Základní umělecká škola Na Popelce
Výroční zpráva za školní rok
2013/2014

Příležitost obohatit život o další rozměr!

I. Úvod
Základní umělecká škola Na Popelce je čtyřoborovou školou s dlouholetou tradicí kvalitní
umělecké výuky. Studuje u nás 700 žáků ve více než dvaceti studijních zaměřeních v Košířích, na
Smíchově a Praze-Slivenci.
Zaměření školy
V současné době nabízí škola výuku širokého spektra předmětů. V rámci hudebního
oboru vyučujeme hru na klavír, keyboard, akordeon, housle, violu, violoncello, flétnu, klarinet,
hoboj, fagot, trubku, bicí, zpěv a další. Žáci mají možnost uplatnit se od počátku nejen jako
sóloví hráči, ale mohou se zapojit do souborů komorní hry, do smyčcového souboru,
do dechového nebo komorního, a následně i do symfonického orchestru školy Filharmonie
mladých Praha. Žáci pěveckého oddělení se podílí na činnosti pěveckého sboru a operního
souboru, které v minulosti nastudovaly např. muzikál Aprílová škola na text Jiřího Žáčka nebo
Dvořákovu Rusalku.
Na odloučeném pracovišti Klikovka mohou žáci navštěvovat obory výtvarný, taneční
a literárně-dramatický. Taneční a divadelní soubory jsou pravidelnými hosty v cizině a zároveň
hostiteli zahraničních návštěv v rámci vzájemné spolupráce (Turecko, Velká Británie, Francie,
Slovinsko, česká komunita v rumunském Banátu a další).
Škola působí také v Praze-Slivenci, kde v budově místní základní školy nabízí výuku hudebního
a výtvarného oboru.
Umělecké aktivity
Žáci školy během školního roku vystupují na početných interních koncertech a představeních
a zároveň se úspěšně umisťují v různých soutěžích a přehlídkách.
Škola organizuje během školního roku pravidelně Vánoční koncert v kostele sv. Šimona a Judy.
Všechny obory se každoročně podílejí na přípravách Společenského plesu v košířské sokolovně
a zahradního Happeningu pro žáky, rodiče a přátele školy.
Prestižní a pro žáky základních uměleckých škol unikátní příležitost pak představuje každoroční
koncert orchestrů ZUŠ Na Popelce ve Dvořákově síni Rudolfina, na kterém se představují naši
žáci spolu s vybraným sólistou z řad předních umělců mladé generace.
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II. Školní rok 2013/2014
Tento školní rok byl naplněný řadou krásných uměleckých akcí, koncertů a představení,
na kterých se mohli publiku představit žáci všech oborů a úrovní.
Podařilo se také uskutečnit několik významných projektů. Za pozornost stojí zejména velký
úspěch každoročně pořádaného orchestrálního koncertu v Rudolfinu, kde tentokrát po boku tří
školních orchestrů vystoupila hornistka Kateřina Javůrková, laureátka MHS Pražské jaro 2013
a bývalá žákyně naší školy. Tradičně vydařený byl také koncert v kostele sv. Šimona a Judy
a provedení Rybovy České mše vánoční u Pražského Jezulátka, které se stalo pro všechny
účastníky doslova srdeční záležitostí.
Velký dík patří literárně-dramatickému oboru, který uspořádal již 16. ročník Divadelního
minifestivalu v prostorách naší školy, tentokrát dokonce s mezinárodní
účastí souborů ze Slovinska a z Číny.
Našim žákům se podařilo během roku uspět v mnoha významných
soutěžních kláních. Můžeme se například pochlubit vítězstvím
v ústředním kole soutěže ZUŠ ve hře na violoncello či účastí tanečního
oboru na Jiráskově Hronově, významném mezinárodním festivalu
amatérského divadla, který je zároveň nejstarší přehlídkou
ochotnického divadla v Evropě! Díky spolupráci se školou Saint Joseph
Pantin v Paříži se taneční obor podíval do Francie.
Poděkování za celý rok patří samozřejmě všem našim žákům,
pedagogům a rodičům za jejich práci, trpělivost, píli a nadšení, bez
kterých by žádné umění nemohlo vzniknout.

