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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 čerpala také dotace z EU, z operačního 

programu Šablony 2. Program byl určen na 2 roky, ukončen měl být v lednu 2021, kvůli 

zhoršení epidemiologické situace jsme Šablony ukončili 31. 7. 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. 

V září 2021 jsme otevřeli literárně-dramatický obor. Tento obor jsme také otevřeli pro 

studenty Akademie umění a kultury v Třešti. V ZUŠ a Akademii tedy vyučujeme všechny 

obory: hudební, výtvarný, taneční a literárně-dramatický. 

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

 Svou kapacitou již nevyhovuje základním požadavkům pro výuku, v září 2021 byla 

zahájena rekonstrukce „staré školy na náměstí“, kam bychom se po jejím dokončení 

měli přestěhovat. 

 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 MŠMT ČR. 

 Škola měla v tomto školním roce celkem 19 zaměstnanců  – včetně ředitelky 

                                                                           -   17 pedagogů– přepočtených 11, 1998 (MD) 

                                                                          -   1 ekonomka  

                                                                           -   školnice 0,5 

 Kapacita školy byla 360 žáků (během šk. roku navýšena na 390), stav k 30. 9. 2021 byl 

350 žáků.                 
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I. Hlavní úkoly pro školní rok 2021 - 2022 
 
Výchovně vzdělávací proces bude zajišťovat 11,1998 přepočtených pedagogických 
pracovníků a 1,5 ostatních zaměstnanců, celkem 12,6998 zaměstnanců. Vyučovat se bude v 
budově ZUŠ Třešť, Revoluční 20, odloučené pracoviště není zřízeno. 
 
A) Vyučovat žáky dle platného ŠVP, pracovat se Školním vzdělávacím programem naší 
školy  – správně mít žáky zařazené do studijních zaměření, malé podle věku, starší podle 
schopnostní a dovedností a zajistit, aby všichni žáci splňovali učební plány – souhrn 
předmětů a jejich hodinovou dotaci – 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. 
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 2022. 
V průběhu vzdělávacího procesu budou pedagogové kontrolovat průběžné plnění 
studijních plánů. Systematickou kontrolou budeme sledovat naplňování studijních plánů 
žáků a zaznamenané pokroky, úspěchy, neúspěchy a úskalí v rámci vzdělávání budeme 
diskutovat a analyzovat na pedagogických radách. 
 
B) Podporovat a věnovat vyšší péči novým vyučujícím, nově vzniklému literárně 
dramatickému oboru 
– literárně-dramatický obor – Kraj Vysočina resp. MŠMT nám navýšilo kapacitu naší školy 
v rámci celostátní koncepce ZUŠ, a proto od září 2021 máme navýšenou kapacitu z 330 žáků 
na 360. V tomto roce tedy zahajujeme výuku literárně-dramatického oboru, na kterou 
použijeme část navýšené kapacity. Do literárně-dramatického oboru jsme přijali 19 žáků, 
které rozdělíme na dvě skupiny – dle RVP ZUV. V září 2022 by měla být kapacita navýšena o 
dalších 30 žáků z celorepublikového rozdělení a škola by se měla přestěhovat do 
zrekonstruované „staré školy na náměstí“. Nový literárně dramatický obor se bude vyučovat 
v sále naší školy – zatím jeden den. Tento obor budeme podporovat, vyučující se chce s žáky 
zapojit již do Vánočních koncertů, do akce Rozsvícení vánočního stromu v Lukách nad 
Jihlavou a zorganizovat soustředění žáků.  
- do výtvarného oboru byla přijata nová vyučující – i ve výtvarném oboru máme v plánu 
využít navýšené kapacity a přijmout více žáků. Nová vyučující bude také „zdravou 
konkurencí“ pro jedinou vyučující VO na naší škole. 
- do hudebního oboru jsme přijali novou vyučující klavíru, o hru na klavír byl ze stran žáků a 
rodičů vždy velký zájem, pro nízkou kapacitu školy jsme nemohli všechny žáky přijmout. 
S navýšením kapacity jsme tedy přijali klavíristku – studentku Konzervatoře Praha. Paní 
učitelka je z Jižní Korey, česky umí, nezná však systém základního uměleckého vzdělávání, její 
uvádějící učitelka bude BcA. Katrin Dvořáková. 
- studijní zaměření Hra na varhany - v tomto školním roce se již třetím rokem bude vyučovat 
studijní zaměření Hra na varhany dle učebního plánu uvedeného v ŠVP a budeme 
kontrolovat, zda jsou školní výstupy pro toto studijní zaměření reálné. Dále budeme 
realizovat občasnou výuku ve farním kostele Sv. Martina, kde budeme také pořádat první 
vystoupení – Duchovní varhanní koncert. 
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C) Příprava na „překlopení“ z prezenční na distanční výuku 
Vzhledem ke covidové pandemii si nemůžeme být jisti, že celý školní rok budeme vyučovat 
prezenčně. Musíme být připraveni na pružné překlenutí z prezenční na distanční výuku. 
Rodiče nově přijatých žáků do ZUŠ dostanou dopis, kde budou mít veškeré informace ke 
zprovoznění platformy MS Teams doma, přihlašovací údaje a hesla žáků. Stávající žáci mají 
přístupy z loňského roku. Učitelé hned na začátku školního roku budou zakládat nové týmy, 
vyzkouší s žáky jejich funkčnost a při případném uzavření školy se hned s žáky spojí a výuka 
bude pokračovat bez problémů distančním způsobem. O změnách a distanční výuce budou 
rodiče informování prostřednictvím webových stránek a sdělením učitelů, kteří dostanou 
pokyn od ředitelky školy formou emailu. 
 
D) Informovanost žáků a rodičů s ohledem na Covid – 19 
Na začátku školního roku vypracujeme Přehled podmínek vzdělávání a provozu ZUŠ Třešť, 
kde budou ukotvena pravidla pro žáky a rodiče. Tento přehled bude součástí školního řádu, 
bude na webových stránkách naší školy, na nástěnce, pod schodištěm, kde mohou rodiče 
čekat na žáky a žáci budou o nich poučeni společně se školním řádem v první vyučovací 
hodině. Tento dokument bude průběžně aktualizován v návaznosti na průběh pandemie a 
vládní opatření k ní se vztahující. 
 
E) Plnění úkolů s pedagogickými zaměstnanci ve školním roce 2021/2022: 
 
 1. V tomto školním roce se zaměříme na uskutečnění akcí organizovaných naší školou, kde 
žáci předvedou své studijní výsledky. 
 
Vzhledem k epidemiologické situaci budeme organizovat koncerty za přísných 
bezpečnostních podmínek, které ukládá MŠMT a MZ ČR. Pokud by se koncerty nesměly 
konat živě pro veřejnost, budeme je organizovat online, tak jak v minulém školním roce. 
 
Každoroční koncerty naší školy, které jsou základním výstupem naší práce a práce žáků:             
                      Žákovské koncerty žáků HO každý měsíc, dle potřeby i více  
                      Vánoční koncert – účast všech oborů, uspořádat opět tento koncert v Kině Máj,  
                                               jeden vánoční koncert jsme dělávali pro seniory z Klubu seniorů 
                                                v sále ZUŠ, po epidemii byla činnost Klubu seniorů ukončena,   
                     navážeme na úspěšné koncerty pod okny seniorů z DPS Třešť 
                      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. 
Absolventů je celkem 18, uspořádáme tři koncerty, dva v Synagoze, jeden v ZUŠ, plakát 
vytvoříme ve spolupráci s novým lektorem Akademie – Milanem Šindelářem 
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  
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 
autorských filmů.                                                                       4 



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 udržet na stále 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. Zkoušky uděláme tak jak v době COVIDOVÉ – žáci zahrají pouze jednu 
skladbu, tím veřejně předvedou dovednost a zároveň budou pokračovat v dalším učení 
nových stupnic, etud a přednesů. Žáci absolventských ročníků zkoušky složí formou 
absolventských vystoupení. 
 
Připravit žáky na všechna kola soutěží ZUŠ, letos v disciplínách Hra na dechové nástroje, Hra 
na bicí nástroje, Sólový a komorní zpěv. 
Školních kol se zúčastní všichni žáci školy, aby byli motivováni k dokončení skladby a měli 
před sebou další významný cíl, nebudou však muset plnit podmínky soutěže – výběr 
repertoáru a minutáž. Žáci budou oceněni diplomy a dárky, které poskytne Unie rodičů při 
ZUŠ Třešť. 
Žáci, kteří budou postupovat do vyšších kol, tyto podmínky splní. 
 
ZUŠ Open 2022, celonárodní happening základních uměleckých škol na veřejném prostoru, 
VI. ročník – zúčastnit se této celostátní akce, která je pod záštitou Magdalény Kožené a je 
zastřešena AZUŠ ČR. Zapojit se do 6. ročníku této velkolepé akce, uspořádat vystoupení 
všech oborů před Kinem Máj a u kostela na náměstí.  
 
Soustředění – zorganizovat pro žáky pěveckého oddělení a literárně-dramatického oboru 
dvoudenní soustředění v penzionu Dyje Panenská Rozsíčka. Žáky zde motivovat nejen k učení 
daných skladeb zaměřených na určité vystoupení, ale pěstovat v nich také kompetence 
osobnostně sociální.  
Soustředění akordeonového oddělení ZUŠ Třešť a Telč v Panenské Rozsíčce – toto třídenní 
soustředění budeme pořádat v březnu 2022, na kterém se žáci připraví na prestižní koncerty 
a akce – „Čaj o páté“ – koncert akordeonového oddělení ZUŠ Třešť a Telč, na ZUŠ OPEN, na 
absolventské koncerty. 
 
„Čaj o páté“ – koncert akordeonového oddělení ZUŠ Třešť a Telč v DPS Telč – na koncertě 
vystoupí Měchband ZUŠ Třešť a Telč, absolventi a žáci, kteří podají nejlepší výkony na 
soustředění. 
 
Společné koncerty s jinými ZUŠ – rádi bychom uspořádali společný koncert se ZUŠ Telč a ZUŠ 
Dačice, vyčkáme ale zatím, jak se bude vyvíjet epidemiologická situace. 
 
Koncert pod okny seniorů – poprvé jsme tento koncert uspořádali v prosinci 2021, kdy kvůli 
COVIDU nebylo možné organizovat koncerty, rozhodli jsme se tedy zahájit spolupráci s DPS 
Třešť, kdy jsme zazpívali a zahráli s dětmi seniorům venku pod jejich okny. Z této záležitosti 
chceme udělat tradici, senioři za naše vystoupení byli velmi vděčni a i žáci měli radost 
z vystoupení. Koncerty budeme organizovat i v dalším pololetí školního roku. 
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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. 
 
Krom těchto akcí, které jsme přesunuli z loňského roku, budou žáci své výsledky 
prezentovat na těchto koncertech a akcích: 
 
2. Spolupracovat s odborem kultury Města Třeště: 
 
Nocturno – uspořádat další koncert z cyklu koncertů vážné hudby – pozvat Komorní 
filharmonii Pardubice, motivovat tak žáky k další práci a ukázat jim, jak hrají profesionální 
hudebníci, cyklus koncertů je pod záštitou senátora PČR Miloše Vystrčila  
  
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 výzdobu 
plesu a rekvizity. Škola se také podílí na přípravě tomboly a moderování. Téma letošního 
plesu bude Květinový bál. 
 
Koncert rodin s předáním ocenění „Hvězda roku 2021“ – tradičně zorganizovat tento 
koncert také ve spolupráci s Městem Třešť. Na akci oslovit rodiny, pomoci jim s nácvikem 
písní, nominovat žáky na titul „Hvězdu roku 2021“, 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.  
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 všech oborů, kde bude předvedena nabídka možných vyučovaných hudebních 
nástrojů a oborů.   
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. Výjimečně nabídnout i prezentaci výtvarného oboru a jejich Vernisáž s uvedením 
filmových absolventských prací. 
 
4. Spolupracovat s farou města Třešť: 
 
Noc kostelů – přijmou případné pozvání k této noční akci, kdy jsou široké veřejnost 
zpřístupněny 
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kostely, kostnice, fary a připravit večerní duchovní koncert ve farním kostele Sv. Martina, kde  
budou vystupovat žáci i učitelé. 
 
5. Spolupracovat s ostatními subjekty ve městě i mimo něj: 
 
dle oslovení jinými organizacemi 
S DDM Třešť - Vánoční výstava obrazů žáků výtvarného oboru ve Vývoji 
 
6. Přijmout nové žáky do PHV, případně do vyšších ročníků: 
  
Zorganizovat přijímací zkoušky do HO ve dvou termínech, aby si rodiče mohli vybrat, do VO, 
TO a LDO jeden termín zkoušek, zajistit propagaci na tyto zkoušky, vybrat a přijmout nové 
žáky. 
 
D) Ukončit projekt Evropské unie, která uvolnila dotace z Operačního programu Výzkum, 
vývoj a vzdělávání  - Šablony pro ZUŠ. S koordinátorkou MAS Ing. Zuzanou Pátkovou ukončit 
tento projekt, odeslat závěrečnou zprávu. 
 
E) Organizovat společně s Unií rodičů při ZUŠ Třešť zájezdy do velkých měst: 
  
Zájezd pro žáky všech oborů do Prahy – návštěva divadelního představení dle aktuální 
nabídky, exkurze a prohlídka Vyšehradu  
Zájezd s žáky tanečního oboru na představení Popelka v Janáčkově divadle Brno – 
představení bude mít premiéru v květnu 2022, dopolední představení domluvíme s 
divadlem. 
 
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“ a na naše Facebookové i webové stránky.  
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. 
 
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. Letos nežádat Město Třešť 
o příspěvek na nákup hudebních nástrojů, ale intenzivně spolupracovat na rekonstrukci školy 
„na náměstí“, kam by se naše škola měla v příštím roce přestěhovat. Sami se s předstihem 
zásobit pomůckami a vybavením, které již v tuto chvíli víme, že budou potřeba v nových a 
větších prostorách. 
 
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 první 
zimní a letní semestr III. stupně. Zažádat Město Třešť o zřízení nového oboru – Literárně-
dramatického, který bude vyučovat patron projektu – herec HDJ Jihlava Milan Šindelář. 
Vzdělávání v Akademii tak jako každý rok ukončíme Slavnostním předáním diplomů a 
postupových listů za podpory patronů projektu: emeritního biskupa plzeňského Františka 
Radkovského, který vždy posílá zdravici našim studentům a herce HDJ Jihlava Milana 
Šindeláře,  
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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 prostorách 
Kina Máj a tanečnice natočí video se svým tancem, které bude při slavnostním večeru 
prezentováno. Kvůli pandemii byla omezena výuka a závěrečný večer přesunut na podzim – 
30. listopadu 2021. 
 
