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VÝROČNÍ ZPRÁVA
SEBEHODNOCENÍ ŠKOLY

školní rok 2013/2014
Soukromá ZUŠ Trnka o.p.s. byla zařazena do sítě škol, předškolních a školských zařízení s
účinností od 1. 9. 2003, s kapacitou 200 žáků. Od 4. 9. 2006 byla kapacita školy navýšena na 350
žáků. Škola byla původně koncipována jako jednooborová, s oborem výtvarným. Od 4. 9. 2006 byl
otevřen druhý obor a to literárně-dramatický. Škola sídlila na Masarykově ZŠ, Jiráskovo nám. č.
10, 32600 Plzeň, v pronajaté třídě. Od září 2006 byla přestěhována na 28. ZŠ v Lobzích, Rodinná
39, 31200 Plzeň, kde měla pronajaté dvě třídy. Další odloučené pracoviště má zřízené v keramické
dílně na Mikulášském náměstí č. 15. Od září 2012 má škola na 28. ZŠ v Lobzích, Rodinná 39,
31200 Plzeň, pronajatou jednu třídu, přestěhovala se do nově zrekonstruovaných prostor,
Staniční 2, 31200 Plzeň. Změna sídla je od 18. 3. 2013. Od září postupují první a druhé ročníky a
přípravky obou stupňů podle ŠVP.
Ve školním roce 2013/14 bylo v září k docházce přihlášeno ve výtvarném oboru 310
žáků základního studia 1. stupně, z toho 212 děvčat, 84 žáků v přípravném ročníku,
59 žáků v 1. ročníku, 49 žáků ve 2. ročníku, 17 žáků ve 3. ročníku, 39 žáků ve 4.
ročníku, 29 žáků v 5. ročníku, 10 žáci v 6. ročníku a 3 žáci v 7. ročníku. Druhý stupeň
výtvarného oboru navštěvovali 2 žáci přípravného ročníku, 5 žáků prvního ročníku,
5 žáků druhého ročníku, 4 žáci třetího ročníku a 4 žáci čtvrtého ročníku.
30 žáků bylo zařazeno do literárně-dramatického oboru hromadné a skupinové
výuky, 0 žáků v přípravném ročníku, 4 žáci v 1. ročníku, 1 žák ve 2. ročníku, 0 žáků
ve třetím ročníku, 3 žáci ve 4. ročníku, 8 žáků v 5. ročníku, 5 žáků v 6. ročníku a 3
žáci v sedmém ročníku. Na druhý stupeň LDO bylo v přípravném ročníku přihlášeno
0 žáků, v prvním ročníku přihlášen 1 žák, ve druhém 3 žáci, ve třetím 1 žák, ve
čtvrtém 1 žák. Celkem bylo do LDO přihlášeno 30 žáků.
Od 1. 10. 2012 došlo ke změně počtu žáků ve výtvarném oboru 318 žáků, v literárnědramatickém oboru 31 žáků. V druhém pololetí měl výtvarný obor 301 žáků,
literárně-dramatický obor 32 žáků. Celkem 333 žáků. Celkový průměrný počet žáků
navštěvujících ZUŠ Trnka ve šk. r. 2013/14 byl 340,67 žáků.
Výtvarný obor na pracovišti ve Staniční ul. vyučovala Dáša Nesvedová, Jan Příhoda,
Ivana Pavlů, Veronika Fenclová, Jan Šlechta, Marta Vostrá a od května jako zástup
za mateřskou dovolenou i Radka Ježková. Výtvarný obor na pracovišti v Lobzích
vyučovali Ivana Pavlů a Jan Šlechta. Na odloučeném pracovišti na Mikulášském
náměstí vyučovali Veronika Fenclová, Petr Stehlík, Pavla Krčmaříková a Radka
Ježková. Literárně-dramatický obor na pracovišti ve Staniční vyučoval Michal Ston.
Délka pedagogické praxe učitelů je 27, 2, 5, 3, 7, 8, 7, 6, 1 a 10 let. Všichni učitelé
splňují požadovanou kvalifikaci. Průměrný věk učitelů je 39 let. Škola nezaměstnává
žádné nepedagogické pracovníky.
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Ve správní radě obecně prospěšné společnosti Soukromá ZUŠ Trnka byli: pan Jan
Příhoda – předseda, paní Petra Bernhardtová a pan Tomáš Bernhardt – členové.
V dozorčí radě byli: pan Petr Brůček, paní Irena Brůčková a slečna Ivana Pavlů –
členové.
