 3x za týden, dle potřeby častěji 
                              -  dbát zásad efektivity a hospodárnosti činností ZUŠ 
                               - průběžná kontrola vedení účetních a ekonomických materiálů 
                                
Úkoly vedení:  
Řídící činnost – plynule uvádět do školské praxe aktualizace zákonů a vyhlášek 
                            sestavovat měsíční plány akcí a činnosti 
                            plánovat realizaci a čerpání šablon 
                            organizovat veškeré akce školy či vystoupení na jiných akcích, popř. zajistit  
                            tyto akce pedagogy, kteří budou za práci zodpovídat 
                            svolávat pedagogické rady (nejméně 6x ročně) 
                            řídit, vést a motivovat zaměstnance k dosahování co nejlepších výsledků 
                            dávat podklady a materiály k čerpání a získávání nových zdrojů informací 
                            zajišťovat plynulý provoz, chod organizace 
 
Personální činnost – dbát na plnění plánu Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, 
zajišťovat učitelům školení, semináře, podporovat a nařizovat toto vzdělávání, směřovat 
k prohloubení kvalifikace všech pedagogů 
- věnovat vysokou pozornost výběru potencionálních zaměstnanců 
- zvláštní péči věnovat nově nastoupivším zaměstnancům ( např. zástupy za MD, nemoc ) 
- řídit samostudium učitelů (plán čerpání samostudia) 
- obnovit plán dohledů 
- vytvářet příznivou pracovní atmosféru, klima školy, stmelovat kolektiv – pořádat společné 
posezení s důchodci a zaměstnankyněmi na MD či RD na konci školního a kalendářního roku. 
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Úzce spolupracovat s Unií rodičů při ZUŠ Třešť při plánování a materiálním zajišťování akcí 
školy, především zájezdů a soutěží pro děti 
     
Kontrolní činnost – individuální rozhovory 
                                 -  návštěva všech vystoupení žáků ( žákovské koncerty, třídní přehrávky  
                                              pro rodiče, výstav a vernisáží VO,  vystoupení TO 
                                 -  připravovat a vést pedagogické rady 
                                 - provádět kontroly – třídní knihy, katalogy o průběhu studia studijní plány  
                                                                          v třídních knihách, zařazení žáků do plánů starých, 
                                                                          do ŠVP 
                                   - kontrola učeben 
                                  -  kontrola technickohospodářských zaměstnanců       
                                                      
Hospitace: 
-  pravidelná hospitace u všech pedagogů: 
   ve výuce 
   při všech koncertech a vystoupeních 
   na třídních přehrávkách 
 
Vzájemná hospitace: 
Tuto hospitaci provádějí pedagogové mezi sebou, zatím ne všichni, ostatní k tomu budou 
vedeni 
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II.  Pedagogické porady 
 
28. 8. 2019 
Program:    1. Kontrola závěrů z pedagogické rady 18. 6. 2019 
                     2. Přivítání zaměstnanců, poděkování učitelům při příležitosti 
                          pracovního výročí 
                     3. Organizace 
                     4. Přidělení učeben učitelům, vyučovací dny 
                     5. Koncert rodin 
                     6. Program na přípravný týden 
                     7. Přidělení nových žáků učitelům 
                     8. Absolventi 
                     9. DVPP 
                    10. Soutěže 
                    11. Nominace na Hvězdu roku 2019 
                    12. Šablony 
                    13. Samostudium 
                    14. Akce prvního pololetí školního roku 2019/2020 
                    15. Úprava ŠVP 
 
23. 9. 2019 
Program:    1. Kontrola závěrů z pedagogické rady 28. 8. 2019 
                     2. Koncert rodin 
                     3. Seznámení s novelou vyhlášky č. 71/2005., o základním uměleckém vzdělávání 
–  
                          novela vyhláškou č. 70/2019 Sb. 
                     4. Seznámení se školním řádem, pracovním řádem a výroční zprávou 
                     5. Dohled nad žáky a zamykání školy 
                     6. Soutěže 
                     7. Absolventi 
                     8. Výchovné koncerty 
                     9. DVPP 
                     10. Nákup školních pomůcek v minulém školním roce 
                     11. Uvolnění žáci z předmětů 
                     12. Potvrzení o studiu 
                     13. Zdravotní stavy žáků 
                     14. Akce prvního pololetí školního roku 2019/2020 
 
11. 11. 2019 
Program: 1. Kontrola závěrů z pedagogické rady 23. 9. 2019 
                  2. Hodnocení prvního čtvrtletí školního roku 2019/2020 
                  3. Soutěže 
                  4. Statistika 
                  5. Počty dojíždějících žáků 
                  6. Inventury 
                  7. Absolventi 
                  8. Akce, termíny 
                  9. Šablony                         
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                 10. Zprávy z AZUŠ 
                 11. Problémoví žáci 
                 12. Ostatní 
 
13. 1. 2020 
Program: 1. Kontrola závěrů z pedagogické rady 11. 11. 2019 
                  2. Hodnocení druhého čtvrtletí školního roku 
                  3. Soutěže 
                  4. Klasifikace 
                  5. Absolventi 
                  6. Úrazovost 
                  7. Třídní schůzky 
                  8. Přijímací zkoušky 
                  9. Akce ve druhém pololetí školního roku 2018/2019 
                 10. Ostatní 
 
26. 3. 2020 
Program: 1. Kontrola závěrů z pedagogické rady 13. 1. 2020 
                  2. Hodnocení třetího čtvrtletí školního roku, pedagogika 
                  3. Soutěže 
                  4. Třídní schůzky s přehrávkou žáků 
                  5. Absolventi 
                  6. Žákovské listy 
                  7. Postupové zkoušky 
                  8. Přijímací zkoušky 
                  9. Akce 
                 10. Výuka seniorů Akademie umění a kultury v Třešti 
 
5. 5. 2020 
Program: 1. Kontrola závěrů z pedagogické rady 26. 3. 2020 
                  2. Hodnocení čtvrtého čtvrtletí školního roku, pedagogika 
                  3. Nastavení hygienických pravidel po otevření školy 
                  4. Postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků základních a středních škol za 
druhé  
                       pololetí školního roku 2019/2020 
                   5. Uvolnění žáci 
                   6. Absolventi 
                   7. Postupové zkoušky 
                   8. Přijímací zkoušky 
                   9. Minimální preventivní program 
                  10. Počty žáků v příštím roce 
                  11. Třídní schůzky 
                  12. Samostudium 
                  13. Kontrola 
                  14. Koncert rodin 
                  15. Ostatní 
                  16. Slavnostní zakončení akademického roku 2019/2020 
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22. 6. 2020 
Program:  1. Školení BOZP 
                   2. Kontrola závěrů z pedagogické rady 5. 5. 2020 
                   3. Hodnocení akcí v květnu a červnu školního roku 2019/2020 
                   4. Třídní schůzky 
                   5. Přijímací zkoušky 
                   6. Klasifikace, pedagogika 
                   7. Koncert rodin 
                   8. Hodnocení celého školního roku 2019/2020 
                   9. Akce do konce školního roku 
                  10. Organizace konce školního roku 
                  11. Šablony – čerpání fondu z EU 
                  12. Navýšení kapacity, nová škola 
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III.  Akce školy pro veřejnost 
 
                                                      
8. 10. 2019               Zájezd studentů Akademie umění a kultury v Třešti do Prahy,  
                                    Palác Kinských, Botanická zahrada 
 
9. 10. 2019    18:00   NOCTURNO, Vladislav Bláha, kytara, Jaromír Zámečník, bajan, 
                                     pod záštitou senátora PČR Miloše Vystrčila 
 
6. 11. 2019  18:00  Žákovský koncert žáků hudebního oboru 
 
27. 11. 2019  18:00   Koncert rodin s předáním ocenění „Hvězda roku 2019“, kino Máj 
 
11. 12. 2019  17:00  Vánoční koncert pro Klub seniorů v ZUŠ 
 
15. 12. 2019  17:00  Vánoční koncert v Kině Máj 
 
22. 1. 2020                školní kolo soutěže ve hře na kytaru 
 
24. 1. 2020                 Ples Města Třešť a ZUŠ Třešť, kapela Blue band, téma Na vlnách  
                                     (dobré nálady   
 
29. 1. 2020   18:00   Žákovský koncert žáků hudebního oboru  
                                   
5. 2. 2020   18:00     Žákovský koncert žáků hudebního oboru  
 
12. 2. 2020  18:00     Žákovský koncert žáků hudebního oboru 
 
18. 2. 2020                školní kolo soutěže ve hře na smyčcové nástroje 
 
19. 2. 2020                školní kolo soutěže ve hře na klavír 
 
20. 2. 2020  10:00   Zájezd Brno, výstava poklad Inků, Moravská galerie, edukační program 
 
26. 2. 2019 8:45, 10:00  Výchovné koncerty pro MŠ Třešť v ZUŠ 
 
27. 2. 2019 8:15 Výchovný koncert pro MŠ a ZŠ Hodice, MŠ Pavlov  
 
26. 2. 2020  18:00     Žákovský koncert žáků hudebního oboru 
 
25. 3. 2020  18:00     Žákovský koncert žáků hudebního oboru – zrušeno, koronavir  
 
27. 3. 2020  17:00    „Čaj o páté“ – koncert akordeonového oddělení ZUŠ Třešť a Telč v sále 
                                     Domu s pečovatelskou službou v Telči                       přeloženo, koronavir 
 
1. 4. 2020  18:00       představení pěveckého oddělení Šípková Růženka   přeloženo koronavir 
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8. 4. 2020  18:00       Společný koncert se ZUŠ Třebíč, KD Třešť           zrušeno, koronavir 
 
16. 4. 2020  18:00     Společný koncert se ZUŠ Dačice, v ZUŠ Dačice, zrušeno, koronavir 
 
květen 2020 17:00    Koncert nejen pro Klub seniorů,                          zrušeno, koronavir 
 
3. 6. 2020 18:00        Absolventský koncert v sále ZUŠ       
 
10. 6. 2020 18:00     Absolventský koncert v sále ZUŠ   
 
11. 6. 2020 18:00     Absolventský koncert v Synagoze v Třešti      
 
17. 6. 2020 18:00     Absolventský koncert v Synagoze v Třešti       
                                         
24. 6. 2020 18:00     Slavnostní zakončení akademického roku 2019/2020 
                                         
25. 6. 2020 18:00      Absoventské vystoupení žáků tanečního oboru v KD Třešť 
                
18. 6. 2020   18:00     Vernisáž a aukce obrazů žáků výtvarného oboru, Kino Máj    přeloženo 
 

 
Ostatní vystoupení 
 
16. 10. 2019              Výtvarná soutěž v SUPŠ Jihlava, Helenín 
 
29. 11. 2019  16:00   Rozsvícení vánočního stromu v Lukách nad Jihlavou,  
                                      vystoupení pěveckého sboru 
 
 1. 12. 2019 17:00      Zahájení Adventu na náměstí v Třešti, vystoupení pěveckého sboru 
 
10. 12. 2019  15:00   Vystoupení studentů Akademie umění a kultury v Třešti ( tanečního  
                                      oboru) v KD Třešť při setkání seniorů 
 
13. 12. 2019  17:00     Vánoční koncert ve Studené, vystoupení Jazzbandu a pěveckého sboru  
                                         
od 18. 12. 2019          Vánoční výstava obrazů žáků VO ve Vývoji, oděvním družstvu v Třešti, 
                                       pořádá DDM Třešť 
 
19. 12. 2019  17:00   Vánoční koncert v ZUŠ Telč, vystoupení Měchbandu ZUŠ Třešť a Telč 
 

  
Soustředění 
 
18. – 19. 11. 2020  Soustředění pěveckého oddělení v Penzionu Dyje Panenská Rozsíčka 
 
18. – 20. 3. 2020    Soustředění akordeonového oddělení ZUŠ Třešť a Telč,  
                                   penzion Dyje Panenská Rozsíčka                    přeloženo, koronavir 
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Postupové zkoušky 
9. – 11. 6. 2020   Hudební obor 
 

