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Zaměstnanci ZUŠ Jičín: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Stojící  řada zleva: 
Štolfová, Stříbrná,Včeláková, Stará, Andersson, Kalvodová, Hučíková, Vrbová, Víchová, 
Svobodová, Matušková, Nevrlá, Čejková, Černochová  
 
 
Spodní řada zleva: 
Kulhavý, Luh, Komárek, Botková, Poláková, Komárková, Matoušková, Chmelařová, 
Kopecký, Svoboda, Petira 
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Charakteristika školy: 
     Základní umělecká škola (ZUŠ) je součástí výchovně vzdělávací soustavy. V právních 
vztazích vystupuje svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. 
 
     ZUŠ poskytuje umělecké vzdělávání v jednotlivých uměleckých oborech a připravuje pro 
studium učebních a studijních oborů ve středních školách uměleckého zaměření a na 
konzervatoři. Připravuje také odborně pro studium na vysokých školách s uměleckým 
zaměřením. Základní umělecká škola  J.B.Foerstera Jičín, Valdštejnovo náměstí 1 byla 
založena 1.ledna 1939. Od 1.ledna 1991 působí v prostorách části jičínského zámku a od 
1.ledna 1998 ji Město Jičín zřídilo jako příspěvkovou organizaci s právní subjektivitou. 
Identifika ční číslo organizace je 67440690 a je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u 
Krajského soudu v Hradci Králové ve vložce 89, spisová značka Pr. 89/1 ze dne 26.3.2002. 
 
     Činnost školy je vymezena zákonem č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a 
vyhláškou č.71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 
 
     ZUŠ byla zařazena do sítě škol podle § 13a odst.2 a § 13b odst. 3 zákona č.564/1990 Sb., o 
státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů jako „Základní um ělecká 
škola J.B.Foerstera Jičín, Valdštejnovo náměstí 1“ s identifikačním číslem zařízení (IZO) – 102 
206 627 dne 18.3.1996, s kapacitou do 780 žáků a se studijními obory:1. hudební, 2. literárně 
dramatický, 3. taneční, 4. výtvarný.  Výuka probíhá podle platných učebních plánů pro 
základní umělecké školy schválených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České 
republiky dne 26.června 1995 pod č.j. 18.418/95-25 s účinností od 1.září 1995. 
 
 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ ŠKOLY:  
 
Jméno  Škola - aprobace  Vyučuje  Praxe 
ředitelka    
Bc.Komárková Jaroslava, DiS.  konzervato ř Praha; Univerzita Karlova Praha  
  lesní roh lesní roh, Komorní orchestr 22 let 
Statutární zástupce  ředitelky     
Poláková Eva Gymnázium Jablonec nad Nisou mzdová a fi nanční účetní 23 let 
    
učitelé:       
Botková Hana, DiS. konzervato ř J.Deyla Praha   
  kytara, flétna Kytara 28 let 
Čejková V ěra, DiS. konzervato ř Brno     
  klavír klavír, tane ční korepetice, 

„Chobotnice“ 
33 let 

Černochová Eva AMU Praha-kurz tane ční pedagogiky   
  tanec tanec 24 let 
Mgr.Hu číková Ivana, DiS. konzervato ř J.Deyla Praha; Univerzita Karlova Praha   
  kytara, flétna flétna, zobcová flétna, kytara, 

Kytarový orchestr 
22 let 

MgA.Chmela řová Monika, DiS.  konzervato ř Pardubice, AMU Praha   
  klavír klavír 10 let 
Jozífková Klára, DiS. konzervato ř J.Deyla Praha   
  klavír, klarinet klavír 14 let 
Kalenská-Andersson Ivonne SUMPŠ Ho řice,Pg fakulta UK Praha   
  výtvarný obor výtvarný obor 10 let 
Kalvodová Katarína, DiS. konzervato ř Žilina  

nauka o hudb ě, „Stará muzika“ 
  

  klavír klavír, hudební korepetice 16 let 
Kopecký Miroslav DiS. Konzervato ř Pardubice     
  housle housle 2 roky 
MgA.Komárek František, DiS. konzervato ř Brno,VŠMU Bratislava   
  fagot fagot, klarinet, saxofon, zobcová 

flétna, kytara, bicí nástroje 
24 let 
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Aprobovanost u čitelů