Vzdělávací koncepce školy se opírá o Školní vzdělávací plán platný od 1.9. 2012
V jedenáctém roce existence školy dosáhli naši žáci několika úspěchů v soutěžích:
1. místo – Jakub Šindler – za animovaný film Noční hlídka, Oskárek Valašské Meziříčí
2014
1. místo – Jakub Šindler – za animovaný film Noční hlídka, Animánie, Festifal Podzimní
sklizeň 2014
3. místo – Eliška Zemková – za animovaný film Proč je zubní pasta pruhovaná?, Oskárek
Valašské Meziříčí 2014
Přehlídka VO ZUŠ Plzeň, krajské kolo Plzeňského kraje 21.5. 2014 – účast prací žáků
výtvarných oborů, všechny zveřejněné práce získaly cenu s postupem do celostátního
kola
Zuš Trnka se 21.5. 2014 zúčastnila krajského kola PŘEHLÍDKY VO ZUŠ PLZEŇ, kde
získala mnoho ocenění, včetně postupu do celostátního kola:
ŘADY A PROJEKTY - CENA S POSTUPEM
Práce žáků uč. Ivany Pavlů – Svět strojů, Živly,
Práce žáků uč. Veroniky Fenclové – Cestujeme do Afriky, Cestujeme do Evropy, Indiáni,
původní obyvatelé Ameriky
Práce žáků uč. Jana Šlechty – Mimozemský svět
SOUBORY PRACÍ - CENA S POSTUPEM
Soubor dokumentací výtvarných akcí žáků uč. Daši Nesvedové
VELKÉ MALIČKOSTI - CENA S POSTUPEM
Soubor keramiky žáků uč. Veroniky Fenclové
MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA ŽÁKŮ - CENA S POSTUPEM
Práce žáků uč. Jana Příhody – Noční linka (autor Jakub Kotal), Noční linka, Cena výhry
Práce žáků uč. Marty Vostré – Deme domů
JEDNOTLIVÉ PRÁCE – CENA S POSTUPEM
Cenu získali žáci uč. Ivany Pavlů – Jakub Kotal, Barbora Sklenářová, Nguyen Hoang Nau,
Tereza Burešová, Eliška Mikelinová
Mimo žáků Zuš Trnky byli oceněni za svoji práci i pedagogové Ivana Pavlů, Veronika
Fenclová, Daša Nesvedová, Jan Příhoda a Jan Šlechta.
Úspěchy žáků literárně-dramatického oboru:
DADA inspirační dny 2013, Jindřichův Hradec, pořádané ZUŠ V. Nováka – účast
Rakovnická Popelka, listopad 2013 – národní přehlídka amatérského divadla pro děti nominace na Jiráskův Hronov 2014 s inscenací o Jančuškovi a Marčušce
Divadelní přehlídka DVD na pražské DAMU, kterou pořádá KVD DAMU a Sdružení pro
tvořivou dramatiku – inscenace o Jančuškovi a Marčušce mělo na přehlídce veliký úspěch
Přehlídka studentského a experimentujícího divadla v Plasích – doporučení na národní
přehlídku experimentálního divadla v Písku
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Dětský divadelní Taras 2014, krajské kolo přehlídky dětského divadla v Dobřanech 25.4.27.4- 2014, účast souboru žáků prvního stupně Mrož v krabici (Pohádky) a druhá čtvrteční
třída (Marcelka a spol.)
Celostátní přehlídka experimentujícího divadla, Šrámkův Písek 30.5.–1.6.2014, inscenace
Nazí – doporučení na Jiráskův Hronov 2014
Účast na národní mezidruhové přehlídce amatérského divadla Jiráskův Hronov 1.8. –
10.8. 2014 – odehrány inscenace o Jančuškovi a Marčušce a Nazí, které sklidily obrovský
úspěch jak u veřejnosti, tak i u odborné poroty
Přehlídka Ašlerky 2014, Aš
Soubor BUDDETO! získal se svou inscenací Nazí pozvání na několik nejprestižnějších
přehlídek divadla dětí a mládeže také na školní rok 2014/2015.
Největším překvapením pro naši školu bylo zveřejnění výsledků soutěže O
nejúspěšnější Základní uměleckou školu v soutěžích za školní rok 2013/2014
v Plzeňském kraji, kde Zuš Trnka získala čtvrté místo!