I) Plnit naplánované úkoly ředitelkou školy ve šk. roce 2021/22 
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 –uvádět do školské praxe aktualizace zákonů a vyhlášek a mimořádných 
opatření 
                            sestavovat měsíční plány akcí a činnosti 
                            organizovat veškeré akce školy či vystoupení na jiných akcích, popř. určit na 
                            tyto akce pedagogy, kteří za ně budou 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 a 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 přijatým zaměstnancům  
- 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 
- v návaznosti na pracovní úraz paní uklízečky dbát na opakování proškolování zaměstnanců 
v oblasti BOZP i mimo řádný plán školení 
 
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 se zaměstnanci, dotazování se jejich spokojenost, 
materiální zabezpečení, motivaci k práci, potřeby a další podněty ke zlepšení společného               
                                    pracovního  prostředí 
                                 -  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  
                                 - v případě převedení prezenční výuky na distanční navštěvovat i          
                                    kontrolovat  vedení a průběh online vzdělávání 
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                                 - kontrola učeben, jejich bezpečnost, adekvátnost vybavení učebními   
                                    pomůckami 
                                 
                                                      
Hospitace: 
-  pravidelná hospitace u všech pedagogů: 
   ve výuce 
   při všech koncertech a vystoupeních 
   na třídních přehrávkách 
   na případných online hodinách 
- případně zaktualizovat a doplnit hospitační záznam 
 
Vzájemná hospitace: 
Tuto hospitaci provádějí pedagogové mezi sebou, zatím ne všichni, ostatní k tomu budou 
vedeni 
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II.  Pedagogické porady 
 
24. 8. 2021 
Program:    1. Kontrola závěrů z pedagogické rady 14. 6. 2021 
                     2. Přivítání zaměstnanců, poděkování učitelům při příležitosti 
                          pracovního výročí 
                     3. Organizace 
                     4. Přidělení učeben učitelům, vyučovací dny 
                     5. Program na přípravný týden, poučení o COVID – 19 
                     6. Teamsy 
                     7. Přidělení nových žáků učitelům 
                     8. Absolventi 
                     9. DVPP 
                    10. Soutěže 
                    11. Nominace na Hvězdu roku 2020 
                    12. Šablony 
                    13. Samostudium 
                    14. Akce prvního pololetí školního roku 2020/2021 
                    15. Koncert rodin 
                    16. Ostatní 
 
27. 9. 2021 
Program     1. Kontrola závěrů z pedagogické rady 24. 8. 2021 
                     2. Seznámení se školním řádem, pracovním řádem a výroční zprávou 
                     3. Dohled nad žáky a zamykání školy 
                     4. Soutěže 
                     5. První vystoupení dívek tanečního oboru 17. 9. 2021 
                     6. Absolventi 
                     7. Koncert rodin 
                     8. Nákup školních pomůcek v minulém školním roce 
                     9. Uvolnění žáci 
                    10. Potvrzení o studiu 
                    11. Akce na první pololetí školního roku 
 
22. 11. 2021 
Program:    1. Kontrola závěrů z pedagogické rady 27. 9. 2021 
                     2. Hodnocení prvního čtvrtletí školního roku 2021/2022, pedagogika 
                     3. Nová vládní nařízení, aktualizovaný Přehled podmínek vzdělávání 
                     4. Soutěže 
                     5. Statistika 
                     6. Počty dojíždějících žáků 
                     7. Inventury 
                     8. Absolventi 
                     9. Akce, termíny 
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10. 1. 2022  
Program: 1. Kontrola závěrů z pedagogické rady 13. 12. 2021 
                     2. Testování zaměstnanců 
                     3. Hodnocení 2. čtvrtletí školního roku 2021/2022 
                     4. Facebook 
                     5. Vzájemné hospitace 
                     6. Klasifikace, uvolnění žáci 
                     7. Pedagogika, plnění studijních plánů 
                     8. Soutěže 
                     9. Úrazovost 
                  10. Absolventské koncerty 
                  11. Třídní schůzky 
                  12. Zvýšení platu za výuku Akademie 
                  13. Akce do konce školního roku 
 
7. 3. 2022  
Program: 1. Kontrola závěrů z pedagogické rady 10. 1. 2022 
                     2. Hodnocení třetího čtvrtletí školního roku 
                     3. Návštěva ČŠI 
                      4. Koncepce 
                      5. Koncert rodin s předáním ocenění Hvězda roku 2021 
 
21. 3. 2022  
Program:    1. Kontrola závěrů z pedagogické rady 7. 3. 2022  
                     2. Kontrola ČŠI 
                     3. Hodnocení Koncertu rodin  
                     4. Další akce 
                     5. Absolventské přehrávky 
                     6. Třídní schůzky s přehrávkou žáků 
                     7. Přijímací zkoušky 
                     8. Postupové zkoušky 
                     9. Žákovské listy 
 
 
28. 4. 2022  
Program: 1. Kontrola závěrů z pedagogické rady 21. 3. 2022  
                     2. Plán akcí do konce školního roku 
                     3. Vysvědčení 
                     4. Organizace konce školního roku 
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III.  Akce školy pro veřejnost 
 
                                                      
10. 11. 2021 18:00     Žákovský koncert žáků hudebního oboru 
 
 1. 12. 2021 18:00      Žákovský koncert žáků hudebního oboru 
 
19. 12. 2021 v 14:30, 15:45 a 17:00 Vánoční koncerty v Kině Máj 
 
21. 1. 2022                  Ples Města Třešť a ZUŠ Třešť, Květinový bál – zrušeno (Covid) 
 
26. 1. 2022   18:00   Žákovský koncert žáků hudebního oboru  
 
31. 1. 2022                 Natáčení České televize u nás v ZUŠ 
 
 2. 2. 2022                  Natáčení žáků pěveckého oddělení pro kapelu Autobus, Jihlava 
                                   
9. 2. 2022  18:00       Nocturno, Komorní filharmonie Pardubice, cyklus večerních koncertů  
                                     se koná pod záštitou předsedy Senátu PČR Miloše Vystrčila 
 
10. 2. 2022                školní kolo soutěže ve hře na dechové a bicí nástroje 
 
23. 2. 2022 8:45, 10:00  Výchovné koncerty pro MŠ Třešť v ZUŠ   
 
23. 2. 2022                školní kolo soutěže v sólovém zpěvu 
 
23. 2. 2022 17:00     Vernisáž VO v Gramkafé Třešť 
 
23. 2. 2022  18:00     Žákovský koncert žáků HO a LDO 
 
24. 2. 2022 8:15        Výchovné koncerty pro MŠ Pavlov, Růžená a 1. třídu ZŠ Třešť 
   
2. 3. 2022  18:00     Žákovský koncert žáků hudebního oboru 
 
16. 3. 2022  18:00    Koncert rodin s předáním ocenění Hvězda roku 2021, v ZUŠ  
 
6. 4. 2022  18:00     Žákovský koncert žáků HO a LDO 
 
8. 4. 2022 17:00     „Čaj o páté“, koncert akordeonového oddělení ZUŠ Třešť a Telč v DPS  
 
13. 4. 2022  17:00    Pohádka O veliké řepě, v podání studentů Akademie umění a kultury  
                                     v Třešti a Pohádky po telefonu v podání žáků LDO 
 
od 23. 4. 2022          Výstava obrazů žáků VO p. uč. M. Krčkové ve výloze Bazaru Třešť 
 
27. 4. 2022  18:00    Žákovský koncert žáků hudebního oboru 
 
3. 5. 2022  8:30         Vystoupení žáků tanečního oboru pro MŠ a ZŠ Hodice, MŠ Třešť, Růžená  
                                    a Pavlov   
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5. 5. 2022 18:00           Vystoupení tanečního oboru v KD pro veřejnost  
                                        dopoledne pro ZŠ Třešť 
 
9. 5. 2022 17:00            Vystoupení LDO 
 
11. 5. 2022 18:00          Absolventský koncert v Synagoze v Třešti 
 
15. 5. 2022 15:00         Návštěva LDO Horáckého divadla Jihlava hry Šťastný princ   
 
 18. 5. 2022                   Vystoupení studentů Akademie v Domově důchodců Lesnov                   
 
25. 5. 2022 18:00          Absolventský koncert v sále ZUŠ      
 
26. 5. 2022 18:00          Duchovní žákovský koncert v kostele svaté Kateřiny Sienské v Třešti 
 
31. 5. 2022                    Zájezd s žáky TO do Brna, exkurze do Labyrintu po Zelným trhem,   
                                        návštěva představení Popelka v ND Brno 
 
8. 6. 2022  18:00           Slavnostní předávání postupových listů studentům Akademie, 
                                        kino Máj 
                                      
14. 6. 2022   8:15 a 10:00 pro II. stupeň ZŠ Třešť Vernisáž výtvarného oboru, Kino Máj 
                        18:00                                                     Vernisáž výtvarného oboru, Kino Máj 
 
                                         
29. 6. 2020   14:30     Tradiční párty s vysvědčením pro žáky tanečního oboru 
 

Ostatní vystoupení 
 
17. – 18. 9. 2021       Oslavy 125-tého výroční založení firem Podzimků, vystoupení TO 
 
7. 10. 2021 16. 00    Spolupráce na výtvarné dílně v rámci šablon s DDM Třešť dne   
                                    v učebně č. 9 v ZUŠ Třešť. 
 
20. 10. 2021              Výtvarná soutěž v SUPŠ Jihlava, Helenín, účast našich žáků 
 
od 13. 12. 2021          Vánoční výstava prací žáků VO v Trafice Pátek,  pořádalo DDM Třešť 
 
18. 3. -   26. 3. 2022   Výstava obrazů studentů Akademie umění a kultury na festivalu  
                                       TDJ Třešť 
 
24. 3. 2022                  Okresní kolo dětského divadla – DMF, účast žáků LDO 
 
25. 5. 2022                 Vystoupení kytarového oddělení na ZUŠ OPEN v Telči 
 
13. 6. 2022                  Varhanní koncert v Nové Říši, vystoupení žáků varhanního  
                                      studijního zaměření 
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24. 6. 2022                  Rozeznělá Třebíč, varhanní koncert, vystoupení žáků varhanního  
                                      studijního zaměření 
 
23. – 26. 6. 2022        Výtvarná soutěž Sympozia YGS, práce zaslány do 11. 1. 2022 
 
26. 6. 2022 13:30 – 13:45  Minifestival Batelov, vystoupení žáků žesťového oddělení 
 
28. 6. 2022  18:00      Vystoupení žáků hudebního oboru na Předávání ocenění Města Třešť 
 
 
 

  
Soustředění 
 
7. – 9. 10. 2021       Soustředění literárně-dramatického oboru 
                                   penzion Dyje Panenská Rozsíčka     
 
30. 3. – 1. 4. 2022   Soustředění akordeonového oddělení ZUŠ Třešť a Telč,  
                                   penzion Dyje Panenská Rozsíčka     
       
 4. – 5. 4. 2022        Soustředění pěveckého oddělení 
                                   penzion Dyje Panenská Rozsíčka     

 
Postupové zkoušky 
30.5 – 3.  6. 2022   
 
 

Přijímací zkoušky do PHV 
do 20. 5. 2022 – zájemci, kteří pošlou přihlášku, byli kontaktováni 
30. 5. 2022 a 2. 6. 2022, vždy v 17:00, ředitelna 
 

Přijímací zkoušky do výtvarného oboru 
do 20. 5. 2022 – zájemci pošlou přihlášku 
25. 5. 2022 v 15:30, učebna VO 
 

Přijímací zkoušky do tanečního oboru 
do 20. 5. 2022 – zájemci pošlou přihlášku 
27. 5. 2022 v 15:30, sál 
 

Přijímací zkoušky do literárně-dramatického oboru 
do 20. 5. 2022 – zájemci pošlou přihlášku 
6. 6. 2022 v 17:30, sál 
 
 

Třídní schůzky pro rodiče s přehrávkou žáků: 
Marie Bazalová, DiS. – 24. 5. 2022, 18:00 
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BcA. Katrin Dvořáková – 4. 5. 2022, 17:30 
Miluše Havlíková – 22. 6.2022, 17:00 

Bc. Martina Tesařová, Jaroslav Šimánek – 6. 5. 2022 v 17:00  

Mgr. Antonín Vidlák – 16. 6. 2022, 18:00 

Hana Němcová, DiS. – 22. 6. 2022, 18:00  

Lenka Meister, Jitka Svobodová – 15. 6. 2022, 16:30 

Petr Vohoska, DiS. – 9. 6. 2022, 18:00 

Bc. Klára Kalčíková, Seungeun Choi – 7.6.2022, 17:45 (18:00) 
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 Organizace školního roku 2021/2022 

 

 

středa 1. září 2021                                                                                              začátek školního roku 

středa 27. října a pátek 29. října 2021 (čtvrtek 28. října svátek)                podzimní prázdniny 

od čtvrtka 23. prosince 2021 do neděle 2. ledna 2022                                     vánoční prázdniny 

pondělí 3. ledna 2022                                                                                              začátek vyučování 

pondělí 31. ledna 2022                                                                                  ukončeno první pololetí 

pátek 4. února 2022                                                                        jednodenní pololetní prázdniny  

pondělí 14. února – neděle 20. února 2022                                                              jarní prázdniny  

čtvrtek 14. dubna 2022 (pátek 15. dubna svátek)                                       velikonoční prázdniny 

(pondělí 18. dubna 2022 Pondělí velikonoční)                                        

čtvrtek 30. června 2022                                                                                   konec druhého 

pololetí 

od pátku 1. července 2022 do středy 31. srpna 2022                                             hlavní 

prázdniny 

čtvrtek 1. září 2022                      začátek období školního vyučování ve školním roce 

2022/2023  

 

Svátky: 

úterý 28. září 2021                                                                            Den české státnosti (sv. Václav) 

čtvrtek 28. října 2021                         Den vzniku samostatného československého státu (1918) 

středa 17. listopadu 2021                                Státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii 

neděle 1. května 2022                                                                                                      Svátek práce 

neděle 8. května 2022                                                                                                      Den vítězství 

 

 

 

 

16 



 Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
 
Pedagogové: 

1. Bazalová Marie, DiS.                     Konzervatoř Brno, varhany, 2014 
 
2. Bobková Anna, DiS.                       Konzervatoř Brno, violoncello, 2014, MD 
 
3. BcA. Dvořáková Katrin                  Konzervatoř Pardubice, klavír, 2009 
                                                              JAMU Brno, Hudební umění, Klavírní pedagogika, 2017 

4. Havlíková Miluše                           Konzervatoř Brno, klavír , 1981  

5. MgA. Houdková Pavla                  JAMU Brno, Dramatická umění, 2011 

6. Bc. Houserová Erika                     Gymnázium Telč, Studium pedagogiky NIDV Jihlava, 
                                                             Masarykova univerzita Brno,  
                                                             Sdružená uměnovědná studia, Teorie a dějiny umění, 2019 

7. Choi Seungeun                             Dívčí střední škola Changduk, hudba – kurzy, 2008 
                                                                                                                    tj. nekvalifikovaná 
                                                             studuje 4. ročník Konzervatoře Praha 
 
8. Bc. Kalčíková Klára, DiS.               Masarykova univerzita Brno, Filozofická fakulta,  
                                                              Mediteránní studia 
                                                              Konzervatoř Brno, viola, 2019 

9. BcA. Krčková Michaela                Západočeská univerzita v Plzni, Výtvarná umění, 2020 

10. Lefnerová Miroslava                   Konzervatoř Brno, tanec, 1985 

11. Meister Lenka                              Konzervatoř Kroměříž, akordeon, 1993 

12. Němcová Hana, DiS.                    Konzervatoř Teplice, zpěv, 2009 

13. Svobodová Jitka                            Konzervatoř Kroměříž, akordeon, 1988 

14. Šimánek Jaroslav                          Konzervatoř Kroměříž, klarinet, 1994 

15. Bc. Tesařová Martina                   Konzervatoř České Budějovice, kytara, 1995 
                                                                Pedagogická fakulta Masarykovy Univerzity Brno,   
                                                                Pedagogika, 2007 
 
16. Mgr. Vidlák Antonín                     Jihočeská univerzita České Budějovice, učitelství     
                                                                všeobecně vzdělávacích předmětů, český jazyk,  
                                                                hudební výchova, 1992 
 
17. Vohoska Petr, DiS.                         Konzervatoř České Budějovice, trubka, 2013 
 
Ekonomka: 
1. Příhodová Zdeňka                           SOŠ a Obchodní akademie Třešť, 1999 

Uklizečka a školnice: 
1. Ilečková Soňa – invalidní důchodkyně 
2. Adámková Alena 
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Plán práce – září 2021 
  
                                                                                                               
 
23. 8. 13:00          Školení Psychologické aspekty komunikace PhDr. Mgr. Jeronym Klimes, Ph.D., 
                                KD Třešť 
26. 8.                       Klavírní webinář                                                                                                  Havlíková 
24. 8. 9:30              Pedagogická rada   
                                 Domluva kolektivních předmětů 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                      
1. 9.  8:30 – 11:30  Zahájení školního roku  
                                                                                                                                                                                                                                 
1. 9. - 7. 9.           Rozvrhy hodin - individuálně všichni vyučující – zapsat do Klasifikace do 10.9. 
(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 
                              Založit Teamsy – účty nových žáků zaslat rodičům s dopisem 
 
od 8. 9.               Pravidelné vyučování 
 
od 1. 9.               V ředitelně kontrola seznamu žáků a vyučujících hodin ( Výkaz žáků…), tisk 
                            Kontrola VO a TO školní matriky – stav žáků, ročníky, předměty  
 