Přijímací zkoušky do PHV 
út 26. 5.  a st 27. 5. 2020 od 17:00  do 19:00 ( možnost výběru ) v ředitelně školy 
 

Přijímací zkoušky do výtvarného oboru 
29. 5. 2020 v 16:00 v učebně výtvarného oboru  
 

Přijímací zkoušky do tanečního oboru 
5. 6. 2020 v 16:00 v sále školy 
 

Třídní schůzky pro rodiče s přehrávkou žáků: 
Hana Němcová, DiS. – 4. 12. 2019, 17:00 Vánoční besídka 
ostatní třídní přehrávky byly kvůli koronavirové pandemii zrušeny 
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 Organizace školního roku 2019/2020 

 

 

pondělí 2. září 2019                                                                                            začátek školního roku 

úterý 29. října a středa 30. října 2019 (pondělí 28. října svátek)                podzimní prázdniny 

od pondělí 23. prosince 2019 do pátku 3. ledna 2020                                     vánoční prázdniny 

pondělí 6. ledna 2020                                                                                              začátek vyučování 

čtvrtek 30. ledna 2020                                                                                   ukončeno první pololetí 

pátek 31. ledna 2020                                                                        jednodenní pololetní prázdniny  

pondělí 9. března – neděle 15. března 2020                                                             jarní prázdniny  

čtvrtek 9. dubna a pátek 10. dubna 2020 (svátek)                                     velikonoční prázdniny 

(pondělí 13. dubna 2020 Pondělí velikonoční)                                        

úterý 30. června 2020                                                                                   konec druhého pololetí 

od středy 1. července 2020 do pondělí 31. srpna 2020                                             hlavní 

prázdniny 

úterý 1. září 2020                      začátek období školního vyučování ve školním roce 2020/2021  

 

Svátky: 

sobota 28. září 2019                                                                         Den české státnosti (sv. Václav) 

pondělí 28. října 2019                       Den vzniku samostatného československého státu (1918) 

neděle 17. listopadu 2019                              Státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii 

pátek 1. května 2020                                                                                                         Svátek práce 

pátek 8. května 2020                                                                                                         Den vítězství 
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 Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
 
 

Pedagogové: 

1. Bazalová Marie, DiS.                     Konzervatoř Brno, varhany 
 
2. Bobková Anna, DiS.                       Konzervatoř Brno, violoncello 
 
3. BcA. Dvořáková Katrin                  Konzervatoř Pardubice, klavír 
                                                              JAMU Brno, Hudební umění, Klavírní pedagogika 

4. Havlíková Miluše                           Konzervatoř Brno, klavír   

5. Bc. Houserová Erika                     Gymnázium Telč, Studium pedagogiky NIDV Jihlava, 
                                                             Masarykova univerzita Brno, Sdružená uměnovědná studia 

6. Bc. Kalčíková Klára, DiS.               Masarykova univerzita Brno, Filozofická fakulta,  
                                                              Mediteránní studia 
                                                              Konzervatoř Brno, viola 

7. Lefnerová Miroslava                     Konzervatoř Brno, tanec 

8. Meister Lenka                                Konzervatoř Kroměříž, akordeon 

9. Němcová Hana, DiS.                      Konzervatoř Teplice, zpěv  

10. Svobodová Jitka                            Konzervatoř Kroměříž, akordeon 

11. Šimánek Jaroslav                          Konzervatoř Kroměříž, klarinet 

12. Bc. Tesařová Martina                   Konzervatoř České Budějovice, kytara 
                                                                Pedagogická fakulta Masarykovy Univerzity Brno,   
                                                                Pedagogika 
 
13. Mgr.Vidlák Antonín                      Jihočeská univerzita České Budějovice, učitelství     
                                                                všeobecně vzdělávacích předmětů, český jazyk,  
                                                                hudební výchova 
 
14. Vohoska Petr, DiS.                         Konzervatoř České Budějovice, trubka 
 
Ekonomka: 

1. Příhodová Zdeňka                           SOŠ a Obchodní akademie Třešť 

 

Uklizečka a školnice: 

1. Ilečková Soňa – invalidní důchodkyně 
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Plán práce – září 2019 

 
 
28. 8. 9:30           Pedagogická rada   
                              Domluva kolektivních předmětů                                                                                                                     
 
29. 8. 8:00            Školení Psychologie vnímání, motivace a frustrace, KD Třešť:  
                                          Bazalová, Dvořáková, Havlíková, Houserová, Kalčíková, Lefnerová,  
                                    Meister, Němcová, Příhodová, Svobodová, Šimánek, Tesařová, Vidlák, Vohoska 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                      
2. 9.  8:30 – 11:00   Zahájení školního roku  
         12:00 – 16:00 Školení v učebně HN - Sibelius 
                                                                                                                                                                                                                                 
3. 9. - 6. 9.           Rozvrhy hodin - individuálně všichni vyučující 
(12:30 – 16:30)   Vyplnit žákovské knížky, dát k podpisu!!! 
                              Založit třídní knihy a Katalogy o průběhu studia 
                              Zkontrolovat, zda jsou všichni žáci zařazeni do HN a kolektivního předmětu 
                              Zkontrolovat notové archívy a nahlásit stav 
                              Opravit školní výstupy v ŠVP, odevzdat do 13. 9.  
 
od 9. 9.               Pravidelné vyučování 
 
do 13. 9.             V ředitelně kontrola seznamu žáků a vyučujících hodin ( Výkaz žáků…), tisk 
                             Napsat rozvrhy hodin, tisk v ředitelně 
                             Studijní plány stávajících žáků (nezapomenout na kolektivní předměty) 
                             Kontrola VO a TO školní matriky – stav žáků, ročníky, předměty 
 
                             Poučit žáky o školním řádu, zapsat do TK a žákovských knížek 
                             V kolektivních předmětech poučit žáky o souborových pravidlech 
 
14. 9.                   Kytarová sobota                                                                                                     Tesařová 
 
 
21. 9.                  Metodické centrum – klavír, JAMU Brno                                                         Dvořáková 
 
  
23. 9.      9:30     Pedagogická rada  
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       Revoluční 20, Třešť 

Plán práce – říjen 2019 
 

 
 
   
 
1. 10. 9:30    Schůzka zástupců soutěžní okresní komise, ZUŠ Jihlava     
                                                                                                                        Dvořáková, Kalčíková, Tesařová 
 
5. 10.              Klavírní sobota                                                                                                             Havlíková 
 
7. – 9. 10.       Celostátní setkání učitelů tanečních oborů ZUŠ, 
                         Bystré u Poličky                                                                                                          Lefnerová 
 
8. 10.              Zájezd studentů Akademie do Prahy                                                                     Houserová 
 
9. – 11. 10.     Celostátní setkání učitelů hudební nauky na ZUŠ, Bystré u Poličky                        Vidlák 
 
9. 10.  18:00   NOCTURNO, Vladislav Bláha, kytara, Jaromír Zámečník, bajan 
 
12. 10.              Pěvecký seminář                                                                                                        Němcová 
 
 
16. 10.             Výtvarná soutěž v SUPŠ Jihlava, Helenín                                                              Houserová 
              
19. 10.                Metodické centrum – klavír, JAMU Brno                                                          Dvořáková  
 
17. - 18. 10.        Valná hromada AZUŠ, Liberec                                                             Meister, Příhodová 
 
 
28. – 30. 10.      Podzimní prázdniny 
 
 
 
________________________________________________________________________________ 
  
  6. 11.  18:00     Žákovský koncert 
11. 11      9:30    Pedagogická rada 
26. 11.                Zvuková zkouška na koncert rodin dle rozpisu 
27. 11.   18:00   Koncert rodin, Kino Máj 
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Plán práce- listopad 2019 

                          
 
 
2. 11.            Klavírní sobota, Konzervatoř Brno                                                                            Havlíková 
 
6. 11. 18:00 Žákovský koncert 
 
7. – 8. 11.    Cesty k efektivní výuce v ZUŠ Hra na elektronické klávesové nástroje, Žďár nad Sázavou 
                                                                                                                                          Havlíková, Svobodová  
     
9. 11.            Metodické centrum – klavír, JAMU Brno                                                                Dvořáková 
 
11. 11.  9:30  Pedagogická rada 
 
18. – 19. 11. Soustředění pěveckého oddělení v Panenské Rozsíčce                      Meister, Němcová 
 
15. 11.          Studium pedagogiky, NIDV Jihlava                                                                        Příhodová 
 
23. 11.           Žesťová sobota                                                                                                            Vohoska     
                  
26. 11.           Zvuková zkouška na Koncert rodin dle rozpisu, Kino Máj 
 
27. 11. 18:00 Koncert rodin s předáním ocenění „Hvězda roku 2019“, Kino Máj 
                          
29. 11. 16:00 Rozsvícení vánočního stromu v Lukách nad Jihlavou, vystoupení pěveckého sboru 
                                                                                                                                        Němcová, Havlíková 
                  
21. 11. 9:00  Inventura skladu                     Dvořáková, Šimánek, Vidlák, Meister, Příhodová, Vohoska 
 
30. 11.            Klavírní sobota, Konzervatoř Brno                                                                           Havlíková 
 

od 25. 11. prodej vstupenek na Vánoční koncert v Kině Máj – říkat dětem!!!! 
 

 
 
1. 12. 17:00    Zahájení Adventu na náměstí v Třešti, vystoupení pěveckého sboru  
                                                                                                                                             Němcová, Havlíková 
 
 
4. 12. 17:00   Vánoční besídka                                                                                                          Němcová 
 
 
 
 

19 



 

Plán práce- prosinec 2019 
 
1. 12.  17:00   Zahájení Adventu, vystoupení pěveckého oddělení     Němcová, Havlíková, Meister 
 
3. – 4. 12.      Celostátní vzdělávací setkání řídících pracovníků ZUŠ, Praha             Meister, Příhodová 
                        (zástup K. Dvořáková) 
 
4. 12. 17:00  Třídní přehrávka – vánoční                                                                                         Němcová 
 
5. 12. 13:00  Inventura učebny č. 3                                                                                                Dvořáková 
 
6. 12.             Studium pedagogiky, NIDV Jihlava                                                                           Příhodová 
 
9. 12.  11:00 Inventura učebny č. 8                                                                                                 Lefnerová 
10. 12. 8:30  Inventura učebny č. 7                                                                                                   Tesařová 
            10:00 Inventura učebny č. 9                                                                                                Houserová 
            10:30 Inventura smyčcových nástrojů                                                                                 Kalčíková 
 
10. 12. 15:00 Vystoupení studentů Akademie v KD Třešť                                                         Lefnerová 
 
11. 12.  8:00  Inventura učebny č. 5                                                                                               Svobodová 
              9:00  Inventura učebny č. 4                                                                                                 Havlíková    
             10:00 Inventura učebny č. 2                                                                                                       Vidlák   
11. 12. 8:30   Pracovní schůzka ohledně navýšení kapacity, Třebíč                                               Meister  
     
11. 12.  17:00   Vánoční koncert pro Klub seniorů v ZUŠ                                                                 všichni 
 
12. - 13. 12.   Individuální zkoušky na Vánoční koncert v Kině Máj dle rozpisu v kanceláři 
 
14. 12.             Metodické centrum – klavír, JAMU Brno                                                             Dvořáková     
14. 12.             Kytarová sobota                                                                                                          Tesařová 
 
13.12. 17:00   Vánoční koncert ve Studené                                Němcová, Vidlák, Lefnerová, Meister 
 
15. 12. 17:00   Vánoční koncert v Kině Máj, Adventní                                                                     všichni  
 
17. 12. 18:00    Vánoční posezení – Restaurace Harmony Třešť                                                    všichni 
 
18. 12.               Vánoční výstava obrazů žáků VO ve Vývoji                                                     Houserová  
19. 12. 17:00    Vánoční koncert v ZUŠ Telč, vystoupení Měchbandu                  Meister, Svobodová 
 
21. 12. 2019 - 5. 1. 2020           Vánoční prázdniny 

 6. 1. 2019            vyučování 
 6. 1.  8:30             schůzka – organizace plesu                                       Meister, Houserová, Příhodová 
13. 1.  9:30            Pedagogická rada 
24. 1.  20:00          Ples Města Třešť a ZUŠ Třešť                    Vidlák, Lefnerová, Meister, Houserová   
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Plán práce – leden 2020 
6.  1.                nástup 
 
6. 1.   8:30     schůzka na zajištění Plesu Města Třešť a ZUŠ Třešť, MÚ   
                                                                                                          Houserová, Meister, Příhodová 
 
10. 1.              Studium pedagogiky, NIDV Jihlava                                                             Příhodová 
 
13. 1.  9:30      Pedagogická rada 
 
do 17. 1.         přihlášky do okresního kola soutěže ve hře na kytaru                          Tesařová 
 
17. 1. – 23. 1.  napsat výpis vysvědčení, tisk v kanceláři, domluvit termín            
                           známky z HN psát do programu klasifikace do 17.1.  
                           
