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ZÁPIS DO ZUŠKY  
ŠK. ROK 2021/22 na hudebku, tanec,  

dramaťák a výtvarku

  
1. září   9-17 hod. 
 2. září 13-18 hod.
3. září 13-18 hod. 

pro nové žáky VO pouze 3. 9.

STÁVAJÍCÍ ŽÁCI všech oborů se od 1. do 3. září  zapisují u svých pedagogů jako obvykle. Na tanec se můžete 
zapsat na ZŠ Dubina a v sále ZUŠ Lonkova. Na výtvarku zapisujeme v ul. Nová stávající žáky 1. a 2. září. Dubin-
ští se mohou v učebně výtvarky na ZŠ Dubina zapsat 1. září 8.30-9.30 hod. a 15-17 hod. 

NOVÍ ŽÁCI budou u zápisu vykonávat talentovky. Nutné je, aby měli předem vyplněnou přihlášku. Více infor-
mací na str.2 a na www.zuspardubice.cz.
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INFORMACE K ZÁPISŮM PRO NOVÉ ŽÁKY

středa 1. září 9-17 hod.
čtvrtek 2. září 13-18 hod.
pátek 3. září 13-18 hod. 

Zájemci o hudebku, volejte na tel. 466 400 310,  
případně přijďte do ZUŠ Lonkova, odkud  
budete odesláni dle vašeho zájmu o nástroj  
ke konkrétnímu pedagogovi.

středa 1. září 9-17 hod.
čtvrtek 2. září 13-18 hod.
pátek 3. září 13-18 hod.  
Kosmonautů 274, boční vchod od pošty

U talentovek na dramaťák prověřujeme pomocí 
jednoduchých hravých cvičení obrazotvornost, 
fantazii a předpoklady ke studiu. Adepti si 
mohou připravit i přednes krátkého textu nebo 
básně.  
mail: klara.litterova@zuspardubice.cz 
tel: 773 667 535

středa 1. září 9-17 hod.
čtvrtek 2. září 13-18 hod.
pátek 3. září 13-18 hod. 
sál ZUŠ Lonkova 510, ZŠ Dubina (pravé křídlo)

K talentovkám na taneční obor si vezměte 
pohodlné oblečení (legíny, tričko, taneční dres).  

mail: adriana.pozdnikova@zuspardubice.cz 
tel.: 776 645 085

pátek 3. září 13-18 hod. 
1. patro ul. Nová 282

Přineste si s sebou domácí práce (3-5),  
případně je předem pošlete na mail:  
talentovkyVO@zuspardubice.cz
 
mail: veronika.korbelova@zuspardubice.cz 
tel: 777 805 474, tel na VO: 466 415 535

TANEC

HUDEBKA VÝTVARKA

DRAMAŤÁK

Tak, kdy se  

přiletíte zapsat?

Těšíme se na vás!!!

https://www.zuspardubice.cz/tanec/
http://www.zuspardubice.cz/hudebka/
http://www.zuspardubice.cz/vytvarka/
http://www.zuspardubice.cz/dramatak/
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-JP-

               (NE)LOUČENÍ V ZÁSTUPCOVNĚ

Milá Radko, díky, že sis našla 
během prázdnin chvíli času 
a věnuješ ho pár otázkám, které, 
věřím, budou zajímat jistě všech-
ny čtenáře našeho Infórmatoria. 
Začněme hned zostra - vzpomí-
náš si na svůj první den v naší 
ZUŠ? Jaké to bylo?

Do polabinské „zušky“ (tehdy 
ještě „lidušky“) jsem nastoupila 
poslední srpnový týden v roce 
1985 jako čerstvá absolventka 
pardubické konzervatoře. Prostře-
dí školy jsem jako bývalá žačka 
znala dobře, ale do nové role 
začínající pedagožky jsem vpadla 
mírně vykulená rovnýma nohama 
s úvazkem 31 hodin.

To je tedy opravdu hodně! Co 
jsi učila před tím, než se z Tebe 
stala zástupkyně ředitele? Jak 
dlouho jsi pak seděla v naší 
kanceláři?