15. 9.                  Školení na ČŠI Praha                                                                                        Meister 
16. – 17. 9         Školení ředitelů                                                                                                 Meister 
 
17. 9.                  Oslavy k výročí založení firmy Podzimek, vystoupení TO                      Lefnerová 
 
do 17. 9.             Studijní plány stávajících žáků (nezapomenout na kolektivní předměty) 
                              
18. 9.                  Klavírní inspiromat, ZUŠ Chotěboř                                                            Havlíková 
 
 V 1. vyučovací hodině poučit žáky o školním řádu, zapsat do TK a žákovských knížek,  
                             v kolektivních předmětech udělat seznam žáků a nechat je podepsat 
 
                             V kolektivních předmětech poučit žáky o souborových pravidlech 
 
27. 9.  9:30       Pedagogická rada - Teamsy 
 
28. 9.                  Státní svátek 
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       Revoluční 20, Třešť 

Plán práce – říjen 2021 
 
   
 
2. 10.            Dechová sobota                                                                                                                Vidlák 
  
5. 10.            Školení Etiketa ve veřejné správě, Praha                                               Meister, Příhodová 
 
7. 10.            Spolupráce na výtvarné dílně v rámci šablon s DDM Třešť, ZUŠ                       Houserová 
 
7. – 9. 10.    Soustředění LDO v Penzionu Dyje v Panenské Rozsíčce                                       Houdková   
 
8. 10.             Celostátní konference učitelů TO ZUŠ                                                                    Lefnerová 
 
12. – 15.        Inspekční činnost na jiné ZUŠ                                                                                      Meister  
         
16. 10.            Klavírní sobota                                                                                                            Havlíková 
 
20. 10.            Výtvarná soutěž v SUPŠ Jihlava, Helenín                                                               Houserová 
 
21. – 22. 10.    Valná hromada AZUŠ, Zlín                                                                      Meister, Příhodová  
             
24. 10.              Metodické centrum – klavír, JAMU Brno                                                            Dvořáková  
 
 
27. – 29. 10.      Podzimní prázdniny 
 
 
 
________________________________________________________________________________ 
  
10. 11.  18:00     Žákovský koncert 
22. 11      9:30    Pedagogická rada 
24. 11.   18:00    Koncert rodin, ZUŠ 
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Plán práce- listopad 2021 

                          
 
 
6. 11.              Dechová sobota                                                                                            Vidlák, Šimánek 
 
9. – 12. 11.    Inspekční činnost na jiné ZUŠ                                                                                    Meister 
 
10. 11.18:00 Žákovský koncert 
 
15. – 16. 11. Soustředění pěveckého oddělení v Panenské Rozsíčce                        Němcová, Meister 
 
16. 11. do 15:30 nepůjde elektřina 
 
17. 11.            Státní svátek 
 
20. 11.            Metodické centrum – klavír, JAMU Brno                                                             Dvořáková 
 
20. 11.           Klavírní sobota, Konzervatoř Brno                                                                            Havlíková 
 
 
22. 11.  9:30  Pedagogická rada – osobně i přes Teamsy 
 
24. 11. 18:00 Koncert rodin s předáním ocenění Hvězda roku 2021, sál ZUŠ 
 
26. 11. 17:00 Rozsvícení vánočního stromu v Lukách nad Jihlavou        
                                                                                       Němcová, Houdková, Havlíková, Meister, Šindelář 
 
27. 11.           Žesťová sobota, Konzervatoř Brno                                                                              Vohoska 
 
od 29. 11.    prodávání místenek na Vánoční koncert do Kina Máj, kancelář          Příhodová, Meister 
 
  
     
30. 11. 18:00 Slavnostní předávání postupových listů studentům Akademie, Kino Máj 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. 12. 18:00  Žákovský koncert 
8. 12. 19:00  Vánoční koncert Petra Bende, vystoupení pěveckého oddělení                    Němcová 
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Plán práce- prosinec 2021 
 
 
1. 12.          Žákovský koncert 
 
1. 12. 11:00 Inventura učebny č. 5                                                                                              Svobodová 
2.12. 9:00   Inventura skladu a č. 6 a 10   Vidlák, Šimánek, Vohoska, Meister, Příhodová, Dvořáková                                                                                                                  
 
3. 12. 12:30 Inventura učebny č. 2                                                                                                       Vidlák  
6. 12. 12:30Inventura smyčcových nástrojů                                                                                 Kalčíková 
6. 12. 13:00 Inventura učebny č. 4                                                                                                 Havlíková   
7. 12.9:00 Inventura učebny č. 3                                                                                                   Dvořáková 
 
 
7. 12. 10:00 Inventura učebny č. 9                                                                                                Houserová 
7. 12. 12:00Inventura učebny č. 8                                                                                                 Lefnerová  
 
 
8. 12. 13:00 Inventura učebny č. 7                                                                                                   Tesařová 
 
11. 12.           Dechová sobota                                                                                                Šimánek, Vidlák 
 
od 13. 12.      vystavuje III. ročník VO na Vánoční výstavě ve Vývoji                                       Houserová 
 
12. 12. 15:00 Návštěva LDO Horáckého divadla hry Šťastný princ                                        Houdková 
 
13. 12. 9:30    Pedagogická rada 
 
 
13. - 17. 12.    Zkoušky v Kině Máj na Vánoční koncerty, rozpis v kanceláři 
19. 12.             Vánoční koncerty v Kině Máj dle rozpisu: 14:30, 15:45 a 17:00     
 
 
20. 12. 18:00    Vánoční posezení – Restaurace Harmony Třešť                                            
 
 
23. 12. 2021 - 2. 1. 2022           Vánoční prázdniny 

  
 
  3. 1. 2022            vyučování 
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Plán práce – leden 2022 

 
 

3.  1.                zahájení výuky 
 
10. 1.  9:30      Pedagogická rada  
  
14. 1. 9:00 – 12:00 Schůzka ředitelů na krajské úrovni, Chotěboř                                   Meister 
 
15. 1.              klavírní sobota                                                                                                 Havlíková 
 
 
18. 1. – 24. 1.  napsat vysvědčení do Klasifikace, tisk v kanceláři  
                          známky z HN a kolektivních předmětů psát do programu klasifikace do 18.1.  
                           
20. 1. 11:00 – 12:00 Pracovní schůzka na výchovné koncerty, kancelář   
                                                                                Houdková, Vidlák, Šimánek, Vohoska, Meister 
 
22. 1.             Metodické centrum – klavír, JAMU Brno                                                   Dvořáková 
22. 1.             Dechová sobota, Konzervatoř Brno                                                    Vidlák, Šimánek 
 
25. 1 – 31. 1. rozdávat výpisy vysvědčení na konci vyučovací hodiny 
 
29. 1.             Žesťová sobota, Konzervatoř Brno                                                                   Vohoska 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
do 3. 2.          přihlášky do okresního kola soutěže ve zpěvu                                             Němcová 
 
4. 2.                pololetní prázdniny 
 
do 9. 2.          přihlášky do okresního kola soutěže ve hře na dechové nástroje   
                                                                                                                        Šimánek, Vidlák, Vohoska 
10. 2.              školní kolo soutěže ve hře na dechové a bicí nástroje    
                                                                                                                        Šimánek, Vidlák, Vohoska 
14. – 20. 2.    jarní prázdniny 
do 28. 2.        přihlášky do krajského kola soutěže ve hře na bicí nástroje                           Vidlák 
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Plán práce – únor 2022 
  1. 2.  14:00  Schůzka ředitelů se zástupcem Kraje Vysočina, Jihlava                               Meister 

 

  2. 2. 14:30 – 18:00 Natáčení písně s žáky pěveckého oddělení v nahrávacím studiu Jihlava 

                                                                                                                                      Meister, Němcová 

 do 3. 2.          přihlášky do okresního kola soutěže ve zpěvu                                             Němcová 

  

  4. 2.               pololetní prázdniny 

  do 9. 2.          přihlášky do okresního kola soutěže ve hře na dechové nástroje   

                                                                                                                        Šimánek, Vidlák, Vohoska 

 
  9. 2. 18:00    Nocturno, Komorní filharmonie Pardubice – „Seznamte se, prosím“  Kino Máj 
 

10. 2. 10:30    Zkouška na výchovné koncerty     Vidlák, Šimánek, Vohoska, Houdková, Meister 

10. 2. 13:00 – 17:30  Školní kolo soutěže ve hře na dechové a bicí nástroje 

                                                                                                                        Šimánek, Vidlák, Vohoska 

14. 2.  – 20. 2.   jarní prázdniny       
 

19. 2.               Klavírní sobota, Konzervatoř Brno                                                                Havlíková     

              

23. 2. 8:45 a 10:00  Výchovné koncerty pro MŠ Třešť, sál 

23. 2. 13:00 – 16:45 Školní kolo soutěže v sólovém zpěvu, sál                         Němcová, Meister 

23. 2. 17:00    Vernisáž žáků VO v Gramkafé Třešť                      Houserová, Havlíková, Tesařová 

23. 2. 18:00    Žákovský koncert – zapsat do 4. 2., protože žáci LDO jej budou uvádět,  

                                                             zapsat celá jména autorů, popř. výslovnost 

24. 2. 8:15       Výchovný koncert pro MŠ Pavlov a Batelov 

 

26. 2.               Dechová sobota, Konzervatoř Brno                                                   Šimánek, Vidlák   

do 28. 2.         přihlášky do krajského kola soutěže ve hře na bicí nástroje                           Vidlák 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  2. 3. 18:00    Žákovský koncert 

  3. 3.               okresní kolo soutěže v sólovém zpěvu, ZUŠ Jihlava                 Němcová, Bazalová 

  9. 3.               okresní kolo soutěže ve hře na dechové nástroje, ZUŠ Jihlava  

                                                                                                                     Vidlák, Vohoska, Šimánek 

16. 3. 18:00  Koncert rodin s předáním ocenění Hvězda roku 2022 
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Plán práce  - březen 2022 

 
2. 3. 18:00   Žákovský koncert 
 
3. 3.              Okresní kolo soutěže ve zpěvu, ZUŠ Jihlava                             Němcová, Bazalová 
 
4. 3. 9:00 – 12:00  Setkání ředitelů na krajské úrovni v ZUŠ Telč                                   Meister 
 
7. 3.  9:30    Pedagogická porada 
 

9. 3.             Okresní kolo soutěže ve hře na dechové nástroje, ZUŠ Jihlava 

                                                                                                                        Šimánek, Vidlák, Vohoska 

pravděpodobně od 14. 3. do 18. 3. 2022 Inspekce u nás v ZUŠ 

 

16. 3. 18:00  Koncert rodin s předáním ocenění Hvězda roku 2021, sál ZUŠ 

 

18. -  26. 3.  Výstava obrazů studentů Akademie umění a kultury na festivalu TDJ Třešť 

                                                                                                                   KD Třešť                 Houserová 

 

24. 3.            Okresní kolo dětského divadla – DMF, účast žáků LDO, Jihlava                Houdková 

 

26. 3.             Metodické centrum – klavír, JAMU Brno                                                     Dvořáková 

 
26. 3.            Klavírní sobota, Konzervatoř Brno                                                                   Havlíková 

 

30. 3. – 1. 4. Soustředění akordeonového oddělení v Panenské Rozsíčce   Meister, Svobodová 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. 4.  18:00    Žákovský koncert 

8. 4.  17:00   „Čaj o páté“ 

11. – 12. 4.     Soustředění pěveckého oddělení v Panenské Rozsíčce            Němcová, Meister 

13. 4. 17:00   Pohádka O veliké řepě v podání studentů Akademie umění a kultury v Třešti  

                         a Pohádky po telefonu v podání žáků LDO, sál ZUŠ                 Šindelář, Houdková 

 

14. – 18. 4.           Velikonoční prázdniny 
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Plán práce – duben 2022 

 

30. 3. – 1. 4.     Soustředění akordeonového oddělení v Panenské Rozsíčce             

                                                                                                                                  Svobodová, Meister 

2. 4.             Dechová sobota, Konzervatoř Brno                                                       Šimánek, Vidlák 

 

4. – 5. 4.     Soustředění pěveckého oddělení v Panenské Rozsíčce                 Němcová, Meister 

 

6. 4.  18:00    Žákovský koncert 

 

8. 4.                Krajské kolo soutěže ve hře na dechové nástroje, ZUŠ Jihlava                  Vohoska 

 

8. 4.  17:00   „Čaj o páté“, DPS Telč, koncert akord. oddělení ZUŠ Třešť a Telč 

                                                                                                                                  Meister, Svobodová 

9. 4.               Žesťová sobota, Konzervatoř Brno                                                                    Vohoska 

 

13. 4. 17:00   Pohádka O veliké řepě v podání studentů Akademie umění a kultury v Třešti  

                         a Pohádky po telefonu v podání žáků LDO, sál ZUŠ                 Šindelář, Houdková 

 

14. – 18. 4.     Velikonoční prázdniny 

 

22. 4.          Setkání ředitelů na krajské úrovni, ZUŠ Přibyslav                                             Meister 

 

23. 4.          Klavírní sobot, Konzervatoř Brno                                                                       Havlíková 

 

25. 4. 9:30  Pedagogická rada 

 

25. 4.            Krajské kolo DOCELA MALÉHO FESTIVALU v Třebíči                                    Houdková 

 

27. 4. 18:00 Žákovský koncert 

___________________________________________________________________________ 

3. 5. 14:00   Generálka TO, 16:30 focení                                                                           Lefnerová 

4. 5. 8:30     Vystoupení TO pro MŠ                                                                                    Lefnerová 

5. 5. 8:15 a 10:15 Vystoupení TO pro ZŠ Třešť, v 18:00 pro veřejnost                         Lefnerová 

6. 5. 17:00   Třídní schůzka přehrávkou žáků, sál 17:00                                   Tesařová, Šimánek 
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 Plán práce – květen 2022 
3. 5.            Generálka Tanečního oboru v KD, focení                                                         Lefnerová 

4. 5. 8:30    Vystoupení žáků TO pro MŠ Třešť, MŠ a ZŠ Hodice, MŠ Růžená, MŠ Pavlov  

                      a MŠ Telč     Lefnerová, Houdková, Houserová, Tesařová, Příhodová, Dvořáková 

4. 5. 16:10  Absolventská přehrávka v Synagoze                                             Němcová, Příhodová 

4. 5. 17:30  Třídní schůzka s přehrávkou žáků, sál                                                             Dvořáková 

5. 5. 8:15 a 10:15 Vystoupení žáků TO pro ZŠ Třešť 

          18:00 Vystoupení TO pro veřejnost   

                                            Lefnerová, Houdková, Houserová, Tesařová, Příhodová, Dvořáková 

5. 5. 15:30 Absolventská zkouška v Synagoze                                                                   Tesařová 

6. 5.            Třídní schůzka s přehrávkou žáků, sál                                             Tesařová, Šimánek     

9. 5. 17:00 Plody Divadlovníku, vystoupení žáků LDO, KD Třešť             Houdková, Příhodová 

10. 5.           Veřejnosprávní kontrola z Města Třešť, nerušit v kanceláři                        Příhodová 

11. 5. 15:00 Absolventská přehrávka                                                                Havlíková, Příhodová   

11. 5. 18:00  Absolventský koncert, Synagoga     Němcová, Tesařová, Svobodová, Příhodová     

12. 5. 16:00  Absolventská přehrávka                                                                Vohoska, Příhodová 

15. 15. 15:00 Návštěva HDJ „Šťastného prince“                                         Houdková, Němcová? 

do 15. 5. odevzdat seznamy žáků a hodin (se žákovskými listy) na příští rok                        HO 

do 15. 5. odevzdat seznamy žáků, kteří letos končí (se žákovskými listy)                      VO a TO 

Vše odevzdat Dvořákové 

18. 5.                Vystoupení studentů Akademie v Domově důchodců Lesnov                  Šindelář 

20. 5.                 Celostátní kolo soutěže ve hře na dechové nástroje, Praha   

                                                                                                                               Vohoska, Dvořáková 

24. 5. 18:00       Třídní schůzka s přehrávkou žáků                                                              Bazalová 

25. 5. 15:30       Přijímací zkoušky do VO, uč. 9                         Houserová, Krčková, Příhodová 