I v tomto školním roce jsme pro žáky a
veřejnost zorganizovali řadu akcí a výstav.
Výstava deset let Trnky ve Státní vědecké
knihovně v Plzni 9.9. – 26.9. 2013
V tomto školním roce si Trnka připomněla deset let
od svého založení. Plzeňané měli při této
příležitostí možnost navštívit výstavu prací žáků
školy ve Státní vědecké knihovně ve Smetanových
sadech. Výstava byla zahájena 9. 9. 2013 v 17:00
vernisáží, které se zúčastnili nejen žáci školy, ale i
její fanoušci a odborná veřejnost.

Týden otevřených dveří uměleckých škol 12.11. – 18.11. 2013
Jako každý rok, i letos se dveře Trnky otevřely pro každého, kdo měl zájem účastnit se na
výuce a společně něco vytvořit. Rodiče žáků, bývalí žáci a přátelé školy si mohli v rámci
setkání vyrobit vlastní lampion, ozdobit ho a nakonec i vyzkoušet. Týden otevřených dveří
tak pomáhá vytvořit přiblížit práci školy veřejnosti.
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Lampionový průvod 12. 12. 2013
V předvánočním shonu jsme měli možnost na chvíli se zastavit a udělat si radost při
setkání s přáteli. Trnka uspořádala lampionový průvod, který vyrážel z Mikulášského
náměstí a končil v Šafaříkových sadech. Tam jsme pak z lampionů, které byly vyrobeny
během týdne otevřených dveří, utvořili obrazec. Nakonec jsme si zazpívali několik koled a
zahřáli se dětským punčem.

Dopolední workshopy animace
V posledním týdnu prvního pololetí připravila Trnka workshopy animace pro žáky
plzeňských základních škol. Žáci 3.-5. třídy se tak v rozsahu dvou hodin mohli dozvědět
něco o druzích a historii animace a mohli si vyzkoušet vytvořit i krátkou animaci. O
workshopy byl veliký zájem a doufáme, že se nám podaří zorganizovat je i v příštím
školním roce.
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Výstava v galerii Klenová, duben
Naše škola se zúčastnila s velkým počtem prací, které tvořily ucelenou expozici mapující
široké spektrum výtvarných technik a témat. Přestože jsme nedosáhli na žádnou z cen,
považujeme za úspěch fakt, že nosným grafickým motivem letošního ročníku byla práce
žákyně Trnky Elišky Polívkové.

Jarní Domaslav 2.5. – 4.5. 2014
Prodlouženého víkendu využili žáci Trnky společně s žáky ZUŠ Sokolovská k tomu, aby
se na faře v Domaslavi u Konstantinových Lázní, zúčastnili keramického kurzu, který byl
zaměřený na venkovní výpal a modelování ze speciální hmoty, tzv. Hostašovky. Speciální
hmota umožňuje ihned po vymodelování výrobek usušit u ohně a následně vypálit.
Největší zábavou byla pro děti stavba papírového milíře, ve kterém se výrobky vypalovaly.
Na celý proces pak dohlížel učitel Trnky Petr Stehlík. Nádherné okolí domaslavské fary
děti inspirovalo k vytvoření různých lesních tvorů, které pak rozmístily do blízkého parku.
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Přednáška Jak se dělá socha 24.4. 2014
Naši školu navštívili Jaroslav Šindelář, ředitel Střední uměleckoprůmyslové školy
Zámeček, a Ondřej Šindelář, pedagog oboru sochařství, aby žákům Trnky představili
historii a současnost sochařství.