Učila jsem na plný úvazek hru 
na klavír, potom si odskočila na 
mateřskou dovolenou. Z ní jsem 
se vrátila v roce 1997 a přijala 
riskantní nabídku tehdejšího 
ředitele pana Pavlíka na funkci 
zástupce. Jestli dobře počítám, 
tak jsem se v kanceláři motala 24 
let. A to fakt stačí!

Změnila se během těch let nějak 
naše škola? V čem vidíš největší 
posun? 

Škola se především rozrostla, a tak 
organizační zajištění výuky je 
dlouhodobě, vzhledem k mnoha 
pracovištím, úkol nelehký. Všech-
ny obory se snaží přizpůsobit 

výuku požadavkům moderní 
pedagogiky, technickému rozvoji 
i zájmu dětí. Při snaze zachovat 
především kvalitu uměleckého 
vzdělávání je to někdy těžké. Mys-
lím ale, že se nám to vcelku daří…

Mohla bys nám prozradit,  
z čeho máš ve své kariéře  
největší radost?

Radost mi ve škole dělala a dělá 
spousta věcí. Nejvíc se ale těším  
z toho, když se podaří žáky dovést 
do II. stupně. Tam už s jistotou 
poznáte, že snažení všech padlo 
na „úrodnou půdu“, a předáváte 
jim do života to, co sami považu-
jete za důležité a povznášející.

Ke konci Tvé “zástupcovské 
kariéry” přišla změna ve vedení 
školy. Jak jste spolu s říďou vy-
cházeli poslední školní rok?

Po dlouholeté spolupráci s Naďou 
Gregorovou byl pro mě nástup 
nového ředitele velkou změnou. 
O 20 let mladší, velmi svižný 
s neotřelým názorem na spoustu 
věcí. Bohužel do společných 

plánů zasáhla covidová doba, 
a tak jsme vlastně společně neza-
žili normální školní rok. I tak jsem 
ráda, že jsme se i přes rozdílné 
pohledy dokázali shodnout a pro-
pluli tak složitým pandemickým 
obdobím.

Bude Ti něco ze zástupcování 
vyloženě chybět?

Snad jenom rozmanitost kaž-
dodenní práce od pravidelného 
rovnání židlí na koncerty po orga-
nizaci náročných akcí. Ale i v čistě 
pedagogické práci se ta barevnost 
určitě najde.

Co máš v plánu do dalších let?

Těším se na klidnější časy, ale ráda 
se budu spolupodílet na všem 
smysluplném, co ve škole společ-
ně vymyslíme:-).

Moc Ti děkuji za tento rozhovor, 
stejně tak za všechny rady, které 
jsi mi dala před příchodem do 
kanceláře:-)

Během prázdnin došlo v Lonkovce ke střídání na zástupcovské židli. Radka Hronová ze zástupcovny odchází, 
ale se zuškou se neloučí. Nově nastupující zástupce Jakub Pikla se jí zeptal na pár otázek.

A co teď 

bude Radka 

dělat?

Bude učit 

hrát děti 

na klavír!
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OHLÉDNUTÍ ZA KONCEM ŠKOLNÍHO ROKU

Stavíme školu, Mušinec (ZUŠ Open 2021)
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Zrcadlo umění

Nové Hrady (ZUŠ Open 2021)

Více fotek je na  

Facebooku.

Sledujte nás na 

sítích, ať vám 

neutečem...

A na nových 

webovkách!!!
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Facebook 
@zuspardubice

Instagram 
@zuspardubice

YouTube 
Základní umělecká škola 
Pardubice-Polabiny 

Základní umělecká škola Pardubice-Polabiny, Lonkova 510
www.zuspardubice.cz   info@zuspardubice.cz   466 415 701

Vážení rodiče, srdečně vás 
zveme na informativní  
schůzku PHV.

Získáte zde informace  
k výuce, přichystán bude 
krátký koncert s předsta- 
vením hudebních nástrojů.

8. září 
v 16.45 hod 
sál ZUŠ Lonkova

PŘÍPRAVNÁ  
HUDEBNÍ  
VÝCHOVAschůzka  

rodičů

ZVEME VÁS

https://www.facebook.com/zuspardubice
https://www.instagram.com/zuspardubice/
https://www.youtube.com/channel/UC5Utc0F3YCr3eUC9IKxn5OQ
www.zuspardubice.cz