1 3
1

26

bez odbornosti bet pedagogiky

bez odbornosti i pedagogiky celkem

Z celkového počtu 26 pedagogických pracovníků  
• 21 má odbornou i pedagogickou způsobilost, 
• 3 nemají pedagogickou způsobilosti (P.Luh-fagot – má ukončenou konzervatoř            

v 6.ročníku, ale bez absolutoria; M.Petira-klavír v současné době studuje            
5.ročník konzervatoře v Teplicích a E.Stará také studuje hru na klavír na konzervatoři 
v Pardubicích), 

•   1 je bez odborné způsobilosti (J.Nevrlá-výtvarný obor), 
•   1 je bez odborné i pedagogické způsobilosti (K.Kulhavý-kytara)  

Pedagogickou i odbornou způsobilost si v tomto školním roce dokončují : 
Petira Michal – studuje teplickou konzervatoř, obor klavír 
Pokud do 31.12.2009 nezahájí studium učitelé, kteří nemají příslušné vzdělání, musí  být s nimi 
podle Zákona 563/2004 k 1.1.2010 ukončen pracovní poměr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Krčmárik Pavel dipl.um.  konzervato ř Pardubice      
  klavír taneční korepetice 4 roky 
Kulhavý Karel St řední všeobecn ě vzdělávací škola Turnov      
  nemá aprobaci kytara 10 let 
Luh Petr konzervato ř Brno, bez absolutoria   
  fagot fagot, zobcová flétna, flétnový 

soubor 
7 let 

Matoušková Petra, DiS. konzervato ř Teplice     
  klavír klavír, keyboard, hudební nauka 17 let 
Matušková Vladimíra, DiS. konzervato ř Praha     
  lesní roh elektronické klávesové nástroje 20 let 
Nevrlá Jana Pedagogická škola  Jarom ěř   
  nemá aprobaci výtvarný obor 39 let 
Petira Michal studuje konzervato ř v Teplicích   
  klavír klavír 6 let 
Stará Eliška studuje konzervato ř v Pardubicích   
 klavír klavír 2 roky 
Stříbrná Marie, DiS. konzervato ř Brno     
  housle housle, klavír 34 let 
BcA. Svoboda Petr, DiS. konzervato ř Pardubice a studuje AMU Praha - zp ěv   
  zpěv pěvecká hlasová výchova a zp ěv 3 roky 
Svobodová Zde ňka, DiS. konzervato ř Praha (zpěv) a AMU Praha (kurz tane ční pedagogiky)   
  zpěv, tanec p ěvec.hlas.výchova a zp ěv, 

hudební nauka 
29 let 

Štolfová Daniela, dipl.um. konzervato ř Pardubice     
  klavír klavír 4 roky 
Tomášek Josef, DiS. konzervato ř Ostrava     
  tuba trubka, pozoun, tuba, basová 

kytara, žes ťový soubor 
14 let 

Mgr.Včeláková Jana VŠ Hradec Králové, Pedagogogická fakulta   
  hudební nauka p ěvec.hlas.výchova a zp ěv, 

