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Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 
(školní rok 2011/2012) 

 
Jméno školy: Základní umělecká škola Pardubice-Polabiny 
 
Adresa: Lonkova 510, PSČ 530 09 Pardubice 
Tel.: 466 415 701, fax: 466 400 310, email: info@zuspardubice.cz 
Jméno ředitele školy : Mgr. Naděžda Gregorová 
Jméno osoby odpovědné za ASPnet: Mgr. Radka Hronová 
 
Charakteristika školy:   ZUŠ Pardubice-Polabiny s kapacitou l200 žáků poskytuje od svého 
založení v r. 1968 základy vzdělání ve čtyřech uměleckých oborech (hudební, taneční, výtvarný a 
literárně dramatický), připravuje žáky ke studiu na středních školách uměleckého zaměření, na 
konzervatořích a odborně i ke studiu na vysokých školách uměleckých směrů. Výuka je určena 
převážně pro žáky základních a středních škol, výjimečně pro nadané děti předškolního věku, v 
případě volných míst škola organizuje studium pro dospělé.  
      
Zaměření školy v rámci ASPnet: Výchova k udržování a záchraně kulturního dědictví. 
 
 

Aktivity vztahující se k ASPnet za uplynulé období 2011/2012 
 
Výtvarný obor 
 
Úvodem 
Rok 2012 jsme prožili ve znamení techniky a vynálezů. V Praze jsme navštívili výstavu v NM 
Vynálezci a vynálezy, prohlédli jsme si nově otevřené expozice Národního technického 
muzea. K projektu Klasicismus jsme nainstalovali na ředitelství výstavu Vynálezy 
v krabičkách, tu jsme v prosinci zopakovali v prostorách střediska Výměník. Děti kreslily 
v Rybitví rodný domek Václava Veverky, jednoho z vynálezců ruchadla. Byli jsme si 
prohlédnout výstavy na UP, které pořádá Uskupení Tesla v rámci mezinárodního projektu 
ISWA (Immersion in Science Worlds through the Arts). Výtvarně i technicky zajímavé jsou 
pro nás i pražské přehlídky Designblok. 

 

B. Dlouhodobé projekty 

B/1  ART VADE MECUM (Pojď se mnou za kulturou)  

Pravidelně navštěvujeme výstavy ve VČG, VČM a v GMP v Pardubicích a pořádáme pro žáky 
uměnovědné exkurze do Prahy. 

VO ale obohacuje i kulturní život v Pardubicích. 

Výstavy VO ZUŠ  v prostorách školy a dalších kulturních institucích v Pardubicích:  

Josefu Čapkovi k narozeninám, ZUŠ Lonkova, leden – březen 
Výstava Vynálezy v krabičkách, ZUŠ Lonkova, březen 
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Motýli, výstava při příl. Motýlího koncertu, duben, KD Hrotovická 
Afrika, ZUŠ Lonkova ul., květen (MKT) - září 
Vesmír, výstavní prostor Mázhaus, červen  
Noc kostelů, Archa - Polabiny 
Afrika, Krajská knihovna Pardubice, září 
Prales, ZUŠ Lonkova, říjen – prosinec 
Galerie na poště – výběr: Známky pro Pardubice, Zátiší s dýněmi, Labyrint světa, Iris –aparatura, 
Rozhovory, Naše idoly, Dubinské sakury, Velká Pardubická, Barevné pohádky, Kukuřice/detail, 
Jak přišly na svět den a noc; pošta Dubina, obměňováno cca po měsíci 
 

 

Výstavy v Galerii Chodba, VO Nová ul. (kromě průběžných žákovských výstav) 

Ivo Křen - Dětem 2, Galerie Chodba, únor 
Petr Moško, Moje Rovensko, fotografie z rumunského Banátu 
Vápenka, výstava z výtvarného soustředění z Třemošnice 
Jiří Černý, Větvičky, výstava výtvarníka a pedagoga z Nymburka, září 
SEM! Crustaceana aneb Svět roztodivných korýšů pod drobnohledem, fotografie Petra Jana 
Juračky, říjen 
 
 
 
Hudební obor 
Pravidelná spolupráce s následujícími institucemi : 

• Komorní filharmonie Pardubice (koncerty pro rodiče s dětmi, koncert Malí, velcí umělci) 
• Kulturní centrum Pardubice (Zrcadlo umění, vánoční programy, Městský festival) 
• Krajská knihovna Pardubice (hudební pořady pro děti, zajištění vernisáží) 
• Státní okresní archiv Pardubice (zajištění vernisáží) 
• Europe direkt (zajištění vernisáží) 

 
 
Taneční obor 
Pravidelná spolupráce s následujícími institucemi : 

• Východočeské divadlo Pardubice 
• Kulturní centrum Pardubice (Zrcadlo umění, Městský festival) 
• Východočeské muzeum Pardubice (návštěva tvůrčích dílen) 
• Centrum na podporu integrace cizinců v Pardubickém kraji (Multikulturní týden) 

 
Literárně-dramatický obor 
Pravidelná spolupráce s následujícími institucemi : 

• Krajská knihovna 
• Divadlo 29 
• DDM Beta 
• Basic 
• Kulturní centrum Pardubice 
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B/2  ZRCADLO UMĚNÍ 

X. ročník festivalu, který pořádáme společně s Kulturním centrem Pardubice se konal ve 
dnech 19. – 22. června 2012. Festival probíhá každoročně, impulsem pro jeho vznik byla 
výzva Světové organizace UNESCO. V rámci jednoho festivalového týdne se koná po celých 
Pardubicích mnoho akcí (viz příloha č. 2 ) 

• 19. 6.  Slavnostní zahájení, město maluje a hraje divadlo 
• 20. 6. Město muzicíruje 
• 21. 6. Město zpívá 
• 22. 6. Město tančí 

Výtvarný obor 

V červnu jsme v rámci festivalu vystavovali ve výstavním prostoru Mázhaus. Výstavu Vesmír 
jsme slavnostně zahájili vystoupením kytaristy z HO. 

