Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet
(školní rok 2013/2014)

Jméno školy: Základní umělecká škola Pardubice-Polabiny, Lonkova 510

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.

Název dlouhodobého interdisciplinárního projektu v rámci ASPnet: Zrcadlo umění

Průběh plnění dlouhodobého interdisciplinárního projektu v rámci ASPnet:
XII. ročník festivalu, který pořádáme společně s Kulturním centrem Pardubice, se konal ve
dnech 17. – 20. června 2014. Festival probíhá každoročně. Impulsem pro jeho vznik byla výzva
Světové organizace UNESCO. V rámci jednoho festivalového týdne se koná po celých
Pardubicích mnoho akcí, které jsou významnou přehlídkou amatérské kultury Pardubicka.
Každý den je věnován jednomu typu umění. Program je členěn na hlavní akce dne a řadu
doprovodných programů, workshopů a dílen. Za dobu své existence se festival stal nedílnou
součástí pardubického kulturního života.
(viz příloha č. 4)
•
•
•
•

17. 6.
18. 6.
19. 6.
20. 6.

Slavnostní zahájení, město maluje a hraje divadlo
Město muzicíruje
Město zpívá
Město tančí
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Aktivity vztahující se k ASPnet za uplynulé období 2013/2014

Projekty k Mezinárodnímu roku geologie 2014
Mezinárodní rok geologie jsme uvítali školní novoročenkou s fotografií z Krystalizace, akce VO.
Motivace geologií, krystaly a horninami využíval bohatě výtvarný obor.

A. Krátkodobé projekty
Všeoborový koncert,
na kterém se podílejí všechny obory školy se konal 8. 4. 2014 a byl věnován Roku české hudby.
Součástí koncertu byla výstava VO s názvem Naši pěvci.
(viz příloha č. 3)

B. Dlouhodobé projekty
B/1 ART VADE MECUM (Pojď se mnou za kulturou)
Výtvarný obor
Pravidelně navštěvujeme výstavy a programy ve VČG, VČM a v GMP v Pardubicích a
pořádáme pro žáky uměnovědné exkurze do Prahy (letos např. Petr Nikl – Hra o čas, Jiří John
– Za obzor, Tim Burton, Bohuslav Reynek, Galerie DOX – První linie, Martin Rajniš, Pohádka o
továrně, Designblok Praha 2014)
Představení Poslední trik Georgese Meliése a Podivuhodný cirkus v Divadle Drak v Hradci
Králové jsme navštívili spolu s LDO, únor
Subjekty, se kterými jsme v r. 2014 spolupracovali:
Východočeská galerie – VČG, Východočeské muzeum - VČM
Kulturní centrum Pardubice (Divadlo 29, Galerie města Pardubic, výstavní prostor Mázhaus,
Centrum na podporu integrace cizinců v Pardubickém kraji, Europe Direct Pardubice…)
Galerie FONS
Amalthea, o. s.
magistrát – Odbor hlavního architekta (OHA)
Výměník – chráněná dílna
Česká abilympijská asociace
VO ale obohacuje i kulturní život v Pardubicích.
Výstavy VO ZUŠ v prostorách školy a dalších kulturních institucích v Pardubicích:
Čtenáři knížek, Krajská knihovna, březen
Dinosauři / Sběratelé kostí, ZUŠ Lonkova, duben - květen
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Romantismus, výstavní prostor Mázhaus, červen; ZUŠ Lonkova, červen – leden VO ZUŠ
Dubina vystavuje, GMP, únor – březen
Naši pěvci, KD Hronovická, duben
Ptačí výstava, GMP, červen
Duševní nemoc v komiksu, Divadlo 29, říjen (vernisáž v rámci zahájení Týdne pro duševní
zdraví), Výměník, listopad
Výstava VO ZUŠ v ČSOB v rámci akce České abilympijské asociace Kreativ, listopad

Výstavy v Galerii Chodba, VO Nová ul. (kromě průběžných žákovských výstav)
Elsi Kyncl – Deník 1950, květen - červen
Obrazy města, fotografie Milana Křička, listopad – prosinec