18. 1.              klavírní sobota                                                                                                 Havlíková 
 
22. 1.              školní kolo soutěže ve hře na kytaru                                            Tesařová, Meister 
 
24. 1.              Studium pedagogiky, NIDV Jihlava                                                             Příhodová 
 
24. 1 – 30. 1. rozdávat výpisy vysvědčení na konci vyučovací hodiny 
 
24. 1.              Ples Města Třešť a ZUŠ Třešť       
                                                                                              Vidlák, Lefnerová, Houserová, Meister 
25. 1.             Metodické centrum – klavír, JAMU Brno                                                   Dvořáková 
 
25. 1.             pěvecký seminář                                                                                               Němcová 
 
29. 1. 18:00   Žákovský koncert 
 
31. 1.                pololetní prázdniny 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5. 2.  18:00 Žákovský koncert 
 
do 7. 2.       přihlášky do okresního kola soutěže ve hře na klavír     
                                                                                                         Dvořáková, Havlíková, Bazalová 
do 7. 2.       přihlášky do okresního kola soutěže ve hře na smyčcové nástroje       Kalčíková 
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Plán práce – únor 2020 
 

 

5. 2.  18:00    Žákovský koncert žáků hudebního oboru 
 
7. 2.                Studium pedagogiky, NIDV Jihlava                                                             Příhodová 

 

11. 2.  17:00  Focení absolventů HO  

 

12. 2.              okresní kolo soutěže ve hře na kytaru, ZUŠ Jihlava                Tesařová, Meister 
 
12. 2.  18:00   Žákovský koncert žáků hudebního oboru 
 
18. 2.  16:00   Školní kolo soutěže ve hře na housle                                           Kalčíková, Meister 

 

19. 2.              Školní kolo soutěže ve hře na klavír                       Dvořáková, Havlíková, Bazalová 

 

20. 2.   7:20   Zájezd do Brna, výstava poklad Inků, Moravská galerie    

                                                                                                              Houserová, Meister, Příhodová 

22. 2.              Metodické centrum – klavír, JAMU Brno                                                   Dvořáková 

 

26. 2.  8:45, 10:00 Výchovné koncerty pro MŠ Třešť a Růžená                                          všichni 

 

26. 2.  18:00   Žákovský koncert žáků hudebního oboru 
 

27. 2. 8:15      Výchovný koncert pro MŠ Pavlov a Hodice                                                  všichni 

      

28. 2.                Studium pedagogiky, NIDV Jihlava                                                             Příhodová 

4. 3.  18:00     Pohádka Šípková Růženka, pěvecké oddělení                                          Němcová    

              

do 4. 3.          přihlášky do krajského kola soutěže v jazzových souborech                          Vidlák 

 

9. 3.  – 15. 3.   jarní prázdniny                                   
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Plán práce  - březen 2020 

4. 3.              Okresní kolo soutěže ve hře na housle, ZUŠ Jihlava                Kalčíková, Dvořáková 
5. 3.              Okresní kolo soutěže ve hře na klavír, ZUŠ Jihlava        
                                                                                                            Dvořáková, Bazalová, Havlíková 
6. 3.               Studium pedagogiky, NIDV Jihlava                                                                Příhodová  
7. 3.               Klavírní sobota, Konzervatoř Brno                                                                  Havlíková  
 
9. – 13. 3.      Jarní prázdniny 
 
18. – 20. 3.    Soustředění akordeonového oddělení v Panenské Rozsíčce    
                                                                                                                                  Meister, Svobodová 
do 20. 3. zapsat program na Společný koncert se ZUŠ Třebíč 
20. 3.              Studium pedagogiky, NIDV Jihlava                                                               Příhodová 
21. 3.              Metodické centrum – klavír, JAMU Brno                                                   Dvořáková 
21. 3.              Kytarová sobota, Konzervatoř Brno                                                               Tesařová 
21. 3.              Žesťová sobota, Konzervatoř Brno                                                                  Vohoska 
 
23. 3.  9:00    Pedagogická porada, školení BOZP 
 
23. 3.  17:00  Workshop se zaměřením na housle, ZUŠ Telč                                            Kalčíková  
24. 3.  17:00  Workshop se zaměřením na kytaru, ZUŠ Telč                                             Tesařová 
 
25. 3.  18:00  Žákovský koncert 
 
26. 3.              Krajské kolo soutěže ve hře na housle, ZUŠ Třebíč             (Kalčíková, Dvořáková) 
 
27. 3. 17:00 „Čaj o páté“, koncert žáků akordeonového oddělení ZUŠ Třešť a Telč, DPS Telč 
                                                                                                                                  Svobodová, Meister 
27. 3.  16:30  Třídní schůzka s přehrávkou žáků                                                                   Bazalová 
     
28. 3.             Klavírní sobota, Konzervatoř Brno                                                                 Havlíková 
 
30. – 31. 3.   Krajské kolo soutěže ve hře na klavír, ZUŠ Jihlava  
                                                                                                          (Bazalová, Dvořáková, Havlíková) 
Akce zrušeny – školy uzavřeny při nouzovém stavu – COVID-19 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Plán práce – duben 2020 

Vláda ČR na návrh ministr vnitra schválila vyhlášení nouzového stavu na celém území 

České republiky. Nouzový stav byl vyhlášen od dnešních 14 hodin 12. března 2020. 

 

ZUŠ je uzavřena, probíhá distanční výuka 

 

9. – 13. 4.     Velikonoční prázdniny 

 

Všechny koncerty byly zrušeny a u některých budou nově stanoveny po otevření školy. 

___________________________________________________________________________

1. 5.                  Svátek práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 



 

Plán práce – květen 2020 

1. 5.                      Svátek práce 
 
5. 5. 9:30             Pedagogická rada 
 
6. 5.                     Přítomnost L. Meister na výběrovém řízení ve Žďáru nad Sázavou 
 
8. 5.                      Státní svátek 
 
od 11. 5.             Individuální výuka, kdo z rodičů si nepřeje, pokračuje distanční výuka 
 
 
od 11. 5.            Kolektivní výuka do 15 žáků, naplánovat, kdo z rodičů si nepřeje, pokračuje  
                                                                                                                                    distanční výuka 
 
13. 5.                  Přítomnost L. Meister na výběrovém řízení v Pelhřimově 
 
                            Hudební nauka – distanční výuka až do konce školního roku 
 
25. 5. 18:45      Absolventská přehrávka, sál, housle, klavíry       Dvořáková, Kalčíková, Meister 
27. 5. 15:30      Absolventská přehrávka, Synagoga, kytary, akordeony 
                                                                                                               Svobodová, Tesařová, Meister 
26. 5. – 3. 6.       17:00-19:00 Přijímací řízení do PHV                    Tesařová, Dvořáková, Meister 
 
Do 15. 5. všichni učitelé odevzdají seznam žáků a vyučovaných hodin, které budou mít 
v příštím školním roce!!! 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. – 5. 6.              Přijímací zkoušky do TO                                      Dvořáková, Meister, Lefnerová 
5. 6. 16:00          Absolventská přehrávka, učebna č. 2, bicí                                   Vidlák, Meister 
8. – 12. 6.            Přijímací zkoušky do VO                                     Houserová, Meister, Dvořáková 
9. 6. –   11. 6.     Postupové zkoušky 
 

Do 17. 6. 2020 napsat známky na vysvědčení kolektivních předmětů 
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Plán práce – červen 2020 
                                                                                                                                                                       
 
1. 6. 9:45              Konkurzní řízení v Pelhřimově                                                                   Meister 
 
3. 6.  18:00           Absolventský koncert, sál ZUŠ 
    
5. 6.  15:30           Přijímací zkoušky do TO                                     Lefnerová, Dvořáková, Meister        
5. 6. 16:00            Absolventská přehrávka                                                                                Vidlák    
         16:30            Absolventská přehrávka                                                                          Němcová 
                             
9. 6. –   11. 6.       Postupové zkoušky 
 
10. 6.  18:00         Absolventský koncert, sál ZUŠ 
11. 6.  18:00         Absolventský koncert, Synagoga v Třešti 
 
12. 6.                     Přijímací zkoušky do VO                                                                         Houserová 
do 15. 6.                učitelé kolektivních předmětů napíší známky a zameškané hodiny do  
                                Klasifikace                                                                   Vidlák, Meister, Němcová   
                                 
17. 6.  18:00        Absolventský koncert, Synagoga v Třešti 
 
20. 6.                     Metodické centrum – klavír, JAMU Brno                                             Dvořáková 
 
22. 6. 9:00            Závěrečná klasifikace, školení BOZP 
 
24. 6.   16:00        Generálka TO, KD                                                                                   Lefnerová 
24. 6.   18:00        Slavnostní zakončení akademického roku Akademie, Kino Máj  
                                                                                                                                      Lektoři Akademie 
25. 6.  18:00        Vystoupení absolventů (žáků) TO, KD                                 Lefnerová, Meister   
                                                                                                                                                                                            
29. 6.  18:00        Společná večeře v hotelu Harmony 
 
30. 6.                     Předání vysvědčení 
                              (dojíždějícím v jejich poslední vyučovací hodině,  
                                kdo nemá celý úvazek, dá vysvědčení v poslední den vyučování) 

25. 8. 8:00 – 16:00  Školení Emoce, emoční inteligence pro pedagogy, Ego, úspěch,  
                                   prosperita a životní radost, KD Třešť 
26. 8. 9:30                Pedagogická rada                                                                                                                            
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 Plán ozdravných opatření 

 

V průběhu školního roku 2019/2020 jsme zakoupili řadu pomůcek a vybavení pro zkvalitnění 

výuky na naší škole: 

     

Magnetická tabule Majro s rytmickými doplňky 

Ozvučná dřívka Claves 

Malý bubínek a palička Planet Music 

Tamburina mini Stagg 

Triangl Ashtn 

Prstové činely Stagg 

Ago-go zvonek dřevěný 

Příčná flétna Yamaha 

Stojan klávesový Gravity, 2 ks 

Nátrubek GEWA na baryton roh 

Notový stojan rozkládací TOR, 7 ks 

Notový stojan rozkládací BSX, 3 ks 

Obal na lesní roh GEWA 

Adaptér Yamaha 

Pedálový adaptér 

Štendr na kostýmy TO 

Kytarové kombo Fender Acoustasonic, 2 ks 

Kytara Alhambra Z-nature CW EZ, 4 ks 

Akordeon Delicia Arnaldo 23 

 

 

Kromě vybavení a evidovaného majetku jsme do všech oborů zakoupili pomůcky i materiál, 

např. notový materiál, výtvarné potřeby, materiál na šití kostýmů pro taneční obor. 
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 Úplata za vzdělávání 

 
 
 

HUDEBNÍ  OBOR: 
 

Nástrojová výuka a sólový zpěv měsíčně 
Kč 

pololetně 
Kč 

   

1 hodina individuální 280,- 1 400,- 

1 hodina ve skupině po 2 žácích a více 200,- 1000,- 

 

VÝTVARNÝ  OBOR: 
 

 měsíčně 
Kč 

pololetně 
Kč 

PVV (přípravná výtvarná výchova)  
a všechny ročníky 

 
230,- 

 
1150,- 

 

TANEČNÍ  OBOR: 
 

 měsíčně 
Kč 

pololetně 
Kč 

 
PTV (přípravná taneční výchova) 
a všechny ročníky 

 
200,- 

 
1000,- 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
Úplata za vzdělávání se hradí pololetně bezhotovostně na základě bankovních příkazů s variabilním 

symbolem, které žáci vždy předem obdrží od svých učitelů. Číslo bankovního účtu školy je 19-4625440207/0100. 

