
 
 

                        Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 
 

                                         (školní rok 2015/2016) 
 
 
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: 
XIV. ročník festivalu, který pořádáme společně s Kulturním centrem Pardubice, se konal ve dnech 
15. – 17. června 2016. Festival probíhá každoročně. Impulsem pro jeho vznik byla výzva Světové 
organizace UNESCO. V rámci tří festivalových dní se koná po celých Pardubicích mnoho akcí, které 
jsou významnou přehlídkou amatérské i profesionální kultury Pardubicka. 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. V letošním ročníku se v programové 
nabídce objevila celá řada nových akcí a projektů, které oživily jak centrum města, tak i nejrůznější 
zákoutí v historické části. 
(viz příloha č. 1) 
 
V červnu jsme v rámci festivalu uspořádali dvě výstavy:  
Zahrada / Pěstuj prostor (Výstavní prostor Mázhaus) 
VO ZUŠ Dubina vystavuje (Komunikační prostor Galerie města Pardubic) 

 
 

 
Aktivity vztahující se k ASPnet za uplynulé období 2015/2016 

 

A. Krátkodobé projekty 

 
Všeoborový koncert, 
na kterém se podílí všechny obory školy, se konal 20. 4. 2016 a byl věnován 700. výročí narození 
Karla IV. a 70. výročí založení UNESCO.  
(viz příloha č. 2) 



 

B. Dlouhodobé projekty 

Projekty k Mezinárodnímu roku Karla IV. 

Sedmisté výročí narození Karla IV. jsme si na VO připomněli jak vlastní tvorbou, tak poznávacími 
akcemi – uměnovědnými exkurzemi (To je Praha, Do Prahy za Karlem IV.) a výstavou zapůjčenou 
z Pedagogického muzea J. A. Komenského v Praze (prostory ředitelství ZUŠ). 

 

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

Výtvarný obor 
Pravidelná spolupráce s následujícími institucemi: 

 Východočeská galerie – VČG 

 Kulturní centrum Pardubice (Divadlo 29, Galerie města Pardubic, výstavní prostor 
Mázhaus, Centrum na podporu integrace cizinců v Pardubickém kraji, Europe Direct 
Pardubice…) 

 Galerie FONS 

 Krajská knihovna v Pardubicích 

 Zámecké návrší - Litomyšl 
 
Pravidelně navštěvujeme výstavy a programy ve VČG, VČM, galerii FONS a v GMP 
v Pardubicích a pořádáme pro žáky uměnovědné exkurze do Prahy. 
 
Výstavy VO ZUŠ  v prostorách školy a dalších kulturních institucích v Pardubicích:  
Výstava pro Karla IV, KD Hronovická, duben 
Výstava pro Karla IV, Lonkova 510, květen, červen 
Vánoční výstava, Lonkova 510, květen, prosinec 
Vystavujeme též na Dubině v knihkupectví Rákos a v KD Dubina 
 
Výstavy v Galerii Chodba, VO Nová ul. (kromě průběžných žákovských výstav) 
Afrikány pro Afriku (MKT) 
Naděje (TUVAT) 
Litomyšl, renesanční město moderní architektury. Práce z výtvarného soustředění. 
Rodinný kufr  
 
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) 

 Gymnázium Dašická Pardubice 
 
 
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 
 
 
 

B/2  TVŮRČÍ DÍLNY 
 

Výtvarný obor 
Naděje – výtvarná dílna v rámci Multikulturního týdne a TUVATu (28. 5. 2016) 
Afrikány pro Afriku – výtvarná dílna při příležitosti vernisáže výstavy Zahrada ve Výstavním 
prostoru Mázhaus 
Litomyšl 2016 – Litomyšl, renesanční město moderní architektury – výtvarné soustředění, 30. 5. – 
3. 6. 2016. 

 

   

B/3  SPOLUPRÁCE SE ZDRAVOTNĚ ZNEVÝHODNĚNÝMI 

Hudební obor 
4. 3. 2016 vystoupili žáci pěveckého oddělení pro stacionář Slunečnice. 
21. 6. 2016 absolvovala II. stupeň hudebního oboru Alena Kohoutková, žákyně s Downovým 
syndromem. 
 
Taneční obor 
21. 9. 2015 vystoupili žáci tanečního oboru na společenském večeru pro klienty denního stacionáře 
MIREA s choreografií „Vinnetou“. 

 

B/4   MEZIOBOROVÉ VZTAHY 

Hudební obor zajišťuje program na vernisáže VO.  

Výtvarný obor uspořádal Výstavu pro Karla IV. v KD Hronovická při příležitosti všeoborového 
koncertu, připravujeme pozvánky, plakátky a programy na některé z pořadů dalších oborů, 
pořádáme výstavy v budově ředitelství… 

 

B /5  OSTATNÍ RŮZNÉ 

Výtvarný obor 
Multikulturní týden – výtvarná dílna Naděje, Afrikány pro Afriku – prodejní stánek na 
Multikulturním jarmarku 
 
NIPOS: Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby, květen, zapojili jsme se výstavou 
Naděje a výtvarným workshopem 



 
Zahrada / Pěstuj prostor, zahájení dlouhodobého projektu, úprava bezprostředního okolí školy, 
výsadba cibulek narcisů a rostlin, stejnojmenná výstava ve výstavním prostoru Mázhaus během 
Zrcadla umění 
 
Invasion of the Talents – několikadenní mezinárodní dílny dětí ze zemí Visegradské čtyřky; 
Pardubice (květen) a Belchatów, Polsko (září) 
 
 
 
 

 

 

Přílohy  

č. 1 – Úvodní strana programové brožury festivalu Zrcadlo umění 

č. 2 – Plakát Koncertu pro Karla IV. 

 

Fotografická  příloha  

1. strana  
01 – V Muzeu Karlova mostu v Praze 
02 – Výstava pro Karla IV., KD Hronovická 
 
2. strana 
03 – Naděje, výtvarný workshop, VO ZUŠ 
04 – Litomyšl, renesanční město moderní architektury, výtvarné soustředění 
 
3. strana 
05 – Taneční choreografie „Vinnetou“ pro stacionář Mirea 
06 – Žáci literárně-dramatického oboru na festivalu Zrcadlo umění 2016 
 
4. strana 
07 – Jazz Band JP hraje v Senátu České republiky (2. 6. 2016) 
08 – Výlet za odměnu pro úspěšné žáky školy (Litomyšl) 
 

 

 

 

 

V Pardubicích 19. 12. 2016          Vypracovala Mgr. Eva Jebavá a Mgr. Radka Hronová 

 



 
     Fotografická příloha 
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