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Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 
 

(školní rok 2016/2017) 
 
 
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: 
XV. ročník festivalu, který pořádáme společně s Kulturním centrem Pardubice, se konal ve dnech 8. – 10. 
června 2017. Festival probíhá každoročně. Impulsem pro jeho vznik byla výzva Světové organizace 
UNESCO. V rámci festivalových dní se koná po celých Pardubicích mnoho akcí, které jsou významnou 
přehlídkou amatérské 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. Akce letošního ročníku se konaly i na nově zrekonstruované třídě Míru. 
(viz příloha č. 1) 

 Čtvrtek 8. 6., Slavnostní zahájení, město zpívá a hraje divadlo 

Škola uspořádala v rámci festivalu soutěž v sólovém zpěvu Pardubický skřivan. V odpoledních 
hodinách jsme spoluorganizovali přehlídku dětských a dospělých pěveckých sborů. V prostorách 
Mázhauzu děti z literárně-dramatického oboru hrály pro žáky MŠ pohádku Zač je v Pardubicích 
perník a v odpoledních hodinách se obor představil ve hře Jen jestli. 

 Pátek 9. 6, Město maluje a tančí 

V rámci festivalu uspořádal výtvarný obor výstavu Grafika (Výstavní prostor Mázhaus). Celý den se 
v blocích představily na třídě Míru desítky tanečních souborů Pardubicka. 
Kulturním vystoupením ožila i Machoňova pasáž v centru města. 
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 Sobota 10. 6., Město muzicíruje 

V rámci hudebního dne vystoupila v odpoledních hodinách v historické části města kapela „105“ a 
festival jsme zakončili koncertem smyčcových souborů na Zámku. 

 
                      Aktivity vztahující se k ASPnet za uplynulé období 2016/2017 

                     Projekty k Mezinárodnímu roku udržitelného cestovního ruchu 

 
K vyhlášeným tématům připravují pravidelně pedagogové z výtvarného oboru novoroční gratulaci. Stejně 
tomu bylo i v tomto roce. (viz příloha č. 2) 
 
K Mezinárodnímu roku trvale udržitelného cestovního ruchu jsme uskutečnili dva poznávací zájezdy do míst 
zapsaných na seznamu UNESCO. Nejprve jsme jeli do Litomyšle na Zámecké návrší a potom společně 
s hudebním oborem k Poutnímu kostelu svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Uspořádali jsme 
výstavu Svatý Jan Nepomucký a hvězdy v prostorách ředitelství školy (viz příloha č. 3) 
 
Taneční obor uspořádal 5. června 2017 v prostorách Východočeského divadla v Pardubicích závěrečný 
koncert oboru s názvem Exotická dovolená (viz příloha č. 4) 
 

 

A. Krátkodobé projekty 

 
Všeoborový koncert, 
na kterém se podílejí všechny obory školy se konal, v úterý 25. 4. 2017 a byl věnován Mezinárodnímu roku 
udržitelného cestovního ruchu. V programu byly zastoupeny všechny čtyři umělecké obory školy.  
(viz příloha č. 5) 
 

 

B. Dlouhodobé projekty 

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

Na základě výzvy generálního ředitele UNESCO ke všem školám a kulturním institucím světa za uchování 
kulturního dědictví vznikl projekt ART VADE MECUM (Pojď se mnou za kulturou). Umělecké obory školy 
spolupracují s kulturními institucemi města. Žáci navštěvují s pedagogy výstavy, přednášky, představení a 
koncerty, dny otevřených dveří na středních školách. Zveme mezi nás mladé začínající umělce i 
profesionály.  

Výtvarný obor 

Pravidelně navštěvujeme výstavy a programy ve VČG, VČM, galerii FONS a v GMP v Pardubicích a 
pořádáme pro žáky uměnovědné exkurze do Prahy. 
Navštívili jsme Muzeum barokního sochařství v Chrudimi, Regionální muzeum v Litomyšli a Muzeum nové 
generace ve Žďáru nad Sázavou. 
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Subjekty, se kterými jsme v r. 2017 spolupracovali: 
 

 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 

 Amalthea, o. s. 