 
Příspěvek musí být uhrazen: 

 

 
za 1. pololetí do 30. června předešlého školního roku školního roku 

 
za 2. pololetí nejpozději do 31. ledna daného školního roku 
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 Hudební obor: 

V hudebním oboru školy vyučovalo 13 pedagogických pracovníků a jedna vyučující je na RD. 

Výuka byla zajištěna učiteli, kteří splňovali požadavky stanovené Zákonem č.563/2004 Sb., o 

pedagogických pracovnících,§3- předpoklady pro výkon funkce pedagogického pracovníka. 

Hudební obor navštěvovalo 175 žáků. 

V tomto školním roce byli všichni žáci vyučováni podle Školního vzdělávacího programu ZUŠ 

Třešť. 

 

  Vyučovaly se tato studijní zaměření: 

         Hra na klavír                  - p. uč. Miluše Havlíková, p. uč. BcA. Katrin Dvořáková, 

                                                    p. uč. Marie Bazalová, DiS.  

         Hra na varhany              - p. uč. Marie Bazalová, DiS. 

         Hra na housle                 - p. uč. Bc. Klára Kalčíková, DiS. 

         Hra na zobcovou flétnu  – p. uč. Jaroslav Šimánek, p. uč. Petr Vohoska, DiS. 

                                                        p. uč. Mgr. Antonín Vidlák 

         Hra na příčnou flétnu    - p. uč. Jaroslav Šimánek 

         Hra na klarinet                - p. uč. Jaroslav Šimánek, p. uč. Mgr. Antonín Vidlák 

         Hra na saxofon                - p. uč. Jaroslav Šimánek, p. uč. Mgr. Antonín Vidlák 

         Hra na trubku                  - p. uč. Petr Vohoska, DiS.    

         Hra na lesní roh             - p. uč. Petr Vohoska, DiS.         

         Hra na kytaru                  - p. uč. Bc. Martina Tesařová 

         Hra na basovou kytaru   - p. uč. Mgr. Antonín Vidlák 

         Hra na bicí nástroje        - p. uč. Mgr. Antonín Vidlák 

         Sólový zpěv                     – p. uč. Hana Němcová, DiS. 

         Hra ne el. klávesové nástroje  - p. uč. Miluše Havlíková, p. uč. Katrin Dvořáková, DiS.,  

                                                                 p. uč. Marie Bazalová, DiS. 

         Hra na akordeon            - p. uč. Lenka Meister, p. uč. Jitka Svobodová 

         Přípravná hudební výchova – p. uč. Mgr. Antonín Vidlák 

         Hudební nauka - p. uč. Mgr. Antonín Vidlák 
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V tomto školním roce jsme s žáky vystupovali na těchto školních a mimoškolních akcích: 

9. října 2019, Nocturno, kytarista Vladislav Bláha, akordeonista Jaromír Zámečník 
Dalším koncertem z cyklu koncertů vážné hudby pod názvem NOCTURNO, které pořádáme 
společně s odborem kultury Města Třešť, byl koncert dvou významných a oceňovaných 
umělců kytaristy Vladislava Bláhy a akordeonisty Jaromíra Zámečníka, kteří u nás vystoupili 
jako duo Guitaccod. Tyto koncerty vážné hudby pořádáme od roku 2011, kdy nad nimi 
převzal záštitu předseda senátu PČR Miloš Vystrčil. Koncert Vladislava Bláhy a Jaromíra 
Zámečníka se konal 9. října 2019 v sále naší Základní umělecké školy. Hlediště bylo zaplněné, 
a to především našimi děti kytarového a akordeonového oddělení. Pro naše žáky bylo velmi 
motivující slyšet hrát profesionální umělce na nástroje, na které sami studují.  

 
 
6. listopadu 2019, Žákovský kkoncert 
Dne 6. listopadu 2019 se v podvečer v sále ZUŠ rozezněly tóny skladeb prvního žákovského 
koncertu tohoto školního roku. Vystoupili žáci různých oddělení hudebního oboru a program 
byl velmi pestrý. Všem žáčkům se skladby mimořádně vyvedly a ti pak zaslouženě sklízeli 
chválu od svých pedagogů a i z řad publika.   
 
27. listopadu 2019, Koncert rodin s předáním ocenění Hvězda roku 2019 
Velmi významným dnem a okamžikem na naší škole bývá pro nás vždy každoroční Koncert 
rodin s předáním ocenění Hvězda roku 2019. Koncert pořádáme ve spolupráci s Odborem 
kultury Města Třeště, kdy naše děti vystoupí na tomto koncertě se svými rodinnými 
příslušníky a děti, kterým se podařil v tomto roce významný počin v našem městem, 
dostanou před svými rodinami titul Hvězda roku. Letošní koncert byl opravdu překrásný, 
vystoupilo celkem 12 rodin a titul Hvězda roku 2019 získalo celkem 24 dětí. Těší nás, že z 
tohoto počtu získalo toto významné ocenění 17 dětí z naší školy, neboť nominujeme vždy 
děti, které se v soutěžích vyhlášených MŠMT dostanou z okresních kol do kol krajských, kde 
soupeří s dětmi ze ZUŠek z celého kraje. Letos soutěžili děti akordeonového oddělení a děti 
hrající na elektronické klávesové nástroje. Velmi nás těší stále větší účast účinkujících rodin. 
Již potřetí vystoupil žák naší školy Jiří Cába se svým tatínkem Jiřím Cábou, přizvali k sobě 
rodinu, která vystoupila poprvé – rodinu Brychtovu, poprvé také vystoupila rodina Hartlova, 
každým rokem nás svým vystoupením potěší rodina Škrdlova, téměř vždy vystoupí rodina  
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Meisterova, počtvrté vystoupili Křížovi, podruhé děvčata Dzjapkovy, po letech, kdy 
vystoupila jedenkrát v roce 2011 rodina Požárova a Příhodova, nám tyto rodiny opět zahrály 
a závěr koncertu patřil rodině Svobodově z Telče, Milánek Svoboda se u nás ve škole učí hrát 
na bicí nástroje. Tato rodina si už vloni k sobě přizvala rodinu Horníkových, Honzík Horník se 
u nás učí na basovou kytaru a letos pro nás bylo příjemné překvapení, že si tyto rodiny 
přizvali k sobě ještě rodinu Čajkovu. Nejen tyto rodiny, ale všechny ostatní podaly na 
koncertě vynikající výkon.  
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29. listopadu 2019, vystoupení dětí na rozsvícení vánočního stromu v Lukách nad Jihlavou 
Letos poprvé nás oslovili zástupci Města Luka nad Jihlavou ke spolupráci při rozsvícení 
vánočního stromu v jejich městě. Požádali konkrétně pěvecký sbor naší školy, a protože paní 
učitelka Hana Němcová i její žáci rádi vystupují, pozvání přijali. Na toto vystoupení se poctivě 
připravovali na soustředění pěveckého oddělení v Panenské Rozsíčce koncem listopadu a 
musíme říct, že jejich půlhodinový program byl opravdu nádherný a děti měly úspěch.  
 

 
 
 
1. prosince 2019, Zahájení Adventu v Třešti 
U nás v Třešti je už tradicí rozsvícení vánočního stromu vždy na první adventní neděli na 
třešťském náměstí akcí s názvem Zahájení Adventu. Na tomto krásném podvečeru téměř 
vždy vystupujeme a my jsme za to opravdu rádi, neboť rozsvícení vánočního stromu a 
zahájení adventního času, kdy se všichni připravujeme na Vánoce, jedny z nejhezčích svátků 
v roce, je opravdu velmi příjemná záležitost, i když většinou je zima „až praští“. Protože jsme 
s tímto mrazivým počasím s organizátory této akce – odborem kultury – počítali, připravili 
jsme jen kratší program. Vystoupili opět žáčci našeho pěveckého oddělení s vánočními 
písněmi a poslechli jsme si slavnostní slova našeho pana starosty a pana faráře.  
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11. a 15. prosince 2019 Vánoční koncerty ZUŠ 
Ve středu 11. prosince a v neděli 15. prosince jsme připravili Vánoční koncerty. 11 prosince 
naše děti vystoupily v sále naší ZUŠ nejen pro seniory z Klubu seniorů a v neděli 15. prosince 
v sále Kina Máj pro rodiče a příznivce školy. Hned na úvod zahráli žáci žesťového oddělení 
slavnostní vánoční píseň Adeste fideles. Po ní jsme s dětmi návštěvníky koncertů přivítali 
básněmi, které nám napsala naše studentka Akademie umění a kultury v Třešti paní Jana 
Semrádová. Její další básně jsme přednášeli i během koncertu. Po úvodních tónech žesťů 
vystoupil akordeonový soubor Měchband ZUŠ Třešť a Telč. V jeho podání a také v podání 
kytarového souboru, který hrál hned po akordeonech, jsme si vyslechli několik tradičních 
vánočních koled. Klavírní oddělení připravilo několik čísel, kdy také hráli ke krásným 
tanečním číslům tanečního oboru. Žáci tanečního oboru zatančili také za doprovodu žáků 
hrajících na elektronické klávesové nástroje a za doprovodu Jazzbandu. Tradiční vánoční 
písně či koledy si rodiče a hosté koncertů poslechli v podání dechového oddělení, velmi 
romantické byly příčné flétny i saxofony. V zajímavé úpravě jsme slyšeli lidové koledy v 
podání smyčcového souboru. V závěru koncertu vystoupil s působivými vánočními písněmi 
nejen náš Jazzband, ale i pěvecký sbor. Na vánočním koncertě se nepodíleli jen žáci 
hudebního a tanečního oboru, ale také žáci výtvarného oboru. Programy koncertů ozdobili 
kopiemi svých vánočních obrazů, které byly vystaveny ve výloze Vývoje od 17. prosince a 
připravili v Kině Máj doprovodnou projekci. Uvařili i vánoční punč pro hosty koncertu, aby se 
zahřáli na večerní cestu domů.  
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13. prosince 2019 Vánoční koncert ve Studené 
Velmi přátelský a pozitivní večer jsme prožili se žáky pěveckého sboru, Jazzbandu a 
tanečního oboru při Vánočním koncertě ve Studené 13. prosince 2019, kam nás místní 
představitelé obce Studené pozvali a požádali o vystoupení. Na tomto koncertě vystoupily 
také děti z místní Mateřské školy s Vánoční pohádkou. Po jejich velmi milém zpívání a hraní 
zazpívali naši žáci pěveckého sboru pod vedením paní učitelky Hany Němcové svůj vánoční 
program, který obsáhl deset písní, a který nacvičovali na listopadovém soustředění v 
Panenské Rozsíčce. Dále měl svůj vánoční program nacvičený Jazzband pod vedením pana 
učitele Antonína Vidláka a ten také v závěru našeho celého vystoupení zahrál k tanci 
děvčatům tanečního oboru, která připravila paní učitelka Miroslava Lefnerová. Tento celý 
večer byl naprosto kouzelný, nejenže se dětem vystoupení opravdu povedlo, ale místní 
obecenstvo bylo nadšené naším programem a podáním. Koncert se konal na radnici v 
rekonstruované multifunkční obřadní síni, která je opravdu přenádherná a dotvořila tak 
slavnostní vánoční atmosféru. 
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19. prosince 2019 Vánoční koncert ZUŠ Telč 
Stává se pomalu tradicí vystoupení Měchbandu ZUŠ Třešť a Telč na vánočních koncertech 
nejen naší ZUŠ, ale také ZUŠ Telč. Proto jsme ani letos neudělali výjimku a s naším 
Měchbandem jsme vyrazili 19. prosince 2019 do Telče. Náš Měchband čítá v současné době 
25 členů a máme velkou radost, že je složený nejen z našich žáků, ale také z našich 
absolventů, dnes už pedagogů jiných škol. Velmi si jejich přátelství vážíme a jsem rádi, že 
mají chuť si s námi stále zahrát. V Telči zahráli svůj vánoční program a měli velký úspěch. 
 