25. 5. 18:00       Absolventský koncert, sál ZUŠ        

                                                                      Havlíková, Kalčíková, Bazalová, Vohoska, Dvořáková 

27. 5. 15:30       Přijímací zkoušky do tanečního oboru v sále                 Lefnerová, Dvořáková 

30. 5. 17:0         Přijímací zkoušky do hudebního oboru       Dvořáková, Tesařová, Příhodová 

31. 5.                  Zájezd do ND Brno na představení Popelka, návštěva Labyrintu                                                                                                

                                                                                                            Lefnerová, Příhodová, Kodysová 

30. 5. –   3. 6.     Postupové zkoušky             
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Plán práce – červen 2022 

30. 5. –   3. 6.       Postupové zkoušky – dle rozpisu 

 

2. 6. 17:00            Přijímací zkoušky do HO                                Dvořáková, Tesařová, Příhodová 

 

6. 6.  9:00             Školení BOZP                                                                                                   všichni 

 

6. 6. 17:30            Přijímací zkoušky do LDO                                                                         Houdková   

  

7. 6. 17:45            Třídní schůzka s přehrávkou žáků                                               Kalčíková, Choi 

 

8. 6. 18:00            Slavnostní zakončení akademických roků 2020/2021, 2021/2022, kino 

   Lefnerová, Houserová, Vohoska, Vidlák, Havlíková, Tesařová, Šindelář, Příhodová, Požárová 

 

  do 13. 6.                učitelé kolektivních předmětů napíší známky a zameškané hodiny do  

                                Klasifikace                                                                   Vidlák, Meister, Němcová   

                                                                                                            

13. 6.                     Varhanní koncert v Nové Říši                                                                 Bazalová 

 

14. 6.  8:15 a 10:00 Vernisáž obrazů žáků VO pro ZŠ Třešť, kino                                Houserová 

             18:00            Vernisáž obrazů žáků VO pro veřejnost                                        Houserová 

 

15. 6. 16:30          Třídní schůzka s přehrávkou žáků                                                        Svobodová 

16. 6. 18:00          Třídní schůzka s přehrávkou žáků                                                                 Vidlák  

22. 6. 17:00          Třídní schůzka s přehrávkou žáků                                                           Havlíková 

 

24. 6.                    Exkurze varhanního oddělení do Třebíče, návštěva kostelních varhan,  

                              poté vystoupení na koncertě                                               Bazalová, Dvořáková 

26. 6. 13:30 – 14:00  Vystoupení žáků žesťového oddělení na akci v Batelově               Vohoska 

 

28. 6.  18:00       Ceny Města Třešť, Zámek Třešť, vystoupení žáků HO 

 

30. 6.                     Předání vysvědčení 

                              (dojíždějícím v jejich poslední vyučovací hodině,  

                                kdo nemá celý úvazek, dá vysvědčení v poslední den vyučování) 

 

31. 8. 9:30            Pedagogická rada, rozvrh 
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 Plán ozdravných opatření 

 

V průběhu školního roku 2021/2022 jsme zakoupili řadu pomůcek a vybavení pro zkvalitnění 

výuky na naší škole: 

     

Klávesy Yamaha PSR SX600, 2ks 

Stojan na klávesy LEWITZ TXS 002, 2ks 

Obal na klávesy Herget GK61 

Drumbeny 3 ks 

Houslový komplet Vienna Student, 3/4 Pirastro Piranito+str.Wit 

Houslový komplet Vienna Student, 1/2 Pirastro Piranito+str.Witt 

Ramenní opěrka FOM 

Klarinet Buffet Bb BC2541L-2-0GB Prodige 

Klarinet Buffet Bb BC2541L-2-0GB Prodige 

Adaptér ke klávesám Yamaha PA-150, 2ks 

Štendr na šaty černý pro LDO, 2ks 

Sluchátka Vivanco SR 97, 3ks 

Dusítko na trubku Dennis Wick DW5506 

Pouzdro na trubku, 2ks 

Ocelový stojan na noty, 6ks 

Reprobedny M-Audio BX3-k NORD 

Akordeon Pigini Professional P130 

Digitální piáno NORD 5 88 

 

 

 

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,- 1 000,- 

 

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 

 
210,- 

 
1 050,- 

                                                                                                                                                                                                                                                                     
 

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ  OBOR: 
 

 měsíčně 
Kč 

pololetně 
Kč 

 
PTV (přípravná taneční výchova) 
a všechny ročníky 

 
220,- 

 
1 100,- 

                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
 
 
 

Úplata za vzdělávání se hradí pololetně bezhotovostně na základě bankovních příkazů s variabilním 
symbolem, které rodiče obdrží mailem. Číslo bankovního účtu školy je 19-4625440207/0100. 

 
 
 

Příspěvek musel být uhrazen: 
 

za 1. pololetí nejpozději do 30. června 2021 
za 2. pololetí nejpozději do 31. ledna 2022 
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 Hudební obor: 

V hudebním oboru školy vyučovalo 16 pedagogických pracovníků a jedna vyučující je na MD. 

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

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

kromě nové vyučující hry na klavír – Seungeun Choi, ta studovala 4. ročník Konzervatoře 

Praha. Hudební obor navštěvovalo 192 žáků. 

Všichni žáci byli vyučováni podle Školního vzdělávacího programu ZUŠ Třešť. 

Pro případ uzavření škol a nutnosti vyučovat distančně jsme byli na tuto skutečnost 

připraveni založením nových týmů v aplikaci MS Teams již v září 2021. Školy uzavřeny nebyly, 

distanční výuku jsme využili pouze ve výjimečných a nutných případech. 

 

 Vyučovala se tato studijní zaměření: 

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

                                                    p. uč. Marie Bazalová, DiS., p. uč. Seungeun Choi  

         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. Mgr. Antonín Vidlák 

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

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

         Hr na baskřídlovku         - 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.,  

         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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Na začátku tohoto školního roku jsme byli moc rádi, že jsme „fungvali normálně“, že jsme 
měli žáky ve škole a potkávali se i s rodiči. 5. října 2021 to byl přesně rok, co byla 
epidemiologická situace v naší zemi tak špatná, že jsme měli zakázanou přítomnost žáků ve 
výuce a nesměli jsme konat žádné akce a koncerty. Tento zákaz trval téměř do Vánoc a ani 
po Vánocích se situace nezlepšila, opět jsme učili distančně a v dubnu jsme pořádali první 
koncert online.  
Bylo tedy moc krásné, že v tomto školním roce jsme mohli organizovat koncerty, byť za 
určitých hygienických a protiepidemických opatření. 
 
10. listopadu 2021, první Žákovský koncert tohoto školního roku 
„To byl tak moc hezký večer“ …asi tak jsme chtěli vyjádřit štěstí nad tím, že večer 10. 11. 
2021 proběhl první Žákovský koncert tohoto školního roku. A po dlouhém období online 
koncertů, které byly přeci jen úplně jiné, než ta pravá atmosféra vystoupení před přítomným 
publikem. Poděkovali jsme všem návštěvníkům nejen za milou přítomnost, báječný aplaus 
všem vystupujícím, ale v neposlední řadě i za připravená a bezproblémově předložená 
potvrzení OTN. Koncert krásně ubíhal, děti byly výborně připravené a vystoupení se moc 
vyvedla. Byl to závan starých dobrých časů, který jsme si všichni maximálně užili. 
 
1. prosince 2021, Žákovský koncert žáků hudebního oboru 
Velice příjemný podvečer jsme si užili první prosincový den, kdy jsme uspořádali další 
žákovský koncert v tomto školním roce. Opět to byla taková naše „malá oslava“, neboť jsme 
k nám do školy rok a půl nemohli pozvat rodiče a přátele, aby si poslechli, co se naši žáčci 
naučili. Byl to opravdu příjemný pocit zde rodiče přivítat, pozdravit se s nimi a užít si 
vystoupení dětí nejen mladších ale i těch starších. Podvečerem zněly tóny zobcových fléten, 
akordeonů, kytar, klavírů, elektronických kláves a v závěru jsme si poslechli úchvatnou hru na 
bicí nástroje v doprovodu klavíru. Všem dětem se výkony povedly, měli jsme z nich velkou 
radost a také jsme poděkovali rodičům, kteří nám s ochotou předložili doklady o 
bezinfekčnosti.  
 
   

19. prosince 2021, Vánoční koncerty v Kině Máj  
Přestože se v době, kdy jsme připravovali náš tradiční velký vánoční koncert, 
epidemiologická situace zhoršovala, celkově se rušili velké akce a některé ZUŠky koncerty 
také zrušili, my jsme stále přemýšleli, jak to vymyslet, aby práci, kterou naši žáci odvedli, 
mohli také předvést před rodičemi. Spočítali jsme účinkující žáky a došli jsme na číslo 110. 
Dále jsme předpokládali, že kino bude – tak jako v minulých letech – plné diváků, včetně 
přístavků. Pro tuto dobu jsme nechtěli, aby bylo tolik lidí pohromadě, a tak jsme se rozhodli 
tedy z jednoho velkého koncertu udělat tři malé, čímž jsme zamezili velkému srocování lidí a 
hlavně dali možnost našim žáčkům vystoupit a předvést své umění. Mezi koncerty jsme 
nechali půl hodinky času, aby se diváci stihli vyměnit, a navíc jsme je požádali, aby odcházeli 
vedlejším vchodem od jeviště.  
Ve 14:30 jsme tedy odstartovali první koncert, kde se hned v úvodu představil žesťový 
soubor pana učitele Petra Vohosky, DiS., poté pěvecký sbor paní učitelky Hany Němcové, 
DiS., dále její komorní soubor a dívky paní učitelky Miluše Havlíkové svoji hrou na 
elektronické klávesové nástroje doprovodily žákyně tanečního oboru paní učitelky Miroslavy 
Lefnerové hned ve dvou skladbách. Další koncert jsme měli naplánovaný od 15:45, kdy už 
jsme měli připravené jeviště pro akordeonový soubor ZUŠ Třešť a Telč – Měchband, který řídí 
paní učitelka Jitka Svobodová a paní ředitelka Lenka Meister. Po té si zahrál v duu na klarinet 
pan učitel Mgr. Antonín Vidlák se svým žákem, hru na klavír předvedla žákyně paní učitelky 
Marie Bazalové, DiS. V souborové hře se představili žákyně na flétny, které vyučuje pan učitel 
Jaroslav Šimánek a také smyčcový soubor pod vedením paní učitelky Bc. Kláry Kalčíkové, DiS.  
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Zazpívali si také v triu nejmladší žáčci paní učitelky Hany Němcové, DiS., a o úvod a závěr se 
postarali její starší žáci, kteří svým zpěvem otevřeli a zase uzavřeli i koncert poslední, který 
byl naplánovaný na 17:00. Na tomto posledním koncertě se představili žáci kytarového 
oddělení paní učitelky Bc. Martiny Tesařové, a to hned ve dvou číslech. Nejdříve zahrál celý 
soubor a po té starší dívky v triu na elektronické kytary. Své první vystoupení si také užili žáci 
nově otevřeného literárně-dramatického oboru pod vedením paní učitelky MgA. Pavly 
Houdkové. Připravili si celkem čtyři básničky, které divadelně zpracovali, a jejich vystoupení 
bylo opravdu výborné! Na tomto koncertě se také představili žáci klavírního oddělení paní 
učitelky BcA. Katrin Dvořákové, kteří také svoji hrou doprovodili žákyně tanečního oboru 
paní učitelky Miroslavy Lefnerové. Ještě než jsme se rozloučili opět s žáky pěveckého 
oddělení, poslechli jsme si sólové vystoupení na saxofon žačky pana učitele Mgr. Antonína 
Vidláka, který svoji žákyni doprovodil hrou na klavír. 
Návštěvníci našich koncertů dostali programy s vánočními obrázky, které pro ně připravili 
žáci výtvarného oboru paní učitelky Bc. Eriky Houserové a BcA. Michaely Krčkové. Podklad na 
promítání připravila paní učitelka Bc. Erika Houserová. Tento koncert jsme uspořádali ve 
spolupráci s odborem kultury Města Třeště. 
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26. ledna 2022, Žákovský koncert žáků hudebního oboru 
Nový rok 2022 jsme letos neodstartovali tradičním Plesem Města Třešť a ZUŠ Třešť, neboť 
jsme se obávali, že bychom návštěvníků kvůli povinnosti nosit respirátory měli málo, užili 
jsme si tedy slavnostnější večer až ve středu 26. ledna 2022, kdy jsme pořádali další z 
Žákovských koncertů. Koncert trval asi 50 minut, ale během této necelé hodinky jsme si užili 
žáky nejen mladší s drobnějšími skladbičkami či lidovými písněmi, ale i starší, kteří už zvládají 
náročnější repertoár, co se týče nejen délky skladby, ale i technické obtížnosti. Večer byl 
pestrý i v různorodosti hudebních nástrojů. Poslechli jsme si zobcové flétničky, klavír, 
akordeony, kytary, trubku, klarinet a také sólový zpěv. Dětem se vystoupení krásně povedla 
a věříme, že rodiče měli ze svých dětí radost. 
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31. ledna 2022, Natáčení České televize u nás v ZUŠ 
Pondělí 31. ledna 2022 bylo pro naši školu opravdu zvláštní a výjimečné. Dopoledne nám 
zavolal redaktor České televize Daniel Zach s žádostí natočit u nás reportáž o plánovaném 
stěhování do větších prostor, do opravující se staré školy na náměstí. Ještě před stěhováním 
a natáčením následujícího dne právě ve staré škole jsme mu poskytli rozhovor o úskalích naší 
školičky, o absenci šaten, tanečního sálu, souborové učebny, o malém prostoru pro výuku 
výtvarného oboru, atd. Pan Daniel Zach se svým kameramanem poté natočil také naše děti 
při výuce. Pro všechny děti to byl velký zážitek, neboť kolikrát v životě se jim stane, že by byly 
„televizními hvězdami“? Reportáž o naší škole vysílala Česká televize v úterý 1. 2. 2022 v 
Událostech v regionech – zkrácenou na Čt1 a Čt24 a celou na Čt Jihomoravský kraj. 
 
2. února 2022, Natáčení žáků pěveckého oddělení pro kapelu Autobus, Jihlava 
Velmi výjimečný den měli také naši zpěváčci z pěveckého sboru Potřešťata – středu 2. února 
2022. Kapela hrající symfonic-metal především na hudebních festivalech - Last Way, přizvala 
náš pěvecký sbor Potřešťata ke spolupráci při natáčení jejich vlastní písně Děti. S dětmi a 
jejich paní učitelkou Hanou Němcovou, DiS. jsme se vydali vláčkem na Hlavní nádraží v 
Jihlavě, odkud jsme se příjemnou procházkou prošli do nahrávacího studia této kapely. 
Jenom vidět opravdové profesionální nahrávací studio bylo pro nás velkým zážitkem a ještě 
větším ve studiu zpívat, natáčet jednotlivé hlasy, pozorovat způsob natáčení hudby. Naši žáci 
byli výborní, zpívali „jako o život“ a páni hudebníci byli s jejich výsledkem velmi spokojeni. 
Dokonce vyslovili své přání, aby děti s kapelou zpívali přímo na koncertě. Už teď se těšíme, až 
píseň muzikanti namixují a my si ji poslechneme celou.  

 
 

9. února 2022, Nocturno, Komorní filharmonie Pardubice hrála Ježka 
Krásný večer v Kině Máj Třešť jsme prožili ve středu 9. února 2022, kdy jsme se setkali s 
příznivci vážné hudby na dalším koncertě z cyklu koncertů vážné hudby Nocturno, nad 
kterým laskavě drží záštitu předseda Senátu Parlamentu České republiky pan Miloš Vystrčil. 
Je to téměř rok a půl, co jsme se naposledy na koncertě Noctuno sešli, neboť jsme tento 
koncert – ze známých důvodů – museli stále přesouvat. Byl to již 13. koncert z řady našeho 
cyklu, první koncert jsme uspořádali v roce 2011 a v roce 2012 jsme tehdy pana Senátora 
Miloše Vystrčila požádali o jeho oficiální záštitu. Pan předseda nejen drží záštitu nad našimi 
koncerty, ale téměř vždy se za námi přijede podívat. Přijel i tentokrát a my si jeho 
přítomnosti a také proslovu k obecenstvu velmi vážíme.  