Na Den, kdy město maluje, jsme spolu s Galerií města Pardubic připravili výtvarnou akci při 
příležitosti výstavy Františka Kyncla Monostruktury, které se kromě ZUŠ zúčastnila ZŠ 
Studánka a příležitostní návštěvníci výstavy.  

 

B/3  TVŮRČÍ DÍLNY 

Výtvarný obor 

Na výtvarné soustředění jsme letos jeli do Třemošnice, kde jsme se opájeli technikou na 
památné Berlově vápence a v dílnách tamní odborné strojírenské školy. Výsledky soustředění 
plošné i prostorové jsme představili na výstavě Vápenka v Galerii Chodba hned v červnu po 
návratu z Třemošnice.  

Zajímavá byla tvůrčí dílna konaná v rámci Multikulturního týdne , které se účastnilo několik 
našich žáků a veřejnost. Tématem letošní linorytové dílny byli motýli. 

 

Hudební obor 

se zaměřil na prezentaci tradičních řemesel nástrojařů, stavitelů hudebních nástrojů. 

2. 2. 2012  
Umění houslařů – prezentace houslařské dílny p. Jana Františka Veselého, dějiny houslařství 
v Čechách, ukázka výroby houslí, ukázka nástrojů potřebných ke stavbě především houslí.   

12. 6. 2012  
Tajemství klavíru  – přednáška p. Luboše Kašpara o historii nástroje, jeho výrobě, ladění a 
údržbě. 
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B/4   SPOLUPRÁCE SE ZDRAVOTNĚ ZNEVÝHODNĚNÝMI 

12. 1. 2012 se konal X. ročník Novoročního souznění, společný projekt zdravých a zdravotně 
postižených dětí. Každoročně ho pořádáme se Základní a Praktickou školou SVÍTÁNÍ o. p. s. 
(viz příloha č. 1). 

Hostem pořadu byl herec pan Petr Kostka. 

 

 

B/5  VÝLETY DO MINULOSTI 

Celoškolní projekt, koncipovaný jako výchovný pořad pro žáky základních a středních škol o 
jednotlivých uměleckých obdobích (renesance, baroko, klasicismus aj.). V pořadu se diváci 
seznamují s dobovým oblečením, tanci, hudbou literaturou, výtvarným uměním, ale i 
technickými objevy příslušného období. Cílem projektu je zachytit přiměřenou formou 
jednotlivé etapy v souvislostech i s významnými dějinnými událostmi. 

Ve školním roce 2011/2012 jsme se zaměřili na období klasicismu a prezentovali pořad 
s názvem „Vzpomínky z Bertramky“. 

 

Mezioborové  vztahy 

HO zajišťuje program na vernisáže VO.  

VO obstarává scénu a výstavu do KD Hronovická, připravujeme pozvánky, plakátky a 
programy na některé z pořadů dalších oborů, pořádáme výstavy v budově ředitelství. 

Spolupracovali jsme na již zmiňovaném společném projektu všech čtyř oborů školy na téma 
klasicismus.  
 

 

Ostatní  / různé 

Výtvarný obor 

• AVM – kontakty s VČG, VČM   
• Kulturní centrum Pardubice  – Zrcadlo umění 
• Východočeská galerie – návštěvy výstav a programů ve VČG 
• Offcity , účast na akcích sdružení  
• Uskupení Tesla, návštěvy výstav a akcí pořádaných výtvarníky UT (FaChT Pardubice) 
• Očima dokořán – dva oceněné projekty na výstavě z ústředního kola ve Šternberku 
• Multikulturní týden – výtvarný obor poskytl prostor výstavě fotografií Petra Moška 

z rumunského Banátu Moje Rovensko a workshopu (Motýl – linoryty) 
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• Multikulrurní jarmark – akce Pexesohraní Zvířecí pexeso / Domácí mazlíčci na 
Pernštýnském náměstí 

• Artama – zúčastnili jsme se přípravných seminářů ke 14. přehlídce v Praze 
• Vápenka – výtvarné soustředění v Třemošnici 
• ZUŠ Moravská Třebová – zúčastnili jsme se virtuální přehlídky Výtvarný svět na 

zámku  

 

7.  

Přílohy  

č. 1.  Pozvánka na Novoroční souznění 

č. 2.   Program festivalu „Zrcadlo umění“ 

 

 

8. 

Fotografická  příloha  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Pardubicích 12. 12. 2012           Vypracovala Mgr. Eva Jebavá a Mgr. Radka Hronová 