24. ledna 2020 Ples Města Třešť a ZUŠ Třešť 
Krásný večer a noc jsme zažili v pátek 24. ledna 2020, kdy jsme společně s Odborem kultury 
Města Třeště uspořádali společný ples. Tak jako všechny plesy, i ten letošní měl téma, nesl se 
v nějakém duchu. Letos to bylo téma „na vlnách“. My jsme nechali zcela na našich hostech, 
jaké vlny si na našem plese užijí. Mohli se zakousnout do vlnek pod lodičkou nebo ovečky z 
perníku, mohli vidět modré vlny ve světelné výzdobě na stolech a nebo si mohli zasoutěžit s 
otázkou na téma vlnitý plech. Nejen, že měli vlny všude kolem sebe v jakékoliv podobě, ale 
také žáci našeho tanečního oboru tančili v úvodu plesu na vlnách skladby Na krásném 
modrém Dunaji Johanna Strausse, ti starší v pozdějších hodinách na rozbouřených vlnách s 
Piráty z Karibiku Hanse Zimmera. Naše žáky, jako na každý ples, připravila naše paní učitelka 
Miroslava Lefnerová, která taneční obor na naší škole vyučuje. V úvodu plesu na vlnách 
jazzových standardů hráli žáci Jazzbandu ZUŠ Třešť, který řídí pan učitel Mgr. Antonín Vidlák. 
Vrcholem našeho plesu bylo taneční vystoupení vítězů taneční soutěže STARDANCE 2018, 
herce Jiřího Dvořáka a tanečnice Lenky Nory Návorkové. Nejenže jejich tance byly překrásné, 
ale byl to velmi milý pár, s kterým jsme se mohli s našimi žáky vyfotografovat. Po celý večer k 
tanci a poslechu hrála taneční kapela Blueband. Na plese se podíleli nejen žáci hudebního a 
tanečního oboru naší školy, ale také žáci výtvarného oboru, kteří vytvořili se svoji paní 
učitelkou Bc. Erikou Houserovou ozdoby na stůl a na jeviště – modré vlnité dekorace. 
Připravili také vlnitý koutek, který hosté využili k fotografování.  
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29. ledna, 5. února a 12. února 2020 Žákovské koncerty  
Tři středeční podvečery jsme trávili s našimi žáky a rodiči na Žákovských koncertech, kde 
vystupovali především žáci klavírního, kytarového a smyčcového oddělení, neboť pro tyto 
nástroje byla v letošním roce vyhlášená soutěž Ministerstvem školství, mládeže a 
tělovýchovy. Žáci hrající na tyto nástroje si na žákovských koncertech vyzkoušeli zahrát svůj 
soutěžní program, který je náročný nejen repertoárově, ale i časově. Jednou z podmínek 
soutěží je minutáž, která se naplní obvykle nacvičením tří až čtyř skladeb. Pro sólové hráče je 
také podmínkou hra zpaměti. Při jakémkoli vystoupení dále musí žáci bojovat s trémou, která 
je pro nás všechny přirozená, a proto jsme dali dětem možnost právě prostřednictvím těchto 
koncertů co nejvíce vystupovat. Na těchto koncertech si zahráli i žáci jiných oddělení, mohli 
jsme si vyslechnout akordeon, zobcové flétny, či sólové zpěvy. 
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26. a 27. února 2020 Výchovné koncerty pro žáky mateřských škol 
V dopoledních hodinách ve středu 26. 2. 2020 a ve čtvrtek 27. 2. 2020 bylo v naší škole 
opravdu živo. Naši učitelé společně se svými žáky připravili pro děti z mateřských škol 
výchovné koncerty. Ve středu nás navštívila celá Mateřská škola Třešť a MŠ Růžená, ve 
čtvrtek MŠ Pavlov a MŠ a ZŠ Hodice. Bylo to celkem 203 dětí! Páni učitelé Jaroslav Šimánek, 
Petr Vohoska, DiS. a Mgr. Antonín Vidlák pojali tyto koncerty – coby hlavní protagonisté – 
velmi vtipně! Pan učitel Antonín Vidlák seděl po celou dobu v sále školy, coby přísný učitel, 
ke kterému chodil naši žáčci „do hodiny“, přímo do vyučování. A protože to byli naši malí 
žáčci, byli vždy připraveni a vždy jim pan učitel zapsal do žákovské knížky velkou jedničku. 
Horší už to bylo ale s těmi staršími žáky, které hráli páni učitelé Jaroslav Šimánek či Petr 
Vohoska. Velmi vtipným způsobem předváděli, jak to vypadá, když žáci necvičí, nechodí do 
vyučování připraveni, zapomínají si pomůcky, vymlouvají se a hlavně, jak vypadá to jejich 
hraní. No, ti už jedničky v žákovské knížce neměli! Bavili se nejen děti z mateřských škol, ale 
také jejich paní učitelky a samozřejmě nejvíce my kolegové, kteří jsme sledovali vyučované 
hodiny zpovzdálí. Ač byly koncerty vtipné, byly ale velmi poučné. Děti ze školek se dověděly, 
že na hudební nástroj se musí cvičit pravidelně, že i my ZUŠky jsme školy, že máme také 
žákovské knížky a vysvědčení, ale hlavně, že „BEZ PRÁCE NEJSOU KOLÁČE“  V rámci těchto 
výchovných koncertů také uvedli žáci pěveckého oddělení nastudovanou pohádku Z. Svěráka 
a J. Uhlíře Šípková Růženka pod vedením paní učitelky Hany Němcové, DiS. 
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26. února 2020 Žákovský koncert 
Středu 26. 2. a čtvrtek 27. 2. 2020 jsme měli opravdu perné, neboť mezi výchovnými 
koncerty pro mateřské školy jsme ještě uspořádali další žákovský koncert. Potřebovali jsme, 
aby si naši soutěžící „vyzkoušeli“ zahrát svůj program na vyšší kola soutěží s trémou, tak 
koncert padl na večer 26. 2. 2020. Nebyla to úplně náhoda, bylo to pro nás i velmi praktické 
– na každý koncert musíme postavit židle, které by překážely při výuce tanečního oboru, a 
pak je po koncertě zase uklízíme. Takhle jsme postavili židle v úterý večer a uklidili je až ve 
čtvrtek v poledne. No nejsme my šikovní???    

 
12. března – 10. května 2020 distanční výuka v ZUŠ, uzavření škol, zákaz školních akcí 
O letošních jarních prázdninách, které byly od 9. do 15. března 2020, byl již týden také v naší 
zemi poprvé zaznamenán výskyt sledovaného koronaviru, respiračního onemocnění, které je 
označováno jako COVID-19, a který byl poprvé identifikován ve Wu-chan v provincii Hubei v 
Číně. Právě o jarních prázdninách dne 12. března 2020 se Vláda České republiky usnesla na 
vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti 
s prokázáním výskytu koronaviru a uzavřela až do odvolání všechny školy v naší zemi. Tak 
jako ostatní školy, i my jsme začali rychle situaci řešit a přemýšlet, jak pokračovat ve 
vzdělávání nejen našich žáků Základní umělecké školy Třešť, ale také studentů Akademie 
umění a kultury v Třešti. Protože žijeme v době, kdy máme různé technické vymoženosti, 
začali jsme tedy pracovat s moderními technologiemi, jako je Skype, mailová komunikace, 
WhatsApp, Messenger. Pro individuální výuku jsme tedy nejčastěji zvolili právě Skype, kdy 
naše žáky při výuce nejen slyšíme, ale i krásně vidíme. Pochopitelně to nenahradilo 
přítomnost žáka ve škole, špatně se nám tvořila dynamika, agogika, ale v této těžké době, 
kdy jsme se nesměli setkat, byla tato komunikace vynikající. V hudebním oboru jsme řešili 
také výuku orchestru či souborů, i v tomto případě jsme si poradili – když jsme nemohli hrát 
společně dané konkrétní skladby, tak aspoň prostřednictvím YouTube jsme posílali žákům 
nahrávky jiných souborů či profesionálních umělců a při mailové komunikaci s žáky rozebírali 
způsoby podání, sledovali jsme rozdíly v provedení skladby, nechali se jimi inspirovat nebo 
jsme si prostě jednoduše říkali, jak se nám daná skladba líbí a jak na nás působí. Formu výuky 
přes mailovou komunikaci zvolila také naše paní učitelka výtvarného oboru, která dětem 
zasílala úkoly, co mají žáci tvořit. V každém úkolu měli napsané téma práce, jakou při tom 
využít výtvarnou techniku, jaké pomůcky, jak by měla vypadat realizace výtvarné činnosti a 
na závěr úkolu pár rad pro inspiraci.                           
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Například, jestli použít štětec nebo houbičku, že je lepší míchat odstíny, výsledek je pak 
zajímavější, že transparentní sklo při určitém úkolu je vhodnější, ať barvu neředí nebo 
naopak ředí vodou a na závěr připojila výtvarnou práci, kterou vytvořila sama. Děti doma 
pracovaly a výtvory nám posílali.  
Distanční formu vzdělávání také vymyslela paní učitelka tanečního oboru, která nejdříve 
dětem natočila a rozeslala rozcvičku, aby „nevypadly z formy“. Dále jim posílala úkoly přes 
mail, odkazy, které si děti rozkliknou, podívají se na video a do e-mailu odpoví na otázky. 
Například: jak se jmenovala první zvedačka, jak se jmenoval první cvik prováděný u tyče, atd. 
Žáci také posílali fotky a nahrávky z jejich domácích tréninků. Jsme moc rádi, že žáci všech 
našich oborů s námi komunikovali, dále se vzdělávali a že jim rodiče pomáhali s focením a 
natáčením jejich výtvorů a výkonů a zasláním zpět k nám do školy.  
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Závěr a zakončení školního roku 2019/2020 
V pondělí 11. května 2020 na základě návrhu Vlády ČR jsme mohli otevřít školu nejen pro 
žáky individuální výuky, ale také pro žáky kolektivních předmětů, a to do maximálního počtu 
15 žáků ve skupině. Výjimkou byla výuka hudební nauky, zde ve velké většině máme skupiny 
po osmnácti žácích, proto jsme tento jediný předmět vyučovali distančně. Výuka byla pro 
naše žáky nepovinná, záleželo na rozhodnutí rodičů, zda své děti k nám do školy pustili a my 
jsme opravdu moc rádi, že dětí, které se i nadále vzdělávaly distančně, bylo minimum. 
Velkou radost jsme měli také z docházky studentů Akademie umění a kultury v Třešti, 
přestože jsou naši studenti rizikovou skupinou občanů, rozhodli se studovat prezenčně. 
Ač už byl školní rok téměř před koncem, stihli jsme s našimi žáky to nejdůležitější, a to 
absolventské koncerty hudebního a tanečního oboru. Jen žáci výtvarného oboru se se svojí 
paní učitelkou rozhodli své práce v rámci absolutoria představit až na podzim 2020. Původně 
jsme zamýšleli uspořádat dva absolventské koncerty hudebního oboru, ale protože jsme 
nechtěli, aby rodiče pobývali na koncertech dlouho v rouškách (v červnu už bývá opravdu 
velké teplo), rozhodli jsme se zorganizovat koncerty čtyři. Byly tedy kratší, ale důležité bylo, 
že byly pro rodiče i pohodlné. 
 