36 



Tyto koncerty vážné hudby jsme tehdy začali pořádat nejen pro žáky naší školy, aby sami 
viděli a slyšeli, jak profesionální hudebníci hrají na hudební nástroje, na které se sami učí, ale 
také pro občany našeho města Třešť, kteří mají vážnou hudbu rádi. K pořádání těchto 
koncertů jsme přizvali paní vedoucí a pracovníky odboru kultury Města Třešť a od počátku 
koncerty pořádáme společně. 
Na tento koncert jsme pozvali členy Komorní filharmonie Pardubice s programem – Jaroslav 
Ježek, Seznamte se, prosím. Výstup hudebníků byl opravdu krásný a hráli pro hojně zaplněný 
sál, což nás velmi potěšilo. Večer byl plný hudby komorní, taneční i písniček se zpěvem. 
Mluveným slovem nás hudebníci seznamovali s nelehkým, krátkým, ale plnohodnotně 
prožitým životem Jaroslava Ježka po celý jeho život. Jedním z členů Komorní filharmonie 
Pardubice byl také bývalý žák naší školy, trumpetista Lubomír Hron, což nás velmi potěšilo. 
Koncert navštívilo nejen spousta dospělého obecenstva, ale také žáci dechového oddělení 
pánů učitelů Jaroslava Šimánka, Petra Vohosky, DiS. a Mgr. Antonína Vidláka. Pro děti byl 
tento koncert velkým přínosem. 

 
 
 
23. února 2022 v 8:45 a 10:00, Výchovné koncerty pro MŠ Třešť 
Koncem února to byly přesně dva roky, co jsme takovýto den plný výchovných a žákovského 
koncertu, prožili v roce 2020. Tehdy jsme netušili, že jsou to poslední koncerty, které 
pořádáme před těžkými roky, kdy nás ochromila covidová pandemie, a že téměř rok a půl 
nebudeme moci nikoho pozvat k nám do školy. O to radostněji jsme si tyto koncerty užili. Ve 
dvou dopoledních časech nás navštívily děti z Mateřské školy Třešť, bylo jich celkem 144! 
Byla opravdu radost pro ně hrát, neboť naše skvělá mužská část pedagogického sboru – 
Antonín Vidlák, Jaroslav Šimánek a Petr Vohoska velmi zábavnou formou děti ze školky 
provázeli obrazovou galerií. Nosili dětem do „jejich navštívené galerie“ obrazy, které se po 
jejich odhalení ukázaly jako živé – naši žáci v nich zahráli na všechny hudební nástroje, které 
se na naší škole vyučují, a že jich už není málo: klavír, akordeon, zobcová flétna, příčná flétna, 
klarinet, saxofon, trubka, lesní roh, kytara, housle, bicí, elektronické klávesové nástroje. Také 
se představili žáci z pěveckého oddělení, tanečního a literárně-dramatického oboru. O 
druhou část programu našich výchovných koncertů se postarali studenti Akademie umění a 
kultury v Třešti, která funguje pod hlavičkou naší Základní umělecké školy již od toku 2015.  
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Ale teprve od října 2021 se vyučuje literárně-dramatický obor pod vedením herce HDJ Jihlava 
Milana Šindeláře. A právě on se svými akademiky nastudoval pohádku O veliké řepě. Děti z 
mateřské školy, včetně nás, byli výkony našich starších spolužáků naprosto unešené, takže 
vůbec nevadilo, že tentokrát koncerty byly delší než obvyklou hodinku.  

  

  
 
 
23. února 2022 v 18:00, Žákovský koncert žáků hudebního a literárně-dramatického oboru 
Den plný koncertů jsme zakončili Žákovským koncertem žáků hudebního a literárně-
dramatického oboru. Tyto koncerty pořádáme každý měsíc, každý měsíc se naši žáčci 
pochlubí tím, co se se svými učiteli naučili, je to jakýsi základní výstup našeho hudebního 
vzdělávání. Tentokrát byl ale tento koncert jiný, obohacený vystoupením žáků literárně-
dramatického oboru. Nejenže na koncertě vystoupila jedna žačka LDO s krásně přednesenou  
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a ztvárněnou básničkou, ale celý koncert uváděly malé moderátorky Eliška Tůmová, Zuzana 
Štůsková, Sára Pavlíčková a Adélka Hronová. I vystoupení žáků hudebního oboru bylo velice 
zdařilé a my věříme, že si koncert jejich rodiče a příbuzní užili. 
 
24. února 2022, Výchovné koncerty pro MŠ Pavlov, Růžená a 1. třídu ZŠ Třešť 
Následující den, ve čtvrtek ráno, hned v 8:15, jsme pokračovali s naším „koncertním turné 
výchovných koncertů“, kdy nás navštívily děti z Mateřských škol Pavlov a Růžená a také přišli 
žáci jedné 1. třídy ZŠ Třešť. Bylo to celkem 54 dětí a my jsme si opět užívali galerii živých 
obrazů v podání žáků ZUŠ a pohádku O veliké řepě v podání studentů Akademie umění a 
kultury v Třešti. Jsme moc rádi, že naše škola v tyto dny tak ožila, byla plná nejen našich žáků, 
ale také dětí z mateřských škol, jejich paní učitelek a bylo také velmi krásné, jak spolupracuje 
naše mladičká generace dětí s generací dospěláků, seniorů. Už teď se těšíme na další 
společné chvíle! 
 
2. března 2022, Žákovský koncert 
Hned týden po Žákovském koncertě, který se konal 23. 2. 2022, jsme uspořádali další 
Žákovský koncert, neboť jaro v naší škole bývá vždy „soutěživé“ a naší žáci svůj soutěžní 
repertoár předvedou i u nás ve škole na koncertě svým rodičům a hostům. A právě tento 
koncert patřil především našim soutěžícím. Svůj celý repertoár, který je vždy obsáhlejší, si 
žáci zkusili předvést veřejně. Repertoár je obsáhlejší z důvodu splnění soutěžních podmínek, 
kde bývá daná především minutáž a třeba také hra či zpěv zpaměti. V tento večer nám tedy 
zazpívaly svůj repertoár dívky z pěveckého oddělení – Amálie Kaňkovská a Adriana Pízová. 
Děvčata čekala soutěž hned druhý den, okresní kolo v ZUŠ Jihlavě. Pěvecké oddělení u nás 
vyučuje paní učitelka Hana Němcová. Dále na tomto koncertě hráli celý svůj program žáci 
dechového oddělení. Tomáš Partl na klarinet ze třídy pana učitele Jaroslav Šimánka, Jiří Cába 
na trubku ze třídy pana učitele Petra Vohosky a Štěpánka Dvořáková na saxofon ze třídy 
pana učitele Antonína Vidláka. Všichni žáci hráli a zpívali krásně a my jsem jim drželi pěsti v 
okresních kolech soutěže.  
 
16. března 2022, Koncert rodin s předáním ocenění Hvězda roku 2021 
Večer plný hudby a zářivých Hvězd „jako za starých časů“ jsme prožili ve středu 16. března 
2022, kdy jsme po roce a půl uspořádali ve spolupráci s odborem kultury Města Třešť 
Koncert rodin s předáním ocenění Hvězda roku 2021. V roce 2020 jsme koncert nemohli 
organizovat kvůli covidové pandemii a tento byl přeložen z podzimu loňského roku, kdy 
epidemiologická situace nebyla stále příznivá. Koncert byl opravdu „jako za starých časů“, 
neboť naši hosté poprvé nemuseli koncert sledovat s nasazenými respirátory a my jsme 
viděli jejich milé úsměvy, a navíc jsme jim po koncertě mohli nabídnout v našich společných 
prostorách občerstvení, při kterém jsme si mohli sdělovat zážitky z vystoupení rodin a těšit 
se z ocenění našich Hvězdiček. První Koncert rodin jsme pořádali v roce 2011, v roce 2020 se 
nekonal a s tímto přeloženým to byl tedy jubilejní 10. koncert! 
Měli jsme z tohoto večera velkou radost nejen proto, že jsme oslavili jeho 10. výročí, ale také 
proto, že co je krásnějšího než když se celá rodina sejde večer doma, zahraje si, zazpívá, 
navíc se rozhodne o svoje potěšení z hudby podělit s námi, a co je krásnějšího, než když děti 
v našem městě dokáží, ať už v jakémkoliv oboru, něco obdivuhodného a je jim zde před jejich 
rodinami předán titul Hvězda roku 2021? 
Některé rodiny jsou nám po léta věrny a stále na našem Koncertě rodin vystupují, my jim za 
to velmi děkujeme, některé rodiny vystupovaly poprvé, jejich vystoupení bylo opravdu 
krásné a my pevně věříme, že budou mít chuť si u nás zahrát i v letech nadcházejících. V 
průběhu večera titul Hvězda roku 2021 získali 3 ocenění a svým krásným umem nás potěšili 
tyto rodiny: Konývkovi, Bezděkovští, Fridrichovští, Škrdlovi, Příhodovi, Houdkovi, Meisterovi, 
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Svobodovi, Horníkovi, Zažímalovi a Hynkovi. Titul Hvězda roku 2021 získali v oboru sport 
Jolana Ježková, Eduard Kubelík a Daniel Bouchner. Slavnostní fanfáry k samotnému udílení 
cen hráli žáci žesťového oddělení naší školy.  
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6. dubna 2022, Žákovský koncert žáků hudebního a literárně-dramatického oboru 
V podvečer 6. dubna 2022 jsme uspořádali s našimi žáky a učiteli další Žákovský koncert, na 
kterém vždy naše děti předvedou, co se u nás ve škole naučili. Koncert byl opravdu pestrý. 
Nejen, že hráli naši hudebníci, ale na koncertě vystoupili také žáci literárně-dramatického 
oboru. Krom toho, že zde recitovali básně, také celý koncert provázeli mluveným slovem a 
uváděli jednotlivé hudební a literární vstupy. Co se týká hudebních vstupů, tak i v tomto 
směru byl koncert pestrý. Poslechli jsme si malé děti hrající na zobcové flétny, housle, starší 
žáky na elektronické klávesové nástroje, saxofon, klavír, na ten hráli žáci dokonce šestiručně, 
a „ve velkém“ se představilo naše kytarové oddělení. Zahrálo kytarové duo a dokonce 
jedenáctičlenný kytarový soubor. Konec byl už opravdu profesionální, starší žáci se 
představili v instrumentálním triu – klavír, basová kytara a bicí. Věříme, že se tento koncert 
rodičům a přátelům líbil stejně jako nám.  
 
8. dubna 2022, „Čaj o páté“, koncert akordeonového oddělení ZUŠ Třešť a Telč, DPS Telč  
Krásný podvečer ve velmi příjemné atmosféře jsme prožili v pátek 8. dubna 2022, kdy jsme 
opět po třech letech mohli zorganizovat koncert akordeonového oddělení ZUŠ Třešť a Telč, 
který má název „Čaj o páté“. Tyto koncerty mají více jak dvacetiletou tradici a jsou určeny 
především pro příbuzné žáků hrajících na akordeony a jejich přátele. Koncert vždy pořádáme 
v sále Domu s pečovatelskou službou Telč pro jeho nádherné prostředí a zázemí. Je zde malá 
kuchyňka, ve které všem hostům koncertu vaříme čaj a připravujeme buchtičky upečené  
našimi rodiči a žáky.  I koncertní sál je noblesní, jeho zadní část je prosklená, tudíž mají  
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návštěvníci koncertu zároveň krásný výhled do přírody. V sále hosté sedí u kulatých stolů na 
pohodlných křesílkách. Při čaji a občerstvení pak poslouchají naše žáky, kteří hrávají na 
akordeon sólově nebo se svými vyučujícími a vždy se také předvedou společně v orchestrech 
– v mladším Měchbandu a ve starším Měchbandu ZUŠ Třešť a Telč. Ani letos tomu nebylo 
jinak. Na začátku koncertu hráli ti nejmladší žáčci, pro některé to dokonce bylo jejich první 
vystoupení, většinou hráli lidové písně, po té se představili žáci starší a celý svůj absolventský 
program si zde zahráli naši letošní absolventi. V závěru koncertu zahrál Měchband, který 
doprovází naše absolventy při jejich absolventském výkonu, a také zahrál směs melodií z 
westernů Dobrý, zlý a ošklivý a Tenkrát na Západě. Hudbu k těmto filmům složil slavný 
skladatel Ennio Morricone, směs je pojmenována Moment for Morricone. Tato skladba měla 
v podání našich žáků velký úspěch a i ostatní výkony se obecenstvu líbily, žáci byli vždy 
odměněni velkým potleskem.  

 
 
27. dubna 2022, Žákovský koncert 
Poslední žákovský koncert tohoto školního roku se konal ve středu 27. dubna 2022. Ne, že by 
se naši žáci nedokázali už nic jiného za další dva měsíce naučit, ale čekaly je náročnější akce. 
Absolventské koncerty všech oborů, třídní schůzky pro rodiče žáků, postupové zkoušky, atd. 
Nicméně koncert byl velice krásný, poslechli jsme si žáky hrající na elektronické klávesové 
nástroje, kytary, flétny, klavíry, představili se i žáci pěveckého oddělení. Pro naši školu to byl 
opět velmi příjemný večer. 
 
26. května 2022, Duchovní koncert a absolventské vystoupení 
Nádherný večer jsme prožili dne 26. 5. 2022 v kostele sv. Kateřiny Sienské s naším varhanním 
oddělením. Studijní zaměření je nejmladší zaměření, které lze u nás ve škole studovat. Hru 
na varhany u nás vyučuje výborná paní učitelka Marie Bazalová a právě na 26. 5. 2022 
připadl ten slavnostní okamžik, kdy úspěšně svou absolventskou zkoušku složil historicky 
první absolvent Hry na varhany Mikuláš Zach. A kde jinde by bylo příhodnější místo a nástroj 
než přímo na nádherných zrekonstruovaných varhanách kostela sv. Kateřiny Sienské u nás ve 
městě. Město Třešť nám poskytlo tyto krásné prostory. Paní učitelka Bazalová doplnila 
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vystoupení svých varhanních svěřenců vystoupeními žáků ostatních kolegů, a tak jsme si 
mohli vyslechnout nejen impozantní známé melodie skladeb hraných na varhany, ale 
programy doplnily i housle, trubka a zpěv.  
 

 
 
 
13. června 2022, Varhanní koncert v Nové Říši 
Žáci naší školy Šarlota Staňková, Prokop Hynk a Jiří Kratochvíl využili příležitosti zahrát si na 
nově zrestaurované varhany kostela sv. Petra a Pavla v rámci Varhanního koncertu v Nové 
Říši dne 13. 6. 2022. Na společném programu se podílela kromě třešťské Zušky i ZUŠ Telč,  
Třebíč a Akademie  pro seniory ZUŠ Třebíč. Jsme moc rádi, že jsme mohli být součástí tohoto 
projektu, a to díky ZUŠ Telč a Kanonii premonstrátů Nové Říše. Na závěr všeříkající slova naší 
paní učitelky Marie Bazalové, která žáky připravila a doprovázela: „Byl to pozitivní 
atmosférou nabitý čas, strávený v nádherném prostředí s krásným nástrojem!“ 
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24. června 2022, Rozeznělá Třebíč, varhanní koncert, vystoupení žáků varhanního zaměření 

Velmi nás potěšilo, že žáci našeho „mladého varhanního studijního zaměření“ byli pozváni do 

Třebíče na velmi známou a prestižní akci „Rozeznělá Třebíč“. Paní učitelka Marie Bazalová 

opěv své varhaníky skvěle připravila, tato akce byla velmi pozitivní a motivující žáky pro další 

cvičení na tento „královský nástroj“. 

   
 

25. května 2022, Vystoupení kytarového oddělení na ZUŠ OPEN v Telči 

V tomto školním roce se naše škola výjimečně nezúčastnila celorepublikové akce ZUŠ OPEN, 

avšak naši mladí kytaristé si na tomto happeningu zahráli v nedaleké Telči, kam je pozvala 

místní základní umělecká škola. 

