Příloha č. 2
Výroční zpráva o činnosti školy
v rámci Sítě přidružených škol UNESCO v ČR
za školní rok 2018/2019
1. Kontaktní údaje:
Název školy:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Jméno ředitele:
Jméno školního koordinátora:
E-mail školního koordinátora:
Datum počátku členství v Síti:

Základní umělecká škola Pardubice-Polabiny, Lonkova 510

Lonkova 510
466 415 701, 466 400 310
info@zuspardubice.cz
Mgr. Naděžda Gregorová
Mgr. Radka Hronová
radka.hronova@zuspardubice.cz
2002

2. Charakteristika školy:
ZUŠ Pardubice-Polabiny s kapacitou 1 200 žáků poskytuje základy vzdělání v jednotlivých
uměleckých oborech (hudební, taneční, výtvarný, literárně – dramatický), připravuje žáky
ke studiu na středních školách uměleckého zaměření, na konzervatořích a odborně i ke
studiu na vysokých školách uměleckých směrů.
V současné době u nás studuje přes 1050 žáků na 7 pracovištích školy. Žáci se svými
pedagogy připraví každoročně řadu koncertů, žákovských večírků, vystoupení pro školy i
různé společenské organizace, tanečních pořadů, výstav, uměleckých projektů a divadelních
představení.
Škola se stala za 50 let od svého působení nedílnou kulturně-vzdělávací institucí města i
regionu.

3. Zvolená prioritní témata:





celosvětové občanství a kultura míru a nenásilí
udržitelný rozvoj a udržitelný životní styl

□

□

mezikulturní učení, podpora kulturní rozmanitosti a kulturního dědictví

□

4. Název dlouhodobého mezioborového projektu:
Festival amatérské tvorby Zrcadlo umění 2019
5. Plnění dlouhodobého mezioborového projektu v příslušném školním roce
(tzv. projektové aktivity):
Festival amatérské tvorby Zrcadlo umění je nedílnou součástí kulturního života města. Je
zařazen do projektu Pardubičtí tahouni, kde zaujímá významné místo mezi tradičními
akcemi města. Letos se konal ve dnech 13. – 15. 6. 2019 na mnoha místech města a okolí.
Naše škola v rámci festivalu organizuje řadu uměleckých aktivit – divadelní představení pro
žáky MŠ a ZŠ, přehlídku tanečních souborů, pěveckou soutěž Pardubický skřivan, koncert
dechových orchestrů, Večer krásných smyčců, výstavy a jiné.

6. Akce konané v rámci Týdne škol UNESCO v příslušném školním roce:
V rámci týdne škol UNESCO jsme uspořádali koncert s názvem Společná řeč, který byl
věnován Mezinárodnímu roku jazyků původních obyvatel (9. 4. 2019) Akci předcházel
dlouhodobý projekt žáků výtvarného oboru, kteří se seznámili s různými typy písma, včetně
Braillova. Technikou suché jehly a linorytu přenesli své představy do výtvarné podoby.
Z prací jsme uspořádali výstavu v prostorách hlavní budovy školy a KD Hronovická.
7. Účast v soutěžích určených přidruženým školám UNESCO:
Škola se žádné soutěže určené přidruženým školám UNESCO nezúčastnila.

8. Spolupráce se zahraničními partnery:
Dechový soubor Jazz Band JP se zúčastnil festivalu Jesolo International Dance and Music
Festival v Itálii, kde vystoupil dvakrát s reprezentativním programem, složeným z jazzových
skladeb českého i světového repertoáru. Členové orchestru měli možnost vyslechnout řadu
vynikajících evropských těles, porovnat repertoár, složení souborů i technickou úroveň
hráčů. Zkušenosti ze zahraničního turné se staly důležitým mezníkem pro další práci
souboru.
9. Spolupráce s dalšími partnery (nevládními organizacemi, státní správou a
samosprávou, odbornými institucemi a organizacemi):
Škola pravidelně spolupracuje s následujícími institucemi:
Východočeská galerie Pardubice
Východočeské muzeum Pardubice
Automatické mlýny Pardubice
Galerie města Pardubic, výstavní prostor Mázhaus,
Galerie FONS
Komorní filharmonie Pardubice
Dům dětí a mládeže ALFA Pardubice-Polabiny
Krajská knihovna Pardubice
Státní okresní archiv Pardubice
Europe direct Pardubice
Východočeské divadlo Pardubice
Centrum na podporu integrace cizinců v Pardubickém kraji (Multikulturní týden)
Divadlo 29
Dům dětí a mládeže BETA Pardubice
NIDV Pardubice
CCV Pardubice

10. Hodnocení dopadu na studenty, učitele, rodiče a širší komunitu:
Škola se díky kvalitnímu vzdělávání, množství akcí i počtu žáků stala nedílnou součástí
života na 20 tisícovém sídlišti. Při práci s dětmi se snažíme o získání správných studijních
návyků (trpělivost, vnitřní kázeň, pracovní návyky) a společenské cítění (zodpovědnost,
vzájemná spolupráce a pomoc). Rozvíjíme schopnosti žáků ve spolupráci s jeho rodinou,
zveme rodiče i širší veřejnost na akce školy, kde je učíme vnímat kulturní hodnoty. Snažíme
se vést je k rozpoznání uměleckých kvalit a pozitivně ovlivňujeme prostřednictvím umění
jejich vztah k životním hodnotám.
Všechny aktivity, které jsme v loňském roce v rámci vyhlášených témat pro školy UNESCO
uspořádaly, splňovaly výše uvedené parametry vlivu na žáky, rodiče i veřejnost.
11. Předpokládaný výhled do budoucna:
Škola chce být i v budoucnu kvalitní vzdělávací uměleckou institucí. Chceme působit na děti
a mládež prostřednictvím umění tak, aby se stalo nedílnou součástí jejich života. Jsme i
v budoucnu otevřeni všem podnětným inspirativním námětům s důrazem na umělecky
hodnotný odkaz předchozích generací. Ve své výuce se zaměříme i na intenzivní témata
současného světa (ekologická výchova, využití multimediální techniky, nové umělecké
směry). Chceme vychovávat žáky s vlastním názorem i postojem nejenom k umění.
V roce 2020 se budeme věnovat tématům, které jsou vypsány pro Týden škol UNESCO a to
zejména 350. výročí úmrtí J. A. Komenského a Mezinárodnímu roku zdraví rostlin.

V Pardubicích dne 6. listopadu 2019
Vypracoval: Mgr. Radka Hronová
Schválil: Mgr. Naděžda Gregorová