 

Soustředění 

18. – 19. 11. 2019 Soustředění pěveckého oddělení v penzionu Dyje v Panenské Rozsíčce 
Pomalu se již stává tradicí soustředění pěveckého oddělení naší školy v penzionu Dyje v 
Panenské Rozsíčce. Toto soustředění pořádáme vždy na podzim, kdy se naši zpěváčci 
připravují na různá vánoční a předvánoční vystoupení, kdy jich je v tomto nádherném čase 
opravdu hodně. Letos jsme do nedaleké Panenské Rozsíčky vyrazili v pondělí 18. listopadu a 
přenocovali do úterka 19. listopadu 2019. V místním penzionu jsme se sešli už brzo ráno, po 
osmé hodině – i s napečenými buchtičkami od maminek – a hned jsme se pustili do práce. 
Paní učitelka Hana Němcová s dětmi pěveckého oddělení zahájila ráno poctivým 
rozezpíváním a hned po té děti nacvičovaly jednu vánoční písničku za druhou. V poledne 
jsme si s dětmi uvařili výborný oběd, sekanou s bramborami, a jako obvykle jsme šli na 
procházku do nedalekého lesíka, kde je kouzelný rybníček s lekníny. Po příjemné procházce 
se děti opět učily písničky na naše nadcházející vystoupení. Večer děti k večeři upekly toasty 
– i tento večerní chod se již stává tradicí - neboť děti mají sýrovo-salámové toasty rády a rády 
je také připravují. Po večeři jsme si ještě krátce zazpívali a uložili se k spánku. Druhý den jsme 
si ráno opět pochutnali na maminčiných buchtičkách a nacvičené vánoční písničky jsme si 
vyzkoušeli tak, jak je děti budou zpívat na vystoupení. A jaká vystoupení naše děti čekaly? 29. 
listopadu 2019 v Lukách nad Jihlavou při rozsvícení vánočního stromu, 1. prosince 2019 v 
Třešti na Zahájení Adventu, ve středu 11. prosince a v pátek 15. prosince 2019 na našich 
školních vánočních koncertech a 13. prosince 2019 ne Vánočním koncertě ve Studené.  
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 Výtvarný obor 

 

Výtvarný obor vyučovala 1 pedagogická pracovnice – 1 úvazek –Erika Houserová. 

Vyučující splňuje požadavky stanovené Zákonem č. 563/2008 Sb., o pedagogických 

pracovnících, §3 – předpoklady pro výkon funkce pedagogického pracovníka. 

 

Výtvarný obor navštěvovalo 77 žáků. 
Žáci byli vyučováni podle Školního vzdělávacího programu ZUŠ, který obsahuje studijní 
zaměření Výtvarná tvorba, přípravné studium obsahuje studijní zaměření, ve kterém je 
předmět Přípravná výtvarná výchova. 
 
Činnost výtvarného oboru: 

15. prosince 2019 Vánoční koncert v kině Máj 
Viz. Hudební obor. Výtvarný obor vytvořil videoprojekcí výzdobu tohoto koncertu a žáci 
ozdobili programy svými obrázky 

 
 
 

18. prosince 2019 - Začátek výstavy obrazů žáků výtvarného oboru ve Vývoji, oděvním 
družstvu v Třešti 
Tak jako každý rok, i letos se naši výtvarníci se svojí paní učitelkou Erikou Houserovou 
zúčastnili výtvarné výstavy, kterou pořádá DDM Třešť, a práce byly vystaveny ve výloze 
Vývoje od 18. prosince 2019. Obrazy nadchly nejen vánoční tématikou, ale i půvabem, s 
jakým je děti 2. a 3. ročníku vytvořily.                                                       
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24. ledna 2020 – Ples Města Třešť a ZUŠ Třešť 
Viz. Hudební obor.  

 
 
 
únor 2020 žáci výtvarného oboru tvořili pro Knihovnu Třešť 
Žáci 6. ročníku výtvarného oboru pod vedením p. uč. Eriky Houserové vytvořili tematické 
plakáty pro čtenáře Městské knihovny Třešť pomocí grafických tabletů, které jsme jim 
zakoupili z tzv. Šablon, dotačního programu EU.  
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20. února 2020 Zájezd do Brna s žáky výtvarného oboru, návštěva výstavy Poklad Inků, 
hradu Špilberk a Moravské galerie 
Naprosto úžasný den jsme zažili ve čtvrtek 20. února 2020 s žáky výtvarného oboru a jejich 
paní učitelkou Bc. Erikou Houserovou, kdy jsme se vydali na zájezd do Brna. Paní učitelka 
dětem objednala návštěvu výstavy Poklad Inků na brněnském výstavišti. Pod záštitou 
prezidenta Peru je zde vystaven ohromný zlatý poklad nesmírné historické hodnoty. Jedná se 
o originální rituální předměty, jež poprvé opustily území Jižní Ameriky. Výstava Poklad Inků 
představuje na ploše více než 2000 m2 zlaté exponáty pocházející z říše Inků a dalších 
jihoamerických civilizací, stovky předmětů, do kterých je doslova vryta historie dávných 
kultur a jejich rituálů. Exponáty, na které se do Peru jezdí dívat miliony lidí z celého světa, 
jsme s velkým potěšením shlédli i my. Přes poledne, kdy nám počasí opravdu přálo, nás hřálo 
sluníčko do zad při příjemné procházce na místní hrad Špilberk. Zde jsme si užili nejen pohled 
na krásný hrad, ale také výhled na téměř celé Brno. V odpoledních hodinách nás již čekali 
zaměstnanci Moravské galerie, kteří pro nás měli připravený edukační program - OD 
IMPRESIONISMU ARTOTÉKA PO ABSTRAKCI. Žáci intenzivně tvořili v inspirujícím prostředí, 
při procházce mezi obrazy stálé expozice moderního umění si odpovídali na otázky, proč 
malíři nemalují to, co vidí, či jak pochopit moderní umění. Hlavní součástí programu byla 
však výtvarná tvorba za vedení umělkyně-malířky. Zaměřili se na impresionismus, 
expresionismus, surrealismus, kubismus a abstrakci. Program byl realizován ve spolupráci s 
výtvarnou školou Start-Art a trval 3 hodiny. Protože byl připraven výborně, naši žáci se ani na 
chvíli nenudili a po celou dobu spolupracovali.  
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26. a 27. února 2020 Výchovné koncerty pro žáky mateřských škol  
Viz. Hudební obor, žáci výtvarného oboru udělali kulisy pro pohádku Šípková Růženka 

 
 
12. března – 10. května 2020 distanční výuka v ZUŠ, uzavření škol, zákaz školních akcí 

Viz. Hudební obor                 
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 Taneční obor 

 
Taneční obor vyučovala 1 pedagogická pracovnice – plný úvazek – Miroslava     Lefnerová. 

Vyučující splňuje požadavky stanovené Zákonem č. 563/2008 Sb., o pedagogických 

pracovnících, §3 – předpoklady pro výkon funkce pedagogického pracovníka. 

 

Taneční obor navštěvovalo 75 žáků. 

Žáci byli vyučováni podle Školního vzdělávacího programu ZUŠ: 

studijní zaměření Přípravné studium: Taneční průprava 

                                                      Taneční praxe 

1. a 2. ročník I. stupně: studijní zaměření Tanec: Taneční průprava 

                                                                                       Taneční praxe 

3., 4., 5., 6. a 7. ročník I. stupně: studijní zaměření Tanec: Taneční technika 

                                                                                                        Taneční praxe 

1., 2., 3. a 4. ročník II. stupně: studijní zaměření Tanec: Taneční technika 

                                                                                                   Taneční praxe 

 

V tomto školním roce pracovali žáci TO na těchto akcích: 

11. a 15. prosince 2019 – Vánoční koncerty v ZUŠ pro Klub seniorů a v Kině Máj pro 
veřejnost 
Viz. Hudební obor 
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13. prosince 2019 Vánoční koncert ve Studené 
Viz. Hudební obor 
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24. ledna 2020 – Ples Města Třešť a ZUŠ Třešť 
Viz. Hudební obor 
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26. a 27. února 2020 – Výchovné koncerty pro MŠ Třešť, Pavlov, Batelov a MŠ a ZŠ Hodice 
Viz Hudební obor 

 
 
 
12. března – 10. května 2020 distanční výuka v ZUŠ, uzavření škol, zákaz školních akcí 

Viz. Hudební obor 
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 Soutěže 
Hudební obor: 
 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vyhlašuje pro školní rok 2019/2020 soutěže 
a soutěžní přehlídky žáků základních uměleckých škol České republiky v hudebním, literárně 
dramatickém a výtvarném oboru č. j. MSMT-27175/2019-1. 
I. Hudební obor – soutěže a soutěžní přehlídky: 
1. Hra na kytaru (včetně komorní hry) 
2. Hra na klavír 
3. Hra na smyčcové nástroje 
4. Hra dechových orchestrů 
5. Hra jazzových souborů a ostatních orchestrů 
II: Literárně dramatický obor: Sólový a slovesný projev 
III. Výtvarný obor – soutěžní přehlídka 
 
Naše škola se zúčastnila disciplín Hra na kytaru, Hra na klavír, Hra na smyčcové nástroje. 
 
Hra jazzových souborů a ostatních orchestrů a soutěžní přehlídky výtvarného oboru jsme se 
už nezúčastnili s ohledem uzavření škol při celosvětové pandemii COVID – 19. 
 
Školní kolo soutěže ve hře na kytaru 22. 1. 2020 
 
1. ročník: 
Markéta Bambulová           1. místo s postupem do okresního kola 
Matyáš Obertík                    1. místo 
Adam Rolák                           1. místo 
Karolína Bezděkovská          1. místo 
Helena Poednová                 2. místo 
Barbora Hamtáková             2 místo 
 
2. ročník: 
Lukáš Brychta                        1. místo s postupem do okresního kola 
 
3. ročník: 
Tereza Koubová                    1. místo s postupem do okresního kola 
Michal Schilhab                     1. místo 
Rozárie Musilová                   1. místo 
 
4. ročník: 
Eliška Meisterová                   1. místo 
 
5. ročník: 
Veronika Stuchlíková             2. místo 
Vojtěch Pavlíček                      2. místo                         
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6. ročník: 
Karolína Šeketová                    1. místo 
Jan Kratochvíl                           1. místo 
Vojtěch Jelínek                         1. místo 
 
7. ročník: 
Monika Bambulová                 1. místo s postupem do okresního kola 
Lenka Talpová                           1. místo 
 
Okresní kolo soutěže ve hře na kytaru, 12. 2. 2020 
 
0. kategorie a): Markéta Bambulová      1. místo 

 
 
0. kategorie b): Lukáš Brychta                  1. místo 

 
 
0. kategorie c): Tereza Koubová               2. místo 
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IV. kategorie: Monika Bambulová           2. místo 

   
 
Školní kolo soutěže ve hře na housle 18. 2. 2020 
 
1. ročník: Marie Dolská                        1. místo 
 
4. ročník: Ondřej Bezděkovský           1. místo s postupem do okresního kola 
 
5. ročník: Štěpán Dolský                       1. místo 
 
6. ročník: Vojtěch Hynk                         1. místo s postupem do okresního kola 
                  Kristina Šeredová                  2. místo 
 
7. ročník: Klára Zažímalová                   1. místo s postupem do okresního kola 
                  Karolína Šmídová                  2. místo 
 
1. ročník/II. stupeň: Anna Dolská         1. místo s postupem do okresního kola 
 
3. ročník/II. stupeň: Václav Křičenský  1. místo 
 
4. ročník/II. stupeň: Pavla Požárová     1. místo s postupem do okresního kola 
 
Okresní kolo soutěže ve hře na housle v ZUŠ Jihlava 4. 3. 2020  
II. kategorie: Ondřej Bezděkovský      1. místo 
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V. kategorie: Klára Zažímalová     1. místo s postupem do krajského kola 

 
VI. kategorie: Anna Dolská   2. místo 

 

 
IX. kategorie: Pavla Požárová  2. místo 
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V. kategorie: Vojtěch Hynk    1. místo s postupem do krajského kola 