 

26. června 2022, Minifestival Batelov, vystoupení žáků žesťového oddělení 

Skoro na konci školního roku, kdy už spíše žáci jezdí na výlety, naši žáčci žesťového oddělení 

pana učitele Petra Vohosky ještě pilně pracovali. Byli totiž přizváni do Batelova, kde se 

v neděli 26. června 2022 konal Minifestival. Nejen, že si naši mladí „dechaři“ zahráli 

v netradičním prostředí, pro úplně nové diváky, ale také si mohli poslechnout už dospělé 

kapely, které na tomto Minifestivalu vystupovali. Byl to pro ně nejen velký zážitek, ale získali 

tam také nové zkušenosti. 
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28. června 2022, Vystoupení žáků hudebního oboru na Předávání ocenění Města Třešť 

Bylo nám velkou ctí, že nás zástupci našeho Města Třešť přizvali k tak prestižní akci – k 

Předávání ocenění významným občanům našeho města. Předávání cen se konalo na Zámku 

Třešť a naši žáci tento podvečer obohatili svým hudebním vystoupením. 

 

 

Soustředění 

V tomto školním roce proběhla tato soustředění hudebního oboru: 
 
30. března – 1. dubna 2022, Soustředění akordeonového oddělení ZUŠ Třešť a Telč v 
Panenské Rozsíčce  
Naprosto tři báječné dny plné hraní, cvičení a přátelství jsme si užili s našimi žáky 
akordeonového oddělení ZUŠ Třešť a Telč ve dnech 30. března až 1. dubna 2022, kdy jsme 
společně vyrazili do nedalekého penzionu Dyje v Panenské Rozsíčce. Na toto soustředění 
jsme se již moc těšili, neboť jsme na soustředění byli naposledy v roce 2019, ještě před 
covidovou pandemií. Po třech letech jsme tedy navštívili toto krásné místo a opravdu jsme si 
to tam móóóc užili. Hned první den, kdy jsme přijeli v odpoledních hodinách, jsme trénovali a 
cvičili s naším orchestrem Měchband do pozdních večerních hodin. Následující den jsme 
posnídali výborné buchty a bábovky, které nám napekli samotní žáci či jejich maminky, a 
hned jsme se opět pustili do nácviku orchestrálních skladeb. Pracovali jsme na skladbách, v 
kterých mají sólo naši letošní absolventi a orchestr je doprovází. Cvičili jsme hudbu 17. století 
– Henryho Purcella, dále klasický koncert připomínající koncerty symfonického orchestru a 
melodie slavného skladatele převážně filmových melodií Ennia Morriconeho. Po té jsme se 
pustili do přípravy oběda. Již léta máme k obědu první den bramborový guláš a druhý den 
sekanou. Oba obědy uvařili opět sami žáci a opravdu se jim moc povedly. S plnými bříšky 
jsme šli na tradiční procházku k jezírku Rosička směrem na Sedlejov. Po procházce cvičili naši 
žáci své sólové skladby a v odpoledních hodinách nás navštívili žáci Malého Měchbandu, to 
jsou žáci přípravných, prvních a druhých ročníků, kteří secvičovali písničku Rychlík jede do 
Prahy. Ukázali jsme jim nejen to, jak hrají žáci staršího Měchbandu, ale také celý penzion, 
kde vždy každým rokem s dětmi trávíme tři dny a pracujeme. Večer i další den dopoledne 
jsme opět cvičili s orchestrem naše skladby a po obědě jsme unavení, ale natěšení na naše 
následující koncerty odjížděli domů. Skladby jsme připravovali nejen na absolventské 
koncerty, ale také na koncert akordeonového oddělení ZUŠ Třešť a Telč, který se konal v 
pátek 8. dubna 2022. 
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4. – 5. dubna 2022, Soustředění pěveckého oddělení v Panenské Rozsíčce  
Další víkend po soustředění akordeonového oddělení se také v penzionu Dyje v Panenské 
Rozsíčce soustředili naši zpěváčci se svojí paní učitelkou Hanou Němcovou. Do penzionu 
přijeli v pondělí 4. dubna 2022 hned v osm hodin ráno, ubytovali se, uvařili si čaj a pustili se s 
chutí do práce. Nacvičovali program na absolventské vystoupení, které je čekalo 11. května 
2022. Tvořili scénku se zpěvy z muzikálu Bídníci k písni Hlava mazaná a po chutném obědě, 
který si uvařili sami žáci, vyrazili na krátkou procházku vesničkou. V odpoledních hodinách 
měli na programu nácvik písní a tanců z muzikálu Rebelové – Stín katedrál, ŠŠŠ a Pátá. Již 
tradičně – tak jako žáci akordeonového oddělení - si k večeři zapekli výborné toasty, opět si 
odpočinuli krátkou procházkou a večer ještě nacvičili píseň z muzikálu Jesus Christ Superstar 
Poslední večeře. Druhý den – v úterý ráno 5. dubna 2022 - posnídali výborné buchtičky a 
bábovky, které jim napekly maminky, zopakovali všechny nacvičené písně a před obědem se 
všichni rozjeli domů.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

47 



 Výtvarný obor 

 

Výtvarný obor vyučovaly 2 pedagogické pracovnice – 1 úvazek – Bc. Erika Houserová  
                                                                                  a 0, 1429 úvazku – BcA. Michaela Krčková 
 
Vyučující splňují požadavky stanovené Zákonem č. 563/2008 Sb., o pedagogických 

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

 

Výtvarný obor navštěvovalo 80 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. 
Pro případ uzavření škol a nutnosti vyučovat distančně jsme byli na tuto skutečnost 
připraveni založením nových týmů v aplikaci MS Teams již v září 2021. Školy uzavřeny nebyly, 
distanční výuku jsme využili pouze ve výjimečných a nutných případech. 
Činnost výtvarného oboru: 
V tomto školním roce jsme mohli organizovat výstavy, zpočátku za určitých hygienických a 
protiepidemických opatření. 

7. října 2021, Výtvarná dílna s DDM Třešť 
Krásné tvůrčí odpoledne strávila paní učitelka Bc. Erika Houserová s rodiči a dětmi na 
výtvarné dílničce organizované DDM Třešť. V prostorách výtvarné učebny ZUŠ formou 
sítotisku vytvářeli potisky dětských bavlněných batůžků. Nadšení, kreativita a tvůrčí inspirace 
byla jak u maminek, tak u dětí obrovská. O průběh akce, příjemnou atmosféru a výborné 
sladké občerstvení se postaraly organizátorky celého tvoření paní Mirka Hamerníková a paní 
Renata Honsová.  
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20. října 2021, Výtvarná soutěž v SUPŠ Helenín 



Žáci sedmého, absolventského ročníku prvního stupně a prvního i druhého ročníku druhého 
stupně výtvarného oboru se dne 20. 10. 2021 zúčastnili s paní učitelkou E. Houserovou již 
tradiční výtvarné soutěže v SUPŠ Helenin. Soutěžním tématem výtvarných prací bylo Štěstí a 
Dobrodružná cesta. Naši žáci se se svojí tvorbou mezi 130 soutěžícími rozhodně neztratili. Ve 
svém dobrodružství, Potterovské " Škole Bradavic", kouzlili štětcem a tužkou. Co ale, dle 
jejich vyjádření, mají mnohem raději než samotné soutěžní klání, je atmosféra a umělecký 
duch školy. 

  
 
 
od 13. prosince 2021, Vánoční výstava žáků výtvarného oboru paní učitelky Bc. Eriky 
Houserové ve výloze Trafika Pátek  
Žáci 3. ročníku výtvarného oboru tentokrát nainstalovali obrazy v rámci Vánoční výstavy do 
výlohy Trafika Pátek. Že se naši malí umělci do tvorby úplně ponořili a výsledkem jsou 
naprosto originální výtvarná díla, bylo možno shlédnout i z fotografií. 
Na výstavě se podíleli tito žáci: Vojta Šalanda, Vlastík Straka, Štěpán Staněk, Lucie Nováková, 
Kristýna Holubovå, Eliška Ondráčková, Maruška Dolská a jejich paní učitelka Bc. Erika 
Houserová. 
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19. prosince 2021, Vánoční koncerty v Kině Máj  
viz. hudební obor 
 
31. ledna 2022, Natáčení České televize u nás v ZUŠ 
viz. Hudební obor 
 
23. 2. 2022, Vernisáž výstavy „Inverze“ v Gram kafé Třešť 
V krásných prostorách cukrárny Gram kafé Třešť přivítali naši žáci II. stupně výtvarného 
oboru pod vedením paní učitelky Eriky Houserové své rodiče a příznivce na vernisáži výstavy 
„Inverze“. Svá díla prezentovali tito žáci: Radim Říha, Vojtěch Komín, Karolína Šmídová, 
Marta Kodysová, Zdislava Štrejbarová, Simona Bartušková, Lydie Cvaková, Veronika 
Pejřimovská, Anna Dolská, Vendula Komínová a Martin Leitgeb. Název výstavy „Inverze“ 
odkazoval k něčemu obrácenému, převrácenému, opačnému, a tak naši žáci použili pro své 
malby černý podklad a malbu tvořili bílým akrylem. Výsledek byl krásný. Vernisáž zahájily 
hrou na elektronické klávesové nástroje žákyně naší školy Nikol Příhodová se svojí paní 
učitelkou Miluší Havlíkovou, po přivítání hostů paní ředitelka předala slovo „mluvčímu“ žáků 
výtvarného oboru Radimu Říhovi. Ten promluvil o vzniku obrazů, o myšlenkách které žáky k 
vytvoření děl přivedly. Dalším hudebním obohacením bylo vystoupení kytaristek Lenky 
Talpové, Moniky Bambulové, Karolíny Šeketové a jejich paní učitelky Martiny Tesařové. V 
závěru vernisáže si všichni přítomní mohli v klidu prohlédnout obrazy za hudebního 
doprovodu na EKN opět žákyně naší školy Jolany Neumanové a její paní učitelky Miluše 
Havlíkové.  
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od 23. dubna 2022, Výstava obrazů žáků výtvarného oboru p. uč. Michaely Krčkové ve 
výloze obchodu Bazar  
Poprvé naši žáčci výtvarného oboru, které zde učí od září 2021 nová paní učitelka Michaela 
Krčková, vystavili své obrázky ve výloze obchůdku Bazar, který je nově v ulici Revoluční na 
křižovatce směrem na Pavlov. Děti měly obrázky opravdu krásné a touto výstavou byli 
potěšeni i jejich rodiče a návštěvníci obchůdku. 

 
 

 

 
 
14. června 2022, Aukce obrazů a slavnostní Vernisáž obrazů žáků výtvarného oboru 
Dne 14. 6. 2022 v prostorách kina Máj v Třešti představili svá absolventská díla v podobě 
vlastních animovaných filmů absolventi výtvarného oboru třídy paní učitelky Eriky 
Houserové: 
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I. stupeň: 
Formánková Adéla 
II. stupeň: 
Hric Ondřej 
Janáková Natálie 
Králová Radka 
Smejkalová Barbora 
Smejkalová Denisa 
Zahradníková Iveta 
Součástí večerního programu byla i aukce obrazů žáků, včetně obrazů vystavených v rámci 
výstavy Inverze, o které si řekli sami návštěvníci prostor Gram Kafé, kde byly vystaveny. 
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 Taneční obor 

 
Taneční obor vyučovala 1 pedagogická pracovnice – 1 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 59 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 

 

Pro případ uzavření škol a nutnosti vyučovat distančně jsme byli na tuto skutečnost 
připraveni založením nových týmů v aplikaci MS Teams již v září 2021. Školy uzavřeny nebyly, 
distanční výuku jsme nevyužili. 
V tomto školním roce jsme mohli organizovat koncerty a vystoupení, zpočátku za určitých 
hygienických a protiepidemických opatření. 

 
17. září 2021, Kankán dívek tanečního oboru pro firmu Podzimek a synové, s.r.o. 
V pátek 17. září 2021 v podvečerních hodinách zatančily dívky z tanečního oboru se svojí paní 

učitelkou Miroslavou Lefnerovou na oslavách k 125. výročí založení firmy Podzimek a synové, 

s.r.o. v areálu firmy a měly velký úspěch. Na různých místech „nejdříve nacvičovaly“ a po té 

předvedly slavný Kankán Jacquese Offenbacha z operety Orfeus v podsvětí. Na tvářích hostů 

bylo evidentně vidět jejich potěšení z tance dívek, což doložilo i pozvání na další akci – 

tentokrát do Telče na Sraz veteránů, který se tam každým rokem koná. Věříme, že jsme 

hosty firmy Podzimek potěšili. 
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19. prosince 2021, Vánoční koncerty v Kině Máj  
viz. Hudební obor 

 

 

 
 
23. února 2022 v 8:45 a 10:00, Výchovné koncerty pro MŠ Třešť 

Viz. Hudební obor 
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24. února 2022, Výchovné koncerty pro MŠ Pavlov, Růžená a 1. třídu ZŠ Třešť 

Viz. Hudební obor 

 
 

3. a 5. května 2022, Vystoupení žáků Tanečního oboru pro MŠ a veřejnost 
Vyvrcholením školního roku pro žáky tanečního oboru naší školy je slavnostní Vystoupení 
žáků tanečního oboru. Konalo se v sále Kulturního domu Třešť dne 5. 5. 2022. Celý školní rok 
se žáci připravovali a svá vystoupení předvedli hned několikrát. Ráno dne 3. 5. 2022  své 
vystoupení předvedli dětem z mateřských škol Třešť, MŠ a ZŠ Růžená, ZŠ Hodice, MŠ Pavlov a 
5. 5. 2022 dopoledne ještě tančili pro žáky obou stupňů ZŠ Třešť. Dohromady vystoupení pro 
školy a školky shlédlo 696 dětí a žáků. V průběhu slavnostního večera 5. 5. 2022, 
moderovaném paní učitelkou Pavlou Houdkovou, se na podiu vystřídali všichni žáci 
tanečního oboru, kterých je na škole 59. Mezi dívkami se vyjímal i náš jediný hoch, kterého si 
opravdu hýčkáme a máme z jeho zájmu radost.  Studium tance v základních uměleckých 
školách je rozděleno do dvou stupňů, z nichž první trvá 7 let a druhý 4roky. Každý stupeň je 
ukončen sólovým absolventským tancem. Tento školní rok ukončily slavnostně dvě 
absolventky druhého stupně, a to Barbora Davidová a Karolína Böhmová. První stupeň 
zakončilo 6 dívek – Jolana Neumanová, Barbora Tůmová, Nikol Příhodová, Simona Štůsková, 
Markéta Kodysová a Rozálie Vejvodová. Celý večer připravila paní učitelka Lefnerová, která 
se postarala nejen o choreografie většiny z 21 tanečních vstupů, ale i navrhla a ušila mnoho 
kostýmů. 
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31. května 2022, Zájezd do Brna 
Snaha paní učitelky Miroslavy Lefnerové o to, aby našim „školním“ dětem bylo umožněno 
zhlédnout představení baletu Popelka, se podařila dne 31. 5. 2022, kdy jsme mohli vyjet s 
Unií rodičů do Brna na prima výlet. Jak je naším dobrým zvykem, když už jsme vyjeli na 
baletní  
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představení, přidali jsme ještě jeden bod programu, a tím byla návštěva brněnského 
podzemí -  Labyrintu pod Zelným trhem. Skvělí průvodci udrželi pozornost i těch nejmenších 
po celou dobu výkladu a podzemí jsme opustili přesně v místě trhů, kde děti obsadily 
okamžitě stánek se zmrzlinou. Po krátkém odpočinku na Zelném trhu jsme se přemístili do 
Janáčkova divadla, kde jsme se mohli ještě pokochat nádhernou architekturou původního 
Mahenova divadla, kde se balet odehrával. Starší žáky jsme usadili do lóží a menší děti jsme 
měli pohromadě ve velké čelní lóži. Už jen zážitek z výšky, z které děti mohly sledovat balet, 
byl krásný. Představení bylo nádherné a jsme si jistí, že pro děti mělo velký přínos. Naživo 
měly možnost sledovat, jak tančí profesionální baletky. O úspěšnosti představení svědčí i 
fakt, že je na dlouhou dobu dopředu vyprodané. Musíme naše děti pochválit, protože byly 
příkladně hodné a i nám vytvořily báječnou atmosféru celé akce. Unii rodičů postupným 
vybíráním vstupného za výkony našich žáků vždy nastřádá dostatek financí, aby bylo možné 
žáky „vyvézt“ do některého z velkých měst na profesionální divadlo nebo balet či výstavu. 
Zážitky jsou pak zpřístupněné i dětem, které nemají možnost na takový výlet jet se svými 
rodiči.  
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 Literárně-dramatický obor 

 
V tomto školním roce jsme poprvé v dějinách naší školy založili literárně-dramatický obor. 