Přehled uměleckých aktivit ve školním roce 2013/2014

Hudební obor (HO)
o bohatá koncertní činnost školních těles: Filharmonie mladých Praha (FMP), komorní
orchestr, smyčcový soubor, pěvecký sbor Popelka, kapela Z futrálku
o více jak 50 školních koncertů a třídních přehrávek, tematické koncerty klavírního
oddělení
o koncerty pěveckého sboru v sále Hlaholu
o absolventské koncerty žáků (Libeňský zámeček – Festival Libeňské jaro mladých)
o výchovné koncerty pro žáky mateřských i základních škol
o víkendová soustředění všech orchestrálních souborů ve Sloupu v Čechách
o úzká spolupráce s dechovým a smyčcovým oddělením Konzervatoře Praha (náslechy a
konzultace – flétny, hoboje, violoncella, housle)
o uspořádání zahradního Happeningu na zahradě budovy Pod Klikovkou (spolupráce všech
oborů školy, rodičů a přátel školy)
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Literárně-dramatický obor (LDO)
o četná vystoupení v sále LDO, mimo naši ZUŠ v Praze i mimo Prahu
o představení pro Městskou knihovnu Stodůlky a Barrandov, Den válečných veteránů
o lektorování mezinárodních workshopů a účast na konferencích
o zahraniční lektoři, kteří měli workshopy pro naše žáky a studenty:
o Inger Halgren, univerzita Umea Švédsko.
o Martina Rumler, Volksschule Wien, Rakousko.
o Veronika Kaber – Korbar,Takatuka, Ljubljana Slovinsko.
o účast v mezinárodním projektu EU Get Ahead - LDO ZUŠ řešitel za českou stranu,
tvorba projektového představení studenty LDO, další partneři projektu: Slovinsko,
Řecko, Čína, Mexiko
o Ljubljana, Slovinsko: Projektové setkání projektu Get Ahead s účastí partnerů ze
Slovinska a Mexika, čtyři představení projektové inscenace na festivalu v Ljubljani.
Taneční obor (TO)
o četná vystoupení (sál TO v prostorách ZUŠ, Salesiánské divadlo, MD Kolín, Historický
ples Praha, MK Stodůlky, MD Slaný, Sokol Jinonice, zámek Chvaly, divadlo Alta,…)
o organizace festivalu Partitura
o návštěva tanečních představení
o účast na Evropském kulturním týdnu v Meschers ve Francii s podporou hl. m. Prahy
o výměnný pobyt se ZŠ Pantin Paříž v červnu 2014
o soustředění na přehradě Orlík, ve Štěticích
VÝTVARNÝ OBOR (VO)
o účast na soutěžích a přehlídkách
o dny otevřených dveří, výstavy, výtvarné dílny
o Mikulášská (TO, LDO, VO) a Happening
o spolupráce s Katedrou výtvarné výchovy Pedagogické fakulty UK při získávání praxe
studentů v oboru
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Vybrané akce:
10. 12. 2013, 19:00, kostel sv. Šimona a Judy (koncertní síň FOK)
Předvánoční orchestrální koncert
Tradiční předvánoční koncert školy, kde vystoupily 3 orchestry (FMP, KO a SS)
25. 12. 2013, 15:00, chrám Panny Marie Vítězné (Pražské Jezulátko)
Česká mše vánoční
Již 19. ročník provedení „Rybovky“ Filharmonií mladých Praha. Tentokrát za spoluúčasti sborů
ČVUT, Sanguis Novus a studentského sboru z Prahy 5 Besharmonie.
15. 5. 2013, 19:00, Sokolovna Klamovka
Společenský ples ZUŠ Na Popelce
7. ročník společenského plesu za účasti všech oborů s podporou MČ Praha 5
2. 6. 2014, 18:00, Lucerna
Vyhlášení cen Gratias Tibi
Žáci tanečního oboru vystoupili na vyhlášení cen za občanskou aktivitu mladých lidí.
6.-7. 6. 2014, Pod Klikovkou 13, Praha 5
16. divadelní minifestival
a 10. nesoutěžní memoriál Šárky Štembergové – Kratochvílové
Literárně-dramatický obor opět uspořádal mezinárodní divadelní Minifestival, tentokrát s účastí
z Domažlic, Ostravy, Slovinska a Číny. V rámci Minifestivalu proběhl také divadelní workshop
vedený Martinou Rumler v angličtině, s podporou MČ Praha 5.
12. 6. 2014, 19:30, Dvořákova síň Rudolfina
Filharmonie mladých Praha a Kateřina Javůrková
Koncert tří školních orchestrů Filharmonie mladých Praha v Rudolfinu. Jako sólistka vystoupila
vítězka MHS Pražské jaro 2013 a absolventka naší ZUŠ hornistka Kateřina Javůrková.
Soutěžní úspěchy
Ústřední kolo výstavy ZUŠ
Přehlídka LDO
Otvírání
Přehlídka scénického tance
Krajské kolo soutěže ZUŠ
Ústřední kolo soutěže ZUŠ
Talent Prahy 5
Violoncellová soutěž J. Vychytila
Mladí pianisté
na klavíru Steinway