 
Žáky připravila paní učitelka Bc. Klára Klačíková 
 
Školní kolo soutěže ve hře na klavír 19. 2. 2020 
PHV: 
Adam Fridrichovský        1. místo 
Ema Bukvajová                 1. místo 
 
1. ročník: 
Tereza Hamerníková       1. místo s postupem do okresního kola 
Natálie Konývková           1. místo s postupem do okresního kola 
Adéla Popelářová             1. místo s postupem do okresního kola 
Klára Šťastná                     1. místo s postupem do okresního kola 
Tomáš Kušta                      1. místo 
Anna Štrejbarová             1. místo 
Rozálie Vláčilová              1. místo 
 
 
klavírní duo Adéla Popelářová, Klára Šťastná    
                                             1. místo s postupem do okresního kola 
 
2. ročník: 
Markéta Tůmová              1. místo s postupem do okresního kola 
Veronika Hartlová            1. místo 
Jan Jurač                             1. místo 
Aneta Marečková             2. místo 
 
3. ročník: 
Prokop Hynk                      1. místo s postupem do okresního kola 
Petra Smetanová              1. místo 
Šarlota Staňková               1. místo                                                                      
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Jiří Kratochvíl                     2. místo 
Jan Vacek                            2. místo 
 
4. ročník: 
Jakub Jurač                         1. místo 
Filip Tůma                           1. místo 
Matouš Trojan                   2. místo 
 
5. ročník: 
Tereza Stoklasová              1. místo s postupem do okresního kola 
Barbora Tůmová                1. místo 
Jan Kolář                              2. místo 
 
6. ročník: 
Veronika Pechová               1. místo s postupem do okresního kola 
Zdislava Štrejbarová           1. místo 
 
7. ročník: 
Anna Kolářová                     1. místo s postupem do okresního kola 
Natálie Čermáková             2. místo 
 
1.ročník/II. stupeň: 
Veronika Vostálová             1. místo  
 
2. ročník/II.stupeň: 
Anna Křivánková                   1. místo 
Matěj Stoklasa                       2. místo      
 
Žáky připravily paní učitelky BcA. Katrin Dvořáková, Miluše Havlíková a Marie Bazalová, DiS.  
 
Okresní kolo soutěže ve hře na klavír, 5. 3. 2020, ZUŠ Jihlava 
0. kategorie: Natálie Konývková           1. místo 
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Tereza Hamerníková       1. místo 

 
 

0. kategorie: Adéla Popelářová      1. místo 

 
 

I. kategorie: Markéta Tůmová   1. místo s postupem do krajského kola 

 
 

I. kategorie:  Klára Šťastná         1. místo             
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III. kategorie: Prokop Hynk               2. místo 

 
V. kategorie: Tereza Stoklasová              2. místo 

 
VI. kategorie: Veronika Pechová             2. místo 

 
VII. kategorie: Anna Kolářová            2. místo 
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Klavírní duo, I. kategorie: Adéla Popelářová, Klára Šťastná   1. místo    

          
Žáky připravily vyučující: BcA. Katrin Dvořákoví, Miluši Havlíkové a Marii Bazalové, DiS. 

 
Krajská kola soutěží ve hře na klavír a smyčcové nástroje se nekonala s ohledem na situaci 
spojenou s koronavirem. 
 

Výtvarný obor: 
 
16. 10. 2019 Výtvarná soutěž v SUPŠ Helenín  
Kateřina Stoklasová 
Aneta Douchová 
Amélie Sára Přechová  
a Mikuláš Zach 
získali ocenění porotou za zpracování tématu! 
Žáky připravila paní učitelka Bc. Erika Houserová 
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 Absolventi hudebního oboru 

 

             žáci                                                      vyučující 
I. stupeň: 1. Brabencová Zuzana – klavír, 7. r.                  K. Dvořáková     

                  2. Čermáková Natálie – klavír, 7.r.                    K. Dvořáková     

                  3. Kolářová Anna – klavír, 7. r.                           K. Dvořáková     

                  4. Kouba Pavel – klavír 7. r.                                K. Dvořáková     

                  5. Brychtová Magdaléna – akordeon, 7.r.        L. Meister         

                  6. Pospíchalová Adéla  – akordeon, 7.r.           L. Meister 

                  7. Horník Jan – akordeon, 7. r.                           J. Svobodová 

                  8. Šmídová Karolína – housle, 7.r.                     K. Kalčíková        

                  9. Zažímalová Klára - housle, 7. r.                      K. Kalčíková        

                 10. Bambulová Monika - kytara, 7. r.                 M. Tesařová 

                 11. Talpová Lenka - kytara, 7. r.                          M. Tesařová 

                 12. Brabencová Zuzana - zpěv, 7.r.                     H. Němcová     

                 13. Svoboda Milan - bicí, 7. r.                              A. Vidlák 

                  

                        

II. stupeň: 14. Štumarová Kamila - kytara, 4./II.st.            M. Tesařová 

                   15. Požárová Pavla - housle, 4./II.st.                 K. Kalčíková 

                   16. Dzjapková Nela – zpěv, 4./II.st.                   H. Němcová 

Absolventské koncerty žáků hudebního oboru 

V letošním školním roce absolvovalo hudební obor celkem 16 žáků. Pro jejich a návštěvníků 

koncertů bezpečnost jsme pořádali koncerty čtyři.  

3. června 2020 v sále ZUŠ – zde absolvovali žáci z klavírní třídy BcA. Katrin Dvořákové a 

z houslové třídy Bc. Kláry Kalčíkové, DiS. 

10. června 2020 v sále ZUŠ – žáci klavírní třídy BcA. Katrin Dvořákové a ze třídy bicích 

nástrojů Mgr. Antonína Vidláka 

11. června 2020 v Synagoze v Třešti – žáci akordeonové třídy Lenky Meister, kytarové třídy 

Bc. Martiny Tesařové a akordeonové třídy Jitky Svobodové 

17. června 2020 v Synagoze v Třešti – žáci pěvecké třídy Hany Němcové, DiS a kytarové třídy 

Bc. Martiny Tesařové 

Přestože naši žáci dva měsíce studovali na dálku cestou online, komorní skladby studovali až 

ve škole, také s klavírním doprovodem secvičovali až po otevření školy, podali na svých 

koncertech výborné výkony.  
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 Absolventi výtvarného oboru  

 

 

I.stupeň: 

1. Dolská Anna 

2. Douchová Aneta 

3. Kodysová Marta 

4. Pospíchalová Kristýna 

5. Stoklasová Kateřina 

6. Šmídová Karolína 

7. Zach Mikuláš 

 

Protože byla naše škola na dva měsíce uzavřena kvůli koronavirové pandemii, absolventi 

výtvarného oboru představí své absolventské práce na podzim 2020. 
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 Absolventi tanečního oboru  

1.stupeň: 

1. Bambulová Monika 

2. Joklová Kateřina 

3. Kadlecová Nikol 

4. Kodys David 

5. Kodysová Denisa 

6. Láníková Aneta 

7. Trojanová Lenka 

8. Zažímalová Klára 

 

Absolventský koncert žáků tanečního oboru 25. června 2020 v kulturním domě v Třešti 

Žáci tanečního oboru každý rok absolvují na Slavnostním vystoupení žáků tanečního oboru, 

kde také své ročníkové studium ukončí svým tanečním vystoupením všichni žáci tanečního 

oboru. Kvůli koronavirové pandemii nebyly školní akce do konce školního roku povoleny, 

tento večer tedy patřil jen absolventům. Protože měli naši ostatní tanečníci svá čísla 

připravena, celooborové vystoupení bude na podzim, 24. září 2020. Tam si také znovu 

zatančí naši absolventi.  

V letošním roce absolvovalo taneční obor 8 absolventů. Týden před vystoupením se jedna 

absolventka zranila, nemohla tedy v tento večer vystoupit. Svůj absolventský tanec předvede 

právě ve čtvrtek 24. září 2020. Náš taneční večer, přestože, byl jiný, než v minulých letech, 

nebyl ale méně slavnostní. Absolventi podali krásné výkony. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69 



 přijatí žáci 
 

 

 

V tomto školním roce  byli naši žáci přijat na střední školy s uměleckým zaměřením: 

Kateřina Stoklasová – Střední umělecko – průmyslová škola Jihlava, Helenín, obor kresba a 

malba 

Mikuláš Zach – Střední umělecká škola grafická Jihlava – multimediální tvorba (animace a 

game art, fotografická a filmová tvorba) 
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 Inspekce a kontroly 

 
 

Dne 4. – 13. května 2020 byla v organizaci provedena veřejnosprávní kontrola on line formou 

z důvodu šíření nákazy Covid19 ve smyslu § 13 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), dále ve 

smyslu zákona 255/2012 Sb., kontrolní řád (dále jen „kontrola“) provedené na základě 

pověření zřizovatele města Třešti a vedoucího kontroly, starosty Ing. Vladislava Hynka. 

Kontrolu provedla přizvaná osoba Veronika Soukupová, zaměstnankyně daňového poradce - 

ON-OK Libina s.r.o. Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky a závady.  
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 DVPP – další vzdělávání pedagogických pracovníků 

2019/2020 

1. Bazalová Marie, DiS.: 

ZUŠ Třešť: 
Psychologie vnímání, motivace a frustrace, PhDr. Pospíšil Miroslav, psycholog – 29. 8. 2019 
Zpracování hudby na počítači pomocí notového záznamu, Ing. Jaroslav Musil – 2. 6. 2019 

       

2. BcA. Dvořáková Katrin: 

ZUŠ Třešť: 
Psychologie vnímání, motivace a frustrace, PhDr. Pospíšil Miroslav, psycholog – 29. 8. 2019 
Zpracování hudby na počítači pomocí notového záznamu, Ing. Jaroslav Musil – 2. 6. 2019 
JAMU Brno, hudební fakulta: Metodické centrum – klavír: 21. 9., 19. 10., 9. 11., 14. 12. 2019, 
25. 1., 22. 2., 21. 3., 25. 4., 30. 5., 20. 6. 2020 

           

3. Havlíková Miluše: 

ZUŠ Třešť: 
Psychologie vnímání, motivace a frustrace, PhDr. Pospíšil Miroslav, psycholog – 29. 8. 2019 
Zpracování hudby na počítači pomocí notového záznamu, Ing. Jaroslav Musil – 2. 6. 2019 
Konzervatoř Brno: 
Klavírní soboty – 5. 10., 2. 11., 30. 11. 2019, 18. 1., 7. 3., 28. 3., 16. 5. 2020, náhrada 3. 10. a 
24. 10. 2020 
ZUŠ Chotěboř: 
Klavírní inspiromat – 12. 10. 2019 
NIDV Jihlava: 
Cesty k efektivní výuce v ZUŠ Hra na elektronické klávesové nástroje – 7. – 8. 11. 2019 
      
4. Bc. Houserová  Erika: 

ZUŠ Třešť: 
Psychologie vnímání, motivace a frustrace, PhDr. Pospíšil Miroslav, psycholog – 29. 8. 2019 

 
5. Bc. Klačíková Klára, DiS.: 
ZUŠ Třešť: 
Psychologie vnímání, motivace a frustrace, PhDr. Pospíšil Miroslav, psycholog – 29. 8. 2019 
Zpracování hudby na počítači pomocí notového záznamu, Ing. Jaroslav Musil – 2. 6. 2019 
ZUŠ Telč: 
Beseda, workshop a koncert Ondry Kozáka – ZUŠ Telč – 23. 3. 2020, koronavir- zrušeno 

 

6. Lefnerová  Miroslava: 

ZUŠ Třešť: 
Psychologie vnímání, motivace a frustrace, PhDr. Pospíšil Miroslav, psycholog – 29. 8. 2019 
NIDV: 

Celostátní setkání učitelů tanečních oborů ZUŠ Dílny:Hra(ní) s pohybem, Klasika pro všechny, 

Tanec jako hra – Bystré u Poličky 7. – 9. 10. 2019 
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7. Meister Lenka:     

ZUŠ Třešť: 
Psychologie vnímání, motivace a frustrace, PhDr. Pospíšil Miroslav, psycholog – 29. 8. 2019 
Zpracování hudby na počítači pomocí notového záznamu, Ing. Jaroslav Musil – 2. 6. 2019 
AZUŠ ČR: Valná hromada, 17. – 18. 10. 2019, Liberec 

Fakta, s. r. o. Žďár nad Sázavou:  

Celostátní setkání řídících pracovníků ZUŠ – 3. – 4. 12. 2019, Praha 

Celostátní setkání řídících pracovníků ZUŠ –Mikulov – 6. – 7. 5. 2020, přeloženo na 1. – 2. 10. 