Zájezd do Prahy 26.4. 2014
V rámci výuky měli žáci možnost podívat se do Prahy, kde navštívili výstavu orientálního
umění v Paláci Kinských a výstavu Tima Burtona v domě U Kamenného zvonu, která
představovala souhrn umělcovy tvorby od dětských let do dneška .
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Výtvarka na Habrmannově náměstí 31.5. 2014
V rámci Evropského dne sousedů, pořádala Trnka pro širokou veřejnost, v příjemném
prostředí parku na Habrmannově náměstí, výtvarný program. Návštěvníci si mohli
vyzkoušet modelování z keramické hlíny, kresbu, animaci a tisk jednoduchého monotypu
pomocí tiskařského lisu. Zpestřením bylo představní Marcelka a spol. v podání druhé
čtvrteční třídy učitele literárně-dramatického oboru Michala Stona. Nejlepší práce pak byly
oceněny malou sladkostí.

Trnková zahrada 2014
Již pátý ročník výstavy Trnková zahrada, která měla název Jiné světy, mohli plzeňané
shlédnout ve dnech 7.6.-15.6. v Šafaříkových sadech. Výstava představila nejlepší práce
žáků za uplynulý školní rok. Tentokrát jsme navštívili svět fantazie, svět budoucnosti,
vesmíru, světa čarodějů, světa pod vodou, zkrátka světu děti V neděli 15.6. pak bylo pro
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rodiče s dětmi připraveno herní odpoledne, kdy si každý mohl vyzkoušet nejen kresbu na
nekonečný papír a sestavit si vlastní keramickou loutku, ale i zahrát si fotbal, nebo
pétanque. Díky krásnému počasí si pak herní odpoledne užili nejen děti a rodiče, ale i
učitělé Trnky.

Absolventský večer Zuš Trnka 18.6. 2014
Již tradiční festival a absolventský večer se tentokrát konal v prostoru bývalého nádraží
Plzeň – Zastávka. Během dopoledne byly v jedné místnosti vystavené práce šesti
absolventů výtvarného oboru. Večer pak absolventům bylo slavnostně předáno závěrečné
vysvědčení a malý dárek. Zároveň pak byly předány stipendia pro další školní rok.

8

Tradiční festival literárně – dramatického oboru
Na tomto festivalu byla uvedena všechna představení, která vedoucí LDO Michal Ston
nastudoval se svými žáka během celého školního roku. Po každém představení Michal
Ston zhodnotil práci celé skupiny a předal vysvědčení. Během festivalu byla uvedena
představení Šíleně šílená princezna (1. Středeční třída), Pohádky!(Mrož v krabici),
Marcelka (a spol.) – 2. Čtvrteční třída a O Jančuškovi a Marčušce (Budeto!)

Kreslení v Zoo
Součástí výuky byly i časté návštěvy plzeňské Zoologické zahrady, kde si žáci mohli se
skicákem v ruce vyzkoušet venkovní tvorbu. Obyvatelé Zoo jim pak ochotně zapózovali.
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Letní tábor Staré Sedliště 28.7. – 4.8. 2014
Celý školní rok byl pak zakončen letním výtvarným táborem, který se tentokrát konal ve
Starém Sedlišti u Tachova. Budova nově zrekonstruované barokní fary nám poskytla
prostor pro pobyt, tvorbu i hry.
Děti se společně s učiteli vydali na putování z Japonska do Číny a Indie s opičím králem
Sun Vu Kchungem a jeho přáteli za osmi koši posvátných buddhistických písem. Během
pobytu se děti tak seznámili s kulturou a uměním východu – výtvarným, divadelním i
hudebním. Sekali se také s božstvy, hrdiny i zlými démony, kteří vystupují v pohádkách a
mýtech Číny, India a Japonska.
Letní výtvarný tábor je pak ukázkou hravé formy výuky, obsažené ve Školním
vzdělávacím plánu jako základní prvek výchovných a vzdělávacích strategií.
Tábory a soustředění, kromě prohloubeného výchovného působení na žáky, přináší
hlavně zlepšení osobních vztahů mezi učiteli a žáky i mezi žáky samotnými.
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V průběhu školního roku 2013/14 získala škola finanční příspěvky od těchto
nadačních fondů:
Magistrát města Plzně, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
nám přispěl na organizaci výstavy Trnková zahrada částkou 10 000 Kč.
Městský obvod Plzeň 2 přispěl na organizaci soustředění a výstav částkou 25 000 Kč.
Plzeň Evropské hlavní město kultury přispěl na pořádání Evropského dne sousedů částkou 25 000
Kč.
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