Dokázali jsme to díky Dlouhodobému záměru MŠMT – navyšovat kapacity žáků v základních 

uměleckých školách.  

Literárně-dramatický obor vyučovala 1 pedagogická pracovnice – úvazek 0,1905– MgA. Pavla 

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

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

 

Literárně-dramatický obor navštěvovalo 19 žáků. 

Žáci byli vyučováni podle Školního vzdělávacího programu ZUŠ: 

studijní zaměření Přípravné studium: Přípravná dramatická průprava 

                   Přípravné studium II. stupně: Dramatická průprava pro II. stupeň 

1. a 2. ročník I. stupně: studijní zaměření LDO: Dramatická průprava 

3. ročník I. stupně: studijní zaměření LDO: Dramatická výchova 

                                                                            Inscenační tvorba 

4. a 6. ročník I. stupně: studijní zaměření LDO: Dramatická výchova 

                                                                                    Inscenační tvorba 

                                                                                    nepovinný předmět Přednes 

5. a 7. ročník I. stupně: studijní zaměření LDO: Dramatická výchova 

                                                                            Inscenační tvorba 

                                                                            Přednes 

1. a 3. ročník I. stupně: studijní zaměření LDO: Dramatická výchova 

                                                                            Inscenační tvorba 

                                                                            nepovinný předmět Přednes 

 

2. a 4. ročník I. stupně: studijní zaměření LDO: Dramatická výchova 

                                                                            Inscenační tvorba 

                                                                            Přednes 

 

Pro případ uzavření škol a nutnosti vyučovat distančně jsme byli na tuto skutečnost 

připraveni založením nových týmů v aplikaci MS Teams již v září 2021. Školy uzavřeny nebyly, 

distanční výuku jsme využili zcela výjimečně. 

 

V tomto školním roce jsme mohli organizovat koncerty a vystoupení, zpočátku za určitých 
hygienických a protiepidemických opatření. 
Vyučující nového oboru se výborně zapracovala, děti vystupovaly nejen na různých 
koncertech, ale zúčastnily se i literárně-dramatické soutěže a na začátku školního roku 
vycestovaly i na soustředění. 
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7. – 9. října 2021, Soustředění žáků literárně-dramatického oboru v Penzionu Dyje v 
Panenské Rozsíčce 
V letošním školním roce jsme otevřeli nový obor – literárně-dramatický, je to poslední obor, 
který v základním uměleckém vzdělávání existuje, a který jsme u nás neměli. Vyučuje ho paní 
učitelka MgA. Pavla Houdková, která vystudovala JAMU v Brně, a která k nám dojíždí z 
nedaleké Telče. Protože chtěla, aby se děti, které se do nového oboru přihlásily, více 
seznámily a skamarádily, uspořádala pro ně soustředění v Panenské Rozsíčce v Penzionu 
Dyje, kam každoročně jezdí také žáci pěveckého a akordeonového oddělení. Žáků v literárně-
dramatickém oboru je celkem 19 a nejenže se na soustředění skamarádili, ale také udělali s 
paní učitelkou spoustu práce a hodně se toho naučili.  
Paní učitelka pro ně připravila plán na všechny tři dny, včetně probuzení, snídaně, obědů a 
hlavně tzv. společných kruhů, při kterých se žáci učili pohybovou a hlasovou průpravu, tvořili 
společná dílka, při kterých poznávali novou terminologii spojenou s divadlem. Žáci si také se 
svojí paní učitelkou sami zajistili jídlo, se svými rodiči připravili doma večeři na první večer, k 
snídaním napekli buchtičky a oběd jim uvařila paní ředitelka, zatímco děti pilně pracovaly se 
svojí paní učitelkou. Odpoledne dětem přálo počasí, svítilo jim sluníčko, a tak se vydali na 
procházku k pramenu řeky Dyje. 
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19. prosince 2021, Vánoční koncerty v Kině Máj  
Viz. hudební obor 
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31. ledna 2022, Natáčení České televize u nás v ZUŠ 
Viz. hudební obor 
 
23. února 2022 v 8:45 a 10:00, Výchovné koncerty pro MŠ Třešť 
Viz. hudební obor 
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23. února 2022 v 18:00, Žákovský koncert žáků hudebního a literárně-dramatického oboru 
Viz. hudební obor 
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24. února 2022, Výchovné koncerty pro MŠ Pavlov, Růžená a 1. třídu ZŠ Třešť 
Viz. hudební obor 
 

16. března 2022, Koncert rodin s předáním ocenění Hvězda roku 2021 
Viz. hudební obor 
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24. března 2021, Docela malý divadelní festival, DIOD Jihlava 
Tento den byl pro nás a náš nový literárně-dramatický obor malým svátkem. Báječná paní 

učitelka Pavla Houdková vyrazila s žáky do Jihlavského divadla Diod, kde v rámci soutěžního 

programu Docela malý festival, který pořádá ZŠ Havlíčkova Jihlava (a je to přehlídka a okresní 

soutěž dětských divadelních souborů, které se před porotou ucházejí o postup do krajského 

kola), vystoupili se svými Pohádkami po telefonu. Jsme na naše malé "dramaťáky" náležitě 

pyšní a oceňujeme jejich píli a odvahu, s kterou se přihlásili po teprve půlroční existenci 

oboru. Rozhodně se mezi svými "profesně staršími" kamarády neztratili a vystoupení bylo 

krásné a úspěšné! Z 10 soutěžících souborů vybrala odborná porota tři soubory na postup do 

krajského kola a náš soubor, který má nový název Divadlovník, byl mezi nimi!!! S dětmi jsme 

tedy jeli soutěžit do tohoto krajského kola, které se konalo 25. dubna 2022 v Třebíči.  
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6. dubna 2022, Žákovský koncert žáků hudebního a literárně-dramatického oboru 
Viz. hudební obor 

  

   
 
 

13. dubna 2022, Pohádky po telefonu a pohádka O velké řepě v podání žáků a seniorů LDO 
Velmi významným večerem pro náš literárně-dramatický obor byl středeční 13. duben 2022. 
Poprvé se společně představili žáci LDO naší ZUŠ se studenty LDO Akademie umění a kultury 
v Třešti, která funguje při naší škole od roku 2015, ale od tohoto školního roku máme 
literárně-dramatický obor založený. Nejdříve se nám představili žáci LDO se svými 
Pohádkami po telefonu, které nastudovali s jejich paní učitelkou MgA. Pavlou Houdkovou. Po 
té si sedli za námi diváky do sálu, aby se podívali na pohádku O veliké řepě, kterou 
nastudovali studenti Akademie pod vedením jejich lektora Milana Šindeláře. Pan Šindelář je 
zároveň patronem naší Akademie a my jsme moc rádi, že také vyučuje naše seniory. Obě 
pohádky měly velký úspěch, žáci a studenti si zahráli před téměř plným sálem – především 
kolegů divadelníků a přátel našich studentů Akademie, neboť ještě jeden „velký večer“ čekal 
naše žáčky LDO, kdy pro své rodiny a přátele měli připravený celý večer pod názvem Plody 
Divadlovníku – 9. května 2022v 17. hodin v sále Kulturního domu.           72 



25. dubna 2022, Krajské kolo soutěže Docela malého festivalu v Třebíči 
Naši žáčci literárně-dramatického oboru byli velmi úspěšní v soutěži Docela malý festival, 
který pořádá DDM a do kterého se zapojují nejen soubory domova dětí, ZUŠek, ale také 
základních škol. Okresní kolo se konalo 24. 3. 2022 a naši žáci byli vybráni do krajského kola 
této soutěže, které se konalo v pondělí 25. dubna 2022 v Třebíči pod názvem Dětská scéna 
2022.  Ani zde nám děti neudělaly ostudu a dovezly nám krásné Čestné uznání.  

 
 

  

 

9. května 2022, Plody Divadlovníku  
Podvečer dne 9. 5. 2022 patřil našim malým divadelníkům. Náš nejmladší obor – literárně 
dramatický si uspořádal svůj večer s názvem Plody Divadlovníku, kde žáci předvedli vše, co se 
za tento školní rok naučili. Mimo recitaci básní žáci předvedli Pohádky po telefonu, velmi 
úspěšné představení, s kterým se dostali až na krajskou přehlídku Dětská scéna 2022 v 
Třebíči. Paní učitelka dětem v závěru večera poděkovala za celoroční práci.                         73 



  
 

 

 

 

 
 
15. května 2022, Zájezd LDO do Horáckého divadla v Jihlavě 
V neděli 15. 5. navštívili žáci literárně-dramatického oboru se svou paní učitelkou Pavlou 
Houdkovou divadelní představení Šťastný princ v Horáckém divadle v Jihlavě. Představení 
bylo přímo pochoutkou pro všechny děti a rodiče. Pohádka divadla Lampion byla plná 
křehkosti i vtipu, živé hudby, krásných dřevěných loutek, dechberoucí stínohry a scénografie. 
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 Soutěže 

Hudební obor: 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vyhlásila pro školní rok 2021/2022 soutěže a 

soutěžní přehlídky žáků základních uměleckých škol České republiky v těchto disciplínách: 

 

Sólový a komorní zpěv 

Sólová a souborová hra bicích nástrojů 

Hra smyčcových souborů a orchestrů 

Hra na dechové nástroje 

Hra na cimbál, dudy 

Soutěžní přehlídka tanečního oboru 

 

Naše škola se zúčastnila těchto disciplín: 

Sólový zpěv 

Sólová hra bicích nástrojů 

Hra na dechové nástroje 

 

10. února 2022 - Školní kolo soutěže ve hře na dechové a bicí nástroje  

 
Hra na bicí nástroje  
1. ročník 
Tea Semrádová    1. místo 
Metoděj Šprincl   1. místo 
Adam Šuhaj          1. místo 
 
Hra na zobcovou flétnu 
1. ročník 
Eliška Biskupová        1. místo 
Michaela Vokurková 1. místo 
Sofie Langová             1. místo 
Rovena Škrdlová        2. místo 
 
2. ročník 
Karel Böhm                 2. místo 
 
3. ročník 
Vojtěch Šalanda         1. místo 
Jiří Koukal                    2. místo 
 
Hra na klarinet 
1. ročník                
Tomáš Partl                 1. místo s postupem do okresního kola 
Tomáš Fišer                 1. místo                                                                             
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Jan Mareš                    1. místo 
Vít Škrdla                     2. místo 
Vojtěch Pech               2. místo 
 
1. ročník/II. stupeň 
Natálie Krejčová         1. místo 
 
Hra na saxofon 
2. ročník 
Štěpánka Dvořáková  1. místo s postupem do okresního kola 
                                                                                            
Hra na příčnou flétnu 
1. ročník 
Barbora Bezděkovská    1. místo 
 
3. ročník 
Tereza Havlová                1. místo 
 
4. ročník 
Magdaléna Brychtová      1. místo 
Iveta Procházková             2. místo 
 
6. ročník 
Vendula Komínová           1. místo 
 
Hra na trubku 
1. ročník 
Adam Brychta                    1. místo 
 
2. ročník 
Adéla Housarová               2. místo 
 
4. ročník 
Jan Brychta                         1. místo 
 
5. ročník 
Jiří Cába                            1. místo s postupem do okresního kola 
 
6. ročník 
Marek Novák                    1. místo 
 
7. ročník 
Petr Kratochvíl                  1. místo 
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Hra na lesní roh 

2. ročník 

Lukáš Brychta                   2. místo 

 

3. ročník 

Alex Haberl                        2. místo 

 

Hra na baskřídlovku 

3. ročník  

Ondřej Rod                        1. místo                    

     

Děkujeme pánům učitelům Jaroslavu Šimánkovi, Petru Vohoskovi a Antonínu Vidlákovi za 

přípravu žáků a soutěže. 

 

9. března 2022 - Okresní kolo soutěže ve hře na dechové nástroje v ZUŠ Jihlava 

 

Tomáš Partl – 1. místo, ze třídy Jaroslava Šimánka 

 
 

Štěpánka Dvořáková – 1. místo, ze třídy Antonína Vidláka 
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Jiří Cába – 1. místo s postupem do krajského kola, ze třídy Petra Vohosky 

 
8. dubna 2022 - Krajské kolo soutěže ve hře na dechové nástroje v ZUŠ Jihlava 

 

Jiří Cába – 1. místo s postupem do celostátního kola, ze třídy Petra Vohosky 

 
 
19. – 22. 5. 2022 - Ústřední kolo soutěže ve hře na dechové nástroje v ZUŠ Jana Hanuše, 

Praha 6, Břevnov 

Jiří Cába – 3. místo, ze třídy Petra Vohosky 
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23. února 2022 - Školní kolo soutěže v sólovém zpěvu 

Přípravný ročník: 

Kateřina Brusová                     1. místo 

 

1. ročník: 

Kateřina Biskupová                  1. místo 

Michaela Vokurková               1. místo 

Veronika Vokurková                3. místo 

 

2. ročník: 

Šimon Jelínek                           1. místo 

 

3. ročník: 

Amálie Kaňkovská                    1. místo s postupem do okresního kola 

Kateřina Dufková                     1. místo 

Eliška Pavlů                                2. místo 

 

4. ročník: 

Barbora Bezděkovská             1. místo 

Matyáš Honzárek                    2. místo 

 

5. ročník: 

Viktorie Ježková                       1. místo                   79 



Tereza Koubová                       1. místo 
Karolína Nešporová                1. místo 
Emílie Škrdlová                        1. místo 
Radek Talpa                              1. místo 
 
6. ročník: 
Tomáš Gregor                           1. místo 
Matyáš Leitgeb                         1. místo 
Eliška Meisterová                     1. místo 
Julie Simotová                           1. místo 
 
7. ročník: 
Pavel Havlík                               1. místo 
Kristýna Sobotková                  1. místo 
Nikol Příhodová                        1. místo 
 
1. ročník, II. stupeň 
Adriana Pízová                          1. místo s postupem do okresního kola 
Kristina Šeredová                     1. místo 
 
Děkujeme paní učitelce Haně Němcové za přípravu žáků. 
 
3. března 2022 - Okresní kolo soutěže v sólovém zpěvu, ZUŠ Jihlava 
Amálie Kaňkovská – 1. místo (1. kategorie) 

 
Adriana Pízová – 1. místo (6. kategorie) 

                                     80 
 
 
 



Soutěž literárně-dramatického oboru: 

 

24. března 2022 – Docela malý festival, 25. ročník – okresní kolo 

Žáci literárně-dramatického oboru se tohoto festivalu zúčastnili s Pohádkami po telefonu a 

postoupili z okresního kola soutěže do kola krajského do Třebíče.  