2020 

 

8. Němcová Hana, DiS.:  

ZUŠ Třešť: 
Psychologie vnímání, motivace a frustrace, PhDr. Pospíšil Miroslav, psycholog – 29. 8. 2019 
Zpracování hudby na počítači pomocí notového záznamu, Ing. Jaroslav Musil – 2. 6. 2019 
Konzervatoř Brno: 

Pěvecké semináře – 12. 10. 2019, 25. 1. 2020, 25. 4. 2020 – přeloženo na 17. 10. 2020 
       

9. Svobodová Jitka: 

ZUŠ Třešť: 
Psychologie vnímání, motivace a frustrace, PhDr. Pospíšil Miroslav, psycholog – 29. 8. 2019 
Zpracování hudby na počítači pomocí notového záznamu, Ing. Jaroslav Musil – 2. 6. 2019 
NIDV Jihlava: 
Cesty k efektivní výuce v ZUŠ Hra na elektronické klávesové nástroje – 7. – 8. 11. 2019 
 

10. Šimánek Jaroslav: 

ZUŠ Třešť: 
Psychologie vnímání, motivace a frustrace, PhDr. Pospíšil Miroslav, psycholog – 29. 8. 2019 
Zpracování hudby na počítači pomocí notového záznamu, Ing. Jaroslav Musil – 2. 6. 2019 

              

11. Bc. Tesařová  Martina: 

ZUŠ Třešť: 
Psychologie vnímání, motivace a frustrace, PhDr. Pospíšil Miroslav, psycholog – 29. 8. 2019 
Zpracování hudby na počítači pomocí notového záznamu, Ing. Jaroslav Musil – 2. 6. 2019 
Konzervatoř Brno:  

Kytarové soboty: 14. 9., 14. 12., 2019, 21. 3., 25. 4. 2020 – přeloženo na3. 10. a 24. 10. 2020 

ZUŠ Telč: 
Beseda, workshop a koncert Ondry Kozáka – ZUŠ Telč – 23. 3. 2020, koronavir - zrušeno 

     

12. Mgr. Vidlák Antonín: 
ZUŠ Třešť: 
Psychologie vnímání, motivace a frustrace, PhDr. Pospíšil Miroslav, psycholog – 29. 8. 2019 
Zpracování hudby na počítači pomocí notového záznamu, Ing. Jaroslav Musil – 2. 6. 2019 
NIDV Národní institut pro další vzdělávání: 

Celostátní setkání učitelů hudební nauky na ZUŠ, Bystré u Poličky, 9. - 11. 10. 2019 
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13. Vohoska Petr, DiS.: 

ZUŠ Třešť: 
Psychologie vnímání, motivace a frustrace, PhDr. Pospíšil Miroslav, psycholog – 29. 8. 2019 
Zpracování hudby na počítači pomocí notového záznamu, Ing. Jaroslav Musil – 2. 6. 2019 
Konzervatoř Brno: 
Žesťové soboty – 23. 11. 2019, 8. 2. 2020, 21. 3. 2020 – přehozena na 10. 10. 2020 
 
 

14. Příhodová Zdeňka, ekonomka školy: 

ZUŠ Třešť: 
Psychologie vnímání, motivace a frustrace, PhDr. Pospíšil Miroslav, psycholog – 29. 8. 2019 
AZUŠ ČR: Valná hromada, 17. – 18. 10. 2018, Olomouc 

Fakta, s. r. o. Žďár nad Sázavou:  

Celostátní setkání řídících pracovníků ZUŠ – 3. – 4. 12. 2019, Praha 

Celostátní setkání řídících pracovníků ZUŠ –2020, Mikulov – 6. - 7. 5. 2020, přeloženo na 1. – 

2. 10. 2020 

NIDV Jihlava 

Studium pedagogiky -18. 10., 1. 11., 15. 11., 6. 12. 2019, 10. 1., 24. 1., 7. 2., 28. 2., 6. 3., 20. 

3., 3. 4., 24. 4., 27. 4., 28. 4., 29. 4., 8. 5., 18. 5., 28. 5., 29. 5. 2020 
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 Akademie umění a kultury v Třešti 

Projekt Akademie umění a kultury v Třešti byl schválen Radou a Zastupitelstvem Města Třešť 

v roce 2015 na tři roky, v roce 2017 bylo schváleno jeho pokračování, tzv. II. stupeň, na další 

tři roky. Pan starosta Ing. Vladislav Hynk převzal záštitu nad celým projektem. 

Patrony projektu, kteří nás svým srdcem, myslí a slovem podpořili a dali najevo své sympatie 

k tomuto vzdělávání, jsou významné osobnosti našeho města. Jsou to paní Marie Kopečná, 

držitelka medaile za významný přínos třešťskému sportu, dále herec Horáckého divadla 

Jihlava pan Milan Šindelář, a emeritní biskup plzeňský pan František Radkovský. 25. ledna 

nás náhle opustila, zemřela naše patronka paní Marie Kopečná.  

 

Hudební obor vyučovalo celkem 5 lektorů tyto předměty: 

BcA. Dvořáková Katrin  Hra na klavír, Hra na elektronické klávesové nástroje 

Havlíková Miluše            Hra na elektronické klávesové nástroje 

Bc. Tesařová Martina     Hra na kytaru 

Mgr. Antonín Vidlák       Hra na saxofon 

Vohoska Petr, DiS.          Hra na trubku, Hra na baskřídlovku 

 

Hudební obor navštěvovalo 12 studentů: 

Hra na EKN: Krejčí Blanka, 1. ročník/II. stupeň 

                      Kapounová Jaroslava, 2. ročník 

 

Hra na klavír: Trojanová Alena, 2. ročník/II. stupeň 

                         Stojan  Miroslav, 1. ročník 

                          

Hra na kytaru: Bambulová Danuše, 3. ročník 

                          Jelínková Jana, 2. ročník 

                          Václavková Marie, 2. ročník 

 

Hra na trubku: Salava Ivo, 2. ročník/II. stupeň 

                           Ing. Sobotka Karel, 3. ročník 

 

Hra na baskřídlovku: Pátek František, 2. ročník 

 

Hra na saxofon: Semrádová Jana, 2. ročník/II. stupeň 

                             Němec Ladislav, 1. ročník                              

75 

Výtvarný obor navštěvovalo 12 studentek a vyučovala je lektorka Bc. Erika Houserová: 

2. ročník/II. stupeň: Mgr. Kameníková Marie 

                                    Jelínková Jana 

                                     Nováková Zdeňka 

                                     Hávová Věra 

                                     Konířová Eva 

                                     Smejkalová Věra 



 

1. ročník/II. stupeň: Mezerová Miluše 

                                    Mgr. Drobná Zdeňka 

 

3. ročník: Mgr. Kubálková Anna 

                   

2. ročník: Mgr. Stojanová Drahomíra 

                  Kapounová Jaroslava 

 

1. ročník: Mgr. Hanáková Bohumila 

 

Taneční obor navštěvovalo 9 studentek a vyučovala je lektorka Lefnerová: 

2. ročník/II. stupeň: Pavlíková Marie 

                                     Trojanová Alena 

                                      Pryclová Alena 

                                      Nováková Ladislava 

                                      Marešová Jana 

 

2. ročník: Vacková Libuše 

                   Lisá Jiřina 

                   Lajtkepová Marie 

                   Kadlecová Jiřina 

 

8. října 2019 Zájezd studentů Akademie umění a kultury v Třešti do Prahy  

Studentky výtvarného oboru se dne 8. 10. 2019 vydaly do Prahy navštívit výstavu 

Francouzských impresionistů, která byla naistalována v Paláci Kinských na Staroměstském 

náměstí. Mistrovská díla ze sbírky Ordrupgaaard jsou zastoupena díly velikánů 

francouzského impresionismu Clauda Moneta, Edgara Degase, Augusta Renoira, Camilla 

Pissarra, Paula Gauguina a dalších. Nadšence pro tento výtvarný styl obrazy naprosto 

uchvátily. Po uměleckém zážitku se akademičky jely pokochat krásou botanické zahrady v 

Tróji. Nádherný skleník Fata Morgana byl sice momentálně bez motýlů, ale i přesto bohatý 

na exotické rostliny a dřeviny. Prohlídku venkovních expozic botanické zahrady jsme 

zakončily velice příjemným posezením ve vinotéce sv. Kláry s úžasným výhledem do zahrad 

Trójského zámku. Počasí nám sice nepřálo, ale dobrou náladu nám to vzít v žádném případě 

nemohlo. Byl to náš první společný výlet a za všechny účastníky doufám, že se brzy opět 

vydáme za poznáním. 

Bc. Erika Houserová 
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10. prosince 2019 vystoupení studentek Akademie umění a kultury v Třešti na Setkání 

nejstarších občanů města Třeště  

Dne 10. 12. 2019 naše skvělé akademičky, studentky tanečního oboru Akademie umění a 

kultury v Třešti, zatančily při akci Setkání nejstarších občanů města Třeště. Svou choreografii 

na skladbu Hallelujah za zpěvu Alexandry Burke předvedly společně se svou paní lektorkou 

Miroslavou Lefnerovou.   
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24. června 2020 v Kině Máj Slavnostní zakončení akademického roku 2019/2020 Akademie 

umění a kultury v Třešti  

I naši studenti Akademie umění a kultury v Třešti nemohli v březnu a dubnu do školy, 

nicméně i oni studovali i na dálku. Velmi nás potěšilo, když se po otevření školy dostavili k 

dalšímu studiu a mohli tedy svůj akademický rok ukončit svými pracemi a vystoupením. Celý 

večer se nesl ve velmi příjemné a přátelské atmosféře. V úvodu večera vystoupili studenti 

hudebního oboru. Hrály všechny tři studentky kytarové třídy paní lektorky Bc. Mariny 

Tesařové, obě studentky klavírní a klávesové třídy paní lektorky BcA. Katrin Dvořákové, oba 

studenti hry na saxofon pana lektora Mgr. Antonína Vidláka, dva studenti dechové třídy pana 

lektora Petra Vohosky, DiS. a naši studenti klavírní a dechové třídy zahráli také společně. 

Studentky tanečního oboru se svojí paní lektorkou Miroslavou Lefnerovou nastudovali 

choreografii k písni Alvaro Soler – Animal a jejich taneční vystoupení jsme shlédli 

zprostředkovaně pomocí videozáznamu. Studenti výtvarného oboru s paní lektorkou Bc. 

Erikou Houserovou své práce také natočili a promítli na plátno kina. Další své obrazy vystavili 

ve vstupních prostorách Kina Máj. 

Studenti všech oborů se prezentovali výborně a my máme z jejich studia upřímnou radost. 

Další krásnou chvíli jsme zažili s jedním z patronů naší Akademie, s hercem Horáckého 

divadla Jihlava Milanem Šindelářem, který měl pro nás připravená moudrá slova. Svůj 

pozdrav nám také zaslal i druhý patron naší Akademie - pan emeritní biskup plzeňský 

František Radkovský. Velmi si našich patronů vážím a také jejich přízně a krásných slov pro 

naše studenty.  

Náš akademický večer vyvrcholil v závěru, kdy za doprovodu studentské hymny Gaudeamus 

studenti obdrželi z rukou naší paní místostarostky Ing. Evy Požárové postupové listy do 

dalších ročníků a Diplomy ti, kteří ukončili první stupeň studia.  
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Zpracovala Lenka Meister, ředitelka školy 

V Třešti 31. 7. 2020 

 




