hudební nauka, kapela „Popík“ 
18 let 

Vrbová Miloslava, DiS. konzervato ř Krom ěříž     
  violoncello violoncello 23 let 
Sekretá řka a hospodá řka:   
Ková čová Marcela SEŠ Ji čín   23 let 
Uklízečka a domovnice:    
Víchová Alena Gymnázium Tanvald   22 let 
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Umělecká rada školy pracovala ve složení: 
� Bc.Komárková Jaroslava, DiS. – ředitelka školy 
� Kalvodová Katarína, DiS. – vedoucí hudebního oboru i oddělení klávesových nástrojů 
� Mgr.Hu číková Ivana, DiS. – vedoucí oddělení strunných, dechových a bicích nástrojů 
� Mgr.Jana Včeláková – vedoucí pěveckého oddělení 
� Zdenka Svobodová, DiS. – vedoucí teoretických předmětů 
� Marie Stříbrná, DiS. – vedoucí oddělení smyčcových nástrojů 
� Černochová Eva – za tanečního obor 
� Ivonne Anderson-Kalenská – vedoucí výtvarného oboru 

 
Další vzdělávání pedagogických učitelů: 
     Všichni zaměstnanci školy se pravidelně účastnili tzv. dalšího vzdělávání pedagogických 
pracovníků organizovaným především Národním institutem dalšího vzdělávání v Hradci 
Králové i jeho pobočkách v Jičíně, Trutnově i Náchodě. Využíváme i služeb vzdělávacího 
střediska „Fakta v.o.s“ ze Žďáru nad Sázavou nebo i akce pořádané Krajskou uměleckou 
radou či Asociací ZUŠ ČR, které je naše škola také členem.  
     Protože naše škola byla vybrána Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, 
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy  a Ústavem pro informace a vzdělávání v Praze 
mezi tzv.pilotní-partnerské školy, aby se účastnila psaní Rámcového vzdělávacího programu 
Základního uměleckého vzdělávání pro umělecké obory na ZUŠ, absolvovala nejprve ředitelka 
školy několik školení a vzdělávacích akcí, které pořádaly organizace ÚIV Praha, AISIS Praha 
a MŠMT. 
  Protože RVP ZUV budou psát především naši učitelé, ředitelka školy se dohodla s krajským 
pracovištěm NIDV v Hradci Králové a učitelé byli také proškoleni nejprve v lednu 2007 panem 
Dr.Karlem Tomkem a v červnu 2007 jsme se zúčastnili třídenního vzdělávacího semináře, 
které se konalo v Deštném v Orlických horách. Školení bylo velmi přínosné (opět 
s Dr.Tomkem a Mgr.Annou Doubkovou), kde jsme se zabývali již psaním jednotlivých kapitol 
programu RVP. 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Jaroslava Komárková pracuje externě jako lektorka Národního institutu dalšího vzdělávání 
v Hradci Králové – obor řízení a také je členkou v metodickém výboru NIDV.Od 1.5.2005 je 
předsedkyní Krajské rady Asociace Základních uměleckých škol ČR a členkou Ústřední rady 
AZUŠ ČR v Praze.  
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Statistické údaje: 
ve školní roce 2006-2007 navštěvovalo naši školu celkem 627, z toho 475 dívek v těchto 
oborech: 
1. hudební –  396 žáků, (z toho 365 v individuální výuce) 
2. taneční –      83 žáci 
3. výtvarný –  148 žáků 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absolventů v tomto školním roce bylo 60, z toho 48 dívek: 
hudební  obor -   30 žáků 
taneční obor -        9 žákyň 
výtvarný obor -   21 žáků 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Počet dětí po oborech
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Vyučované obory na škole: 
1. Taneční obor – p.uč. Černochová Eva 
2. Výtvarný obor – p.uč. Ivonne Kalenská-Andersson, Jana Nevrlá,  
3. Hudební obor: 

- oddělení klávesových nástrojů:  
- klavír, cembalo – Čejková Věra DiS., MgA.Chmelařová Monika, Jozífková Klára DiS., 

Kalvodová Katarína DiS., Krčmárik Pavel dipl.um, Matoušková Petra DiS., Petira 
Michal, Štolfová Daniela dipl um.  

- elektronické klávesové nástroje (keyboard) – p.uč.Matoušková Petra DiS., Matušková 
Vladimíra DiS. 

- akordