Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet
(školní rok 2017/2018)
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:
XVI. ročník festivalu, který pořádáme společně s novým organizátorem DDM Alfa Pardubice, se konal ve
dnech 14. – 16. června 2018. 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 na mnoha místech, převážně v centru
města (viz příloha č. 01a, 01b).


Čtvrtek 14. 6.
Škola uspořádala v rámci festivalu soutěž v sólovém zpěvu Pardubický skřivan. V prostorách
Mázhauzu děti z literárně-dramatického oboru hrály pro žáky MŠ pohádku. V odpoledních hodinách
se na Pernštýnském náměstí představily orchestry základních uměleckých škol Pardubic a okolí.



Pátek 15. 6.
Celý den se v blocích představily na třídě Míru desítky tanečních souborů Pardubicka.
V odpoledních hodinách jsme spoluorganizovali přehlídku dětských a dospělých pěveckých sborů.



Sobota 16. 6.
Festival jsme zakončili koncertem smyčcových souborů na Zámku.
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Aktivity vztahující se k ASPnet za uplynulé období 2017/2018
Projekty k tématu škol UNESCO Osudové osmičky v českých dějinách
Naše škola oslavila v roce 2018 50. výročí svého založení. Vyhlášené téma UNESCO jsme tedy přizpůsobili
celoročním oslavám a akcím, věnovaným tomuto jubileu. Školní rok 2017/2018 nás provázelo téma Osudové
osmičky v dějinách naší ZUŠ.
Novoroční gratulace byla připravena v grafickém stylu oslav (viz příloha č. 02), které odstartoval Koncert
učitelů (listopad 2017). Po celý školní rok probíhala celá řada akcí, setkání, koncertů, výstav a představení,
jejichž výčet lze nalézt na plakátu k výročí školy (viz příloha č. 03).
Vrcholem oslav bylo uvedení autorského muzikálu s názvem AIRMAIL, na kterém se podílely všechny čtyři
umělecké obory školy. Hlavními tématy představení jsou sedmdesátá léta v Československu, aktivity mladé
generace, problematika emigrace, nesvobody, kontrast mezi kapitalistickou a socialistickou společností.
Muzikál jsme s velkým úspěchem a s mnoha pochvalnými ohlasy uvedli kromě slavnostního představení ve
Východočeském divadle (viz příloha č. 04) i několikrát jako výchovný koncert pro základní a střední školy.

A. Krátkodobé projekty
Osudové osmičky/Trikolóra – výstava žáků VO připomínající sto let od založení republiky v prostorách
ředitelství
K 50. výročí vzniku školy připravil výtvarný obor sérii linorytů, které vypovídají o práci jednotlivých oborů, o
sportu, dopravě, kultuře a architektuře Pardubic. Na jejich základě vytvořil výtvarník Jan Augusta
společenskou hru – netradiční buletin.
V prostorách školy jsme uspořádali výstavy úspěšných absolventů VO. Žáci Reginy Loukotové ze
soukromé vysoké školy architektury ARCHIP se představili výstavou Z-venku/U-vnitř, Lenka Dobešová
vystavovala kresby a akvarely.

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 galerii GASK v Kutné Hoře a Galerii moderního umění v Hradci Králové.
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Subjekty, se kterými jsme ve školním roce 2017/18 spolupracovali:







Východočeská galerie – VČG
Východočeské muzeum
Automatické mlýny
Galerie města Pardubic, výstavní prostor Mázhaus,
Galerie FONS
Knihkupectví Rákos

Hudební obor
Pravidelná spolupráce s následujícími institucemi:
 Komorní filharmonie Pardubice (koncerty pro rodiče s dětmi, návštěvy abonentních koncertů v rámci
nástrojových seminářů)
 Dům dětí a mládeže ALFA (Zrcadlo umění, Dětský den)
 Krajská knihovna Pardubice (hudební pořady pro děti, zajištění vernisáží)
 Státní okresní archiv Pardubice (zajištění vernisáží)
 Europe direct (zajištění vernisáží a vystoupení při vyhlašování výsledků dětských vědomostních,
jazykových a uměleckých soutěžích, Multikulturní týden)
Taneční obor
Pravidelná spolupráce s následujícími institucemi:
 Východočeské divadlo Pardubice
 Dům dětí a mládeže ALFA (Zrcadlo umění, Dětský den)
 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

B/2 TVŮRČÍ DÍLNY
Výtvarný obor
Výtvarné soustředění Pardubice-dopravní uzel, 21. – 25. 5. 2018.
Žáci se tentokrát zabývali dopravní situací ve městě. Výtvarně reagovali na životopisy osobností Jana
Kašpara a Jana Pernera a uspořádali happening u jejich soch ve veřejném prostoru. Cestovali vlakem, lodí,
historickým trolejbusem, navštívili letiště, vyslechli povídání o pěší pouti do Santiaga de Compostela.
ZUŠ Open/ Na jedné lodi, 24.5.
Tvůrčí setkání všech generací – od mateřské školy po důchodce – na výletní plavbě parníku Arnošt.
Workshop – kresba ubíhající okolní krajiny na „nekonečný“ papír a návrhy námořnického tetování. O
příjemnou atmosféru se postaralo aktuálně vzniklé hudební trio.
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Mezioborové vztahy

HO zajišťuje program na vernisáže VO.
Připravujeme pozvánky, plakátky a programy na některé z pořadů dalších oborů, pořádáme výstavy v
budově ředitelství.
Poradní hlas a pomoc se scénářem, kostýmy a rekvizitami muzikálu, účast Martiny Panchártkové
v muzikálu.



Ostatní / různé

Výtvarný obor
Výstavy mimo školu:
Východočeská galerie Pardubice – Potopa světa/Biblické příběhy, duben-červen
Mázhaus – Kosmos – v rámci Zrcadla umění, červen
Rýhovna Automatických mlýnů – Závěrečná výstava, červen

Přílohy:

01a, b

Zrcadlo umění 2018

02

Novoroční gratulace

03

Plakát s akcemi k 50. výročí školy

04

Slavnostní padesátka, premiéra muzikálu (21. 5. 2018)

05

Fotodokumentace z představení (21. 5. 2018)

06

Fotodokumentace z práce výtvarného oboru

V Pardubicích 12. 12. 2018

Vypracovala Mgr. Iveta Tobiášová a Mgr. Radka Hronová
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Základní umělecká škola Pardubice-Polabiny, Lonkova 510
člen ASPnet UNESCO
www.zuspardubice.cz

2017/2018
Slavnostní
padesátka
k 50. výročí založení školy
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