 

 
 

 

25. dubna 2022 – Docela malý festival, 25. ročník – krajské kolo 

Naši divadelníci obdrželi Čestné uznání, a tím obstáli ve velké konkurenci 
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 Absolventi hudebního oboru 

 

             žáci                                                      vyučující 
I. stupeň: 1. Kolář Jan  – klavír, 7. r.                                    M. Havlíková     

                  2. Stoklasová Tereza – klavír 7. r.                      M. Havlíková 

                  3. Tůmová Barbora – klavír, 7. r.                       M. Havlíková 

                  4. Neumanová Jolana – EKN, 7. r.                     M. Havlíková 

                  5. Novotná Nikol – EKN, 7. r.                              M. Havlíková        

                  6. Křížová Ema – akordeon, 7.r.                         L. Meister         

                  7. Talpa Radek – akordeon, 7. r.                       J. Svobodová 

                  8. Dolský Štěpán – housle, 7.r.                          K. Kalčíková        

                  9. Pavlíček Vojtěch - kytara, 7. r.                       M. Tesařová 

                10. Pustina Radek - kytara, 7. r.                           M. Tesařová 

                 11. Stuchlíková Veronika – kytara, 7. r.             M. Tesařová 

                 12. Havlík Pavel – zpěv, 7. r.                                H. Němcová 

                 13. Pavlíček Vojtěch – zpěv, 7. r.                        H. Němcová 

                 14. Příhodová Nikol - zpěv, 7.r.                           H. Němcová   

                 15. Sobotková Kristýna – zpěv, 7. r.                   H. Němcová   

                 16. Zach Mikuláš – varhany, 7. r.                        M. Bazalová 

                 17. Kratochvíl Petr – trubka, 7.r.                         P. Vohoska                                 

II. stupeň: 18. Stoklasa Matěj - klavír, 4./II.st.                    K. Dvořáková 

 

11. 5. 2022, Absolventský koncert žáků HO v Synagoze 

V krásných a mystických prostorách Synanogy v Třešti završilo ve středu 11. 5. 2022 

večer studium prvního stupně studia v letošním roce prvních 7 absolventů hudebního 

oboru. Slavnostnímu rázu večera odpovídal i program, který si všichni pečlivě 

připravili a nacvičili.   
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25. května 2022, Absolventský koncert žáků HO v sále ZUŠ 

V podvečer dne 25. května 2022 jsme se sešli již při druhém slavnostním koncertě 

našich absolventů. Koncertu vévodilo klavírní a klávesové oddělení, ale na své si přišli 

i milovníci tónů houslí a trubky. Koncert citlivým slovem uvedla paní učitelka Klára 

Kalčíková, která neopomněla zmínit, jak výjimečný večer to pro naše absolventy je. 

Započali svou cestu vzděláváním v hudebním oboru před sedmi lety v prvním stupni a 

před jedenácti lety absolventi stupně druhého. Je to úctyhodný čas, kdy se věnovali 

pravidelně cvičení na nástroj, studiu hudební teorie a práci na sobě samých. A ne 

vždy byla jistě ta práce úplně příjemná a lehká. O to cennější je absolventské 

vysvědčení a veřejné vystoupení před rodiči, prarodiči a veřejností, kde žáci 

předvedli, co se naučili.  

 
 

26. 5. 2022, Duchovní koncert, absolventský koncert žáka hry na varhany 

Viz. hudební obor 
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 Absolventi výtvarného oboru  

 

 

I. stupeň: 

1. Formánková Adéla 

 

II. stupeň: 

2. Hric Ondřej 

3. Janáková Natálie 

4. Králová Radka 

5. Smejkalová Barbora 

6. Smejkalová Denisa 

7. Zahradníková Iveta 

8. Zamazalová Tereza 

 

14. června 2022, Aukce obrazů a slavnostní Vernisáž obrazů žáků výtvarného oboru 
Viz. výtvarný obor 
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  Absolventi tanečního oboru  

1. stupeň: 

1. Kodysová Markéta 

2. Neumanová Jolana 

3. Příhodová Nikol 

4. Štůsková Simona 

5. Tůmová Barbora 

6. Vejvodová Rozálie 

 

2. stupeň: 

7. Böhmová Karolína 

8. Davidová Barbora 

 

3. a 5. května 2022, Vystoupení žáků Tanečního oboru pro MŠ a veřejnost 
Viz. taneční obor 
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 Inspekce a kontroly 

• Veřejnosprávní kontrola ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb.,  
             finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční  
             kontrole), ve znění pozdějších předpisů a s odkazem na § 12 zákona č. 255/2012 Sb., 
o 
             kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Kontrola byla provedena na místě na základě  
             pověření zřizovatele ze dne 26. dubna 2022 paní Ing. Marií Markovou pracovnice 
firmy 
             EKO-SKOL, s.r.o.. 
             Kontrola shledala nedostatek v účtování závazků z platů a mezd na účet 378 - Ostatní    
             krátkodobé závazky místo 331- Zaměstnanci.  
             Nápravné opatření: hned byla v systému opravena předkontace nastavených operací 
             Kontrola shledala nedostatečné doložení zůstatku účtu 403 -Transfery na pořízení  
             dlouhodobého majetku.  
             Nápravné opatření: podle vzoru paní auditorky budou vypracovány jednotlivé   
             inventární karty majetku. 
 

 Od 15. 3. do 17. 3. 2022 proběhla na naší škole kontrola ČŠI. Z inspekční zprávy byly    
             tyto závěry: 

Silné stránky 
- Aktivní a systematický přístup ředitelky školy při řízení školy se pozitivně odráží 
  v postupném zlepšování podmínek, v kvalitě poskytovaného vzdělávání i při 
vytváření 
  příznivého školního klimatu 
- Systematické uplatňování prvků formativního hodnocení ve výuce hudebního oboru  
   se podílí na zvyšování efektivity vzdělávání 
 
Slabé stránky a/nebo příležitosti ke zlepšení 
- Nevyhovující prostorové podmínky umožňují jen s obtížemi naplňovat požadované 
  výstupy vzdělávání zejména u kolektivní výuky nehudebních oborů 
 
Doporučení pro zlepšení činnosti školy 
- vybavit nové prostory dle potřeb výuky všech čtyř oborů 
- dalším vzděláváním podpořit metodické vedení výuky výtvarného oboru u mladších  
  žáků 
- v tanečním a výtvarném oboru uplatňovat rozmanité prvky hodnocení, v tanečním     
  oboru vést žáky důsledněji k samostatnosti 

             - umožnit nadaným žákům další rozvoj prostřednictvím rozšířené výuky 
 

 Dne 29. června – 8. července 2022 byla v organizaci provedena veřejnosprávní 
kontrola on line formou 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 Markéta Šafaříková, 
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 

 

1. Bazalová Marie, DiS.: 
ZUŠ Třešť: 
Školení psychologa PhDr. Mgr. Jeronýma Klimeše, Ph.D. – 23. 8. 2021 

      

2. BcA. Dvořáková Katrin: 

JAMU Brno, hudební fakulta: Metodické centrum – klavír: 20. 11. 2021, 22. 1., 26. 3., 21. 5. 
2022 
ZUŠ Třešť: 
Školení psychologa PhDr. Mgr. Jeronýma Klimeše, Ph.D. – 23. 8. 2021 
 

3. Havlíková Miluše: 
Konzervatoř Brno: 
Klavírní soboty 16. října a 20. listopadu 2021, 15. ledna, 19. února, 26. března a 23. dubna 
2022 
ZUŠ Chotěboř: 
Klavírní inspiromat – 18. 9. 2021 
Piano school Prague: 
Klavírní webinář – 26. 8. 2021 
ZUŠ Třešť: 
Školení psychologa PhDr. Mgr. Jeronýma Klimeše, Ph.D. – 23. 8. 2021 
 

4. MgA. Houdková Pavla 

ZUŠ Třešť: 

Školení psychologa PhDr. Mgr. Jeronýma Klimeše, Ph.D. – 23. 8. 2021 

 

5. Bc. Houserová  Erika: 

ZUŠ Třešť: 
Školení psychologa PhDr. Mgr. Jeronýma Klimeše, Ph.D. – 23. 8. 2021 

 
6. Bc. Klačíková Klára, DiS.: 
ZUŠ Třešť: 
Školení psychologa PhDr. Mgr. Jeronýma Klimeše, Ph.D. – 23. 8. 2021 
 

7. Lefnerová  Miroslava: 
NPI ČR: 
Celostátní konference učitelů TO ZUŠ – 8. 10. 2021 
ZUŠ Třešť: 
Školení psychologa PhDr. Mgr. Jeronýma Klimeše, Ph.D. – 23. 8. 2021 
 

8. Meister Lenka:     

ZUŠ Třešť: 
Školení psychologa PhDr. Mgr. Jeronýma Klimeše, Ph.D. – 23. 8. 2021 
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ČŠI: 
Školení ČŠI v Praze – 15. 9. 2021 
AQEacademy: 
Etiketa ve veřejné správě: 5. 10. 2021, Praha 

 

9. Němcová Hana, DiS.:  

Konzervatoř Brno: 

Pěvecké semináře – v školním roce 2021/2022 Konzervatoř Brno vynechalo 
ZUŠ Třešť: 
Školení psychologa PhDr. Mgr. Jeronýma Klimeše, Ph.D. – 23. 8. 2021 
 

10. Svobodová Jitka: 
ZUŠ Třešť: 
Školení psychologa PhDr. Mgr. Jeronýma Klimeše, Ph.D. – 23. 8. 2021 
 

11. Šimánek Jaroslav: 

ZUŠ Třešť: 
Školení psychologa PhDr. Mgr. Jeronýma Klimeše, Ph.D. – 23. 8. 2021 
Konzervatoř Brno: 
Dechové soboty: 2. 10., 6. 11., 11. 12. 2021, 22. 1., 26. 2., 2. 4. 2022                                

              

12. Bc. Tesařová  Martina: 

Konzervatoř Brno:  

Kytarové soboty: nebylo v plánu 

ZUŠ Třešť: 
Školení psychologa PhDr. Mgr. Jeronýma Klimeše, Ph.D. – 23. 8. 2021 

   

13. Mgr. Vidlák Antonín: 
ZUŠ Třešť: 
Školení psychologa PhDr. Mgr. Jeronýma Klimeše, Ph.D. – 23. 8. 2021 
Konzervatoř Brno: 
Dechové soboty: 2. 10., 6. 11., 11. 12. 2021, 22. 1., 26. 2., 2. 4. 2022                                
 

14. Vohoska Petr, DiS.: 
Konzervatoř Brno: 
Žesťové soboty – 27. 11. 2021, 29. 1., 9. 4. 2022 
ZUŠ Třešť: 
Školení psychologa PhDr. Mgr. Jeronýma Klimeše, Ph.D. – 23. 8. 2021 
 

15. Příhodová Zdeňka, ekonomka školy: 
ZUŠ Třešť: 
Školení psychologa PhDr. Mgr. Jeronýma Klimeše, Ph.D. – 23. 8. 2021 
AZUŠ: 
Valná hromada –  
AQEacademy: 
Etiketa ve veřejné správě: 5. 10. 2021, Praha 
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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. V roce 2020 Rada a Zastupitelstvo Města Třešť schválilo jeho pokračování na dobu 

neurčitou, v tomto školním roce tedy naši studenti, kteří začali studovat hned při založení 

Akademie, zahájili podzimním semestrem studium 1. ročníku III. stupně. 

 Pan starosta Ing. Vladislav Hynk drží 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. Je to herec Horáckého divadla 

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

2020 nás náhle opustila, zemřela naše třetí patronka paní Marie Kopečná, držitelka medaile 

za významný přínos třešťskému sportu.  

Tak jako jsme při ZUŠ otevřeli poslední obor, který základní umělecké vzdělávání poskytuje, 

literárně-dramatický obor, tak jsme tento obor otevřeli i pro studenty naší Akademie. 

Vyučoval ho náš patron – herec HDJ pan Milan Šindelář. 

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 10 studentů: 

Hra na EKN: Kozlíková Růžena, 1. ročník/I. stupeň  

                      Kapounová Jaroslava, 1. ročník/II. stupeň 

 

Hra na klavír: Trojanová Alena, 1. ročník/III. stupeň 

                          

Hra na kytaru: Bambulová Danuše, 2. ročník/II. stupeň 

                          Jelínková Jana, 1. ročník/II. stupeň 

                          Václavková Marie, 1. ročník/II. stupeň 

 

Hra na trubku: Salava Ivo, 3. ročník/II. stupeň – v minulém roce neabsolvoval distanční výuku 

 

Hra na baskřídlovku: Pátek František, 1. ročník/II. stupeň 

 

Hra na saxofon: Semrádová Jana, 1. ročník/III. stupeň 

                             Němec Ladislav, 3. ročník/I. stupeň                            89                        



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

1. ročník/III. stupeň: Mgr. Kameníková Marie 

                                     Jelínková Jana 

                                     Nováková Zdeňka 

                                     Hávová Věra 

                                     Smejkalová Věra 

 

3. ročník/II. stupeň: Mezerová Miluše 

                                    Mgr. Drobná Zdeňka 

                                   Konířová Eva 

 

1. ročník/II. stupeň: Kapounová Jaroslava  

                                  

3. ročník: Mgr. Hanáková Bohumila 

 

1. ročník: Bouzková Jaroslava 

                  Obrdlíková Dana – nastoupila od pololetí  

 

Taneční obor navštěvovalo 6 studentek a vyučovala je lektorka Miroslava Lefnerová: 

3. ročník/II. stupeň:   Trojanová Alena 

                                      Pryclová Alena 

                                      Marešová Jana 

 

3. ročník:  Lisá Jiřina 

                   Lajtkepová Marie 

                   Kadlecová Jiřina 

 

Literárně-dramatický obor navštěvovalo 7 studentuů a vyučoval je lektor Milan Šindelář: 

1. ročník: Kantorová Marie 

                 Kapounová Jaroslava 

                Obrdlíková Dana 

                Semrádová Jana 

                Přinesdomů František 

                Mrskočová Květoslava 

               Hanusková Božena 

 

Studenti Akademie umění a kultury v Třešti se v tomto  školním roce zapojili do různých 

akcí a vystoupení školy, především studenti literárně-dramatického oboru: 

 

23. února 2022 v 8:45 a 10:00, Výchovné koncerty pro MŠ Třešť 
Viz. hudební obor 
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24. února 2022, Výchovné koncerty pro MŠ Pavlov, Růžená a 1. třídu ZŠ Třešť 
Viz. hudební obor 

 

18. – 26. března 2022, Výstava obrazů studentů Akademie na TDJ Třešť  

Naši výborní studenti výtvarného oboru vystavovali své obrazy v rámci festivalu Třešťské 
divadelní jaro ve dnech 18. – 26. 3. 2022, kde byla jejich díla prezentována v prostoru sálu po  
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celou dobu tohoto tradičního divadelního festivalu. Obrazy byly velmi krásné, téměř 
profesionální.  

  
 

 
 
 
13. dubna 2022, Pohádky po telefonu a pohádka O velké řepě v podání žáků a seniorů LDO 
Velmi významným večerem pro náš literárně-dramatický obor byl středeční 13. duben 2022.  
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Poprvé se společně představili žáci LDO naší ZUŠ se studenty LDO Akademie umění a kultury 
v Třešti. Nejdříve se nám představili žáci LDO se svými Pohádkami po telefonu, které 
nastudovali s jejich paní učitelkou MgA. Pavlou Houdkovou. Po té si sedli za námi diváky do 
sálu, aby se podívali na pohádku O veliké řepě, kterou nastudovali studenti naší Akademie. 
Obě pohádky měly velký úspěch, žáci a studenti si zahráli před téměř plným sálem. 
 
18. května 2022, Akademici LDO v Domově pro seniory Jihlava-Lesnov 
Naši báječní studenti literárně-dramatického oboru dne 18. 5. 2022 potěšili klienty Domova 
pro seniory Jihlava-Lesnov představením nastudované pohádky O veliké řepě. Jsme nesmírně 
pyšní na naše studenty, že hned v prvním roce existence oboru sklízí úspěchy a svou 
pohádkou potěšili nejen třešťské děti a dospělé, ale vyjeli i udělat radost do Jihlavy.  
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8. června 2022, Slavnostní zakončení Akademického roku 
Středeční večer dne 8. 6. 2022 patřil našim akademikům. Našim starším studentům, kteří se 
rozhodli i přes seniorský věk naučit se nebo rozvinout vybrané umělecké aktivity. Letos měly 
živý tanec v premiéře dokonce naše skvělé tanečnice, které si doposud netroufly jinak než na 
slavnostním večeru představit nahrávku své choreografie. Báječní byli naši studenti 
hudebního oboru a nad díly výtvarníků zůstal nejeden z návštěvníků v úžasu, jak máme 
šikovné malíře. Veselou a přesto důstojnou tečkou za oficiální částí programu byla pohádka, 
kterou nacvičili studenti našeho nejmladšího literárně-dramatického oboru. Po slavnostním 
předání ročníkových postupových listů a diplomů za absolvovaný stupeň studia jsme se 
mohli potěšit společným popovídáním, sdílením zkušeností při pohoštění, které připravují 
studenti a lektoři jako báječné vyvrcholení uplynulého akademického roku.  
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Zpracovala Lenka Meister, ředitelka školy 

                                                                                a Zdeňka Příhodová, zástup v době nemocenské 

V Třešti 31. 8. 2022 
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