Hudební obor
Pravidelná spolupráce s následujícími institucemi:
• Komorní filharmonie Pardubice (koncerty pro rodiče s dětmi, návštěvy abonentních
koncertů v rámci nástrojových seminářů)
• Kulturní centrum Pardubice (Zrcadlo umění, vánoční programy, Městský festival,
Multikulturní týden)
• Krajská knihovna Pardubice (hudební pořady pro děti, zajištění vernisáží)
• Státní okresní archiv Pardubice (zajištění vernisáží)
• Europe direkt (zajištění vernisáží a vystoupení při vyhlašování výsledků)
Taneční obor
Pravidelná spolupráce s následujícími institucemi:
• Východočeské divadlo Pardubice
• Kulturní centrum Pardubice (Zrcadlo umění, Městský festival)
• 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 TVŮRČÍ DÍLNY
Výtvarný obor
Tvůrčí dílna s Michaelem Barekem – francouzský umělec při příležitosti své výstavy
v galerii FONS navštívil náš VO, seznámil žáky se svou tvorbou, pod jeho vedením si každý
vytvořil svůj tag.
Máchovo jezero 2014 – výtvarné soustředění, 19. – 23. 5.
Romantismus - společný výchovný program pro školy, na kterém se podílely všechny čtyři
obory (HO, TO, VO, LDO).
Deníček MKT 2014 – šití notýsku v rámci Multikulturního týdne s použitím linorytových matric
Elsi Kynclové (putování prostorem a časem).

B/3 SPOLUPRÁCE SE ZDRAVOTNĚ ZNEVÝHODNĚNÝMI
Hudební obor
15. 10. 2013 vystoupil soubor Zobcertino společně s tanečníky na společenském večer pro
klienty denního stacionáře MIREA.
2. 12. 2013 soubor Zobcertino koncertoval při Vánočním jarmarku v Nemošicích pro MIREU.
12. 12. 2013 vystoupili žáci hudebního oboru na vánočním posezení pro charitativní organizaci
KŘIŽOVATKA.
9. 1. 2014 se konal XI. ročník Novoročního souznění, společný projekt zdravých a zdravotně
postižených dětí. Každoročně ho pořádáme se Základní a Praktickou školou SVÍTÁNÍ o. p. s.
Milými hosty pořadu byly Ester Janečková a Dagmar Novotná.
(viz příloha č. 2)

B/4 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 2013/2014 jsme připravovali další díl o době romantismu. Součástí příprav
bylo mnoho tvůrčích setkání pedagogů všech oborů, diskuse nad hlavním tématem pořadu,
hledání charakteristických rysů romantismu a příprava pracovních listů. Pořad bude uveden na
podzim školního roku 2014/2015.
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3. Mezioborové vztahy
HO zajišťuje program na vernisáže VO.
VO obstarává scénu a výstavu do KD Hronovická při příležitosti všeoborového koncertu,
připravujeme pozvánky, plakátky a programy na některé z pořadů dalších oborů, pořádáme
výstavy v budově ředitelství.

4. Ostatní / různé
Výtvarný obor
Přehlídka VO ZUŠ – účast a ocenění školních projektů v krajském kole v Moravské
Třebové (duben).
OTTA – Otevřený think thank architektů, účast učitelů na semináři v Plzni, duben
Rodina – dlouhodobá spolupráce s o. s. Amalthea, instalace a výstavy ve městě
Účast žáků na natáčení pořadu ČT o perníku v Perníkové chaloupce, březen
Multikulturní týden – výtvarná dílna Deníček MKT 2014, Multikulturní jarmark – děti se zapojily
do akce Člověka v tísni Skutečný dárek
NIPOS: Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby, květen, zapojili jsme se výstavou
Elsi Kyncl: Deník 1950

5

5. Přílohy
č. 1.

Novoročenka k Mezinárodnímu roku geologie

č. 2

Pozvánka na XII. Novoroční souznění

č. 3

Pozvánka na všeoborový koncert věnovaný Roku české hudby

č. 4.

Program festivalu „Zrcadlo umění“

6. Seznam fotografií
1. stránka
01 - Praha, Sovovy mlýny (s paní Medou Mládkovou)
02, 03, 04 - programy ve VČG
2. stránka
05, 06 - Workshop s Michaelem Barekem
07, 08 - Natáčení pro ČT v "Perníkové chaloupce"
3. stránka
09, 10 - Čtenáři knížek, výstava v Krajské knihovně
11, 12 - Vernisáž výstavy VO ZUŠ v komunikačním prostoru Galerie města Pardubic
4. stránka
13, 14, 15, 16 - Máchovo jezero, výtvarné soustředění na téma romantismus
5. stránka
17 - Novoroční souznění
18, 19, 20 – Všeoborový koncert k Roku české hudby

V Pardubicích 10. 12. 2014

Vypracovala Mgr. Eva Jebavá a Mgr. Radka Hronová
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Fotografická příloha
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