 Česká abilympijská asociace 

 Knihkupectví Rákos 

 Kulturní dům Dubina 
 
 
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 direct (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 

 

B/2  TVŮRČÍ DÍLNY 

Výtvarný obor 

Výtvarná dílna - výroba papírových loutek z komponentů vyseknutých z knihařské lepenky, rozvíjející  
evropské tradice linorytu v rámci Dne Evropy ve spolupráci s grafickým studiem UPUPAEPOP. 
 
Výtvarné soustředění Cesty mouky, 30. 5. – 2. 6. 2017 

- tradiční akce výtvarného oboru, tentokrát u Tiché Orlice, kde žáci zkoumali mlýny, malovali přírodu, 
okolí řeky, zátiší s pečivem. Hlavním úkolem bylo postavit třírozměrný model mlýna. 
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B/3  SPOLUPRÁCE SE ZDRAVOTNĚ ZNEVÝHODNĚNÝMI 

Taneční obor 

Žákyně tanečního oboru vystoupily společně s klienty denního stacionáře Mirea v říjnu 2016 na společném 
představení. 

 

 Mezioborové  vztahy 

HO zajišťuje program na vernisáže VO.  

Výtvarný obor uspořádal výstavu Hvězdy v KD Hronovická při příležitosti všeoborového koncertu. 
Připravujeme pozvánky, plakátky a programy na některé z pořadů dalších oborů, pořádáme výstavy v 
budově ředitelství.  

 

 Ostatní  / různé 

Výtvarný obor 
 
V rámci Multikulturního týdne jsme uspořádali besedu s indickou studentkou z Univerzity Pardubice a 
výstavu LIDÉ-OSTROVY reflektující téma imigrace. 
 
Zahrada / Pěstuj prostor - dlouhodobý projekt, založení záhonu a úprava bezprostředního okolí školy 
  
Invasion of the Talents 3 a 4 – několikadenní mezinárodní dílny dětí ze zemí Visegradské čtyřky; maďarský  
Csongrád (duben) a slovenská Považská Bystrica (květen). Žáci výtvarného oboru měli možnost si 
vyzkoušet nevšední workshop v prostorách Základní umělecké školy Imra Weinera Kráľa. Tato budova je 
opravdu velice zajímavá svojí atmosférou, vzhledem a vybavením. Workshop byl tentokrát zaměřen na téma 
objekt. Z Pardubic jsme si přivezli ve formě fotografií naši architektonickou secesní památku - Městské 
divadlo. Studenti pracovali pod vedením zkušených lektorů s polystyrenem a horkými pilkami. 
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Fotografická  příloha  

 
1. strana 
  
01     Zrcadlo umění – Večer krásných smyčců (červen 2017) 
 
02  Závěrečný koncert TO – Exotická dovolená (červen 2017) 
 
03  Všeoborový koncert (duben 2017) 
 
04 Všeoborový koncert (duben 2017) 
 
 
2. strana 
 
05 Invasion of The Talents (květen 2017) 
 
06  Invasion of The Talents (květen 2017) 
 
07 Den Evropy – výtvarná dílna 
 
08  Výstava prací z výtvarného soustředění 

 

 

 

Přílohy  

č. 1  Leták k festivalu Zrcadlo umění 2018 

č. 2  Novoročenka k Mezinárodnímu roku udržitelného cestovního ruchu 

č. 3  Návštěva památky UNESCO-Žďár nad Sázavou (mezioborový projekt) 

č. 4  Závěrečný koncert tanečního oboru k Mezinárodnímu roku cestovního ruchu 

č. 5  Pozvánka na všeoborový koncert k Mezinárodnímu roku cestovního ruchu 

 

 

 

 

V Pardubicích 19. 12. 2017    Vypracovala Mgr. Iveta Tobiášová a Mgr. Radka Hronová 
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