výtvarný obor
lit.-dramatický obor
taneční obor
taneční obor
hudební obor
hudební obor
hudební obor
hudební obor

cena s postupem
ocenění
přímý postup
hlavní cena a další ocenění
1. cena, dvě 2. ceny, 3. cena
1. cena
2. cena
3. cena

hudební obor

2. cena
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III. Základní údaje o škole
Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny:
Základní umělecká škola, Praha 5 – Košíře, Na Popelce 18
Základní umělecká škola Na Popelce je příspěvkovou organizací zřizovanou hlavním městem
Prahou.
Ředitel a statutární zástupce:
Tomáš Krejbich, ředitel, skola@zusnapopelce.cz, 602 624 940
Ing. Vojtěch Fröhlich, zástupce ředitele, zastupce@zusnapopelce.cz, 734 445 326
www.zusnapopelce.cz
e-mail: skola@zusnapopelce.cz
Místa poskytovaného vzdělávání:
Na Popelce 18/1, Praha 5
hudební obor
Pod Klikovkou 13/1561
taneční obor, literárně-dramatický obor, výtvarný obor
Ke Smíchovu 16, Praha – Slivenec hudební obor, taneční obor

Pedagogický sbor
Všichni naši pedagogové mají odborné konzervatorní či vysokoškolské vzdělání (Pražská
konzervatoř, Konzervatoř Jaroslava Ježka, PedF UK, FF UK, HAMU, JAMU, DAMU, AVU).
V roce 2013/2014 se členové
pedagogického sboru zúčastnili řady
odborných seminářů, metodických kurzů
a dalších aktivit, které jim pomáhají se
zdokonalovat ve své profesi.
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Partneři a sponzoři
Řada našich aktivit je možná jen díky spolupráci s našimi partnery a sponzory. Děkujeme jim
za jejich vstřícnost a podporu!
Partnerské spolupráce:
MŠMT, odbor ZŠ, DZS
konzultace, rozvoj, podpora mezinárodní spolupráce
MČ Praha 5, MČ Praha 8
spolupráce v oblasti kultury
MČ Praha-Slivenec
spolupráce v oblasti kultury
Min. zahr. věcí, Ministerstvo kultury podpora mezinárodní spolupráce
ZUŠ v Praze, AZUŠ
koordinace společných aktivit, oblast legislativy
FOK
pronájmy sálů
ZŠ Slivenec
kulturní aktivity, koordinace činnosti
Emauzský klášter
pořádání koncertů
Sokol Kunratice, Smíchov
pořádání akcí
pěvecké sbory ČVUT,
Sanguis Novus, Besharmonie
pořádání koncertů
Domov Palata
pořádání koncertů
Muzeum hudby
pořádání koncertů
Římskokatolická farnost
pořádání koncertů
Central European Music Agency
pořádání koncertů
Česká filharmonie
pořádání koncertů, záštita
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Děkujeme za podporu také společnostem Rohde&Schwarz, s.r.o., Techniserv, ABRA,
RunPremio.cz, Lexus, Hotelu U Blaženky a dalším dárcům.
ZUŠ Na Popelce je členem Asociace základních uměleckých škol ČR.

Zpracoval: Vojtěch Fröhlich, zastupce@zusnapopelce.cz
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věděli jste, že…

…ZUŠ Na Popelce má na rozdíl od „kroužků“ svůj školní vzdělávací
program a její vzdělávání je kontrolováno Českou školní inspekcí?
…všichni naši pedagogové mají odborné konzervatorní či vysokoškolské
vzdělání (Pražská konzervatoř, Konzervatoř Jaroslava Ježka, PedF UK, FF UK,
HAMU, JAMU, DAMU, AVU)?
… velká část nákladů na výuku je hrazena ze státního rozpočtu
a tzv. školné pokrývá pouze jejich zlomek?
…na naší škole studuje 700 žáků ve více než dvaceti studijních zaměřeních
v pobočkách v Košířích, na Smíchově a v Praze-Slivenci?
…v hudebním oboru žák může zdarma navštěvovat hromadnou výuku
(sbor, hudební nauku, orchestry, komorní hru) v rámci jednoho studijního
zaměření?
…umění rádi vyučujeme již přes 60 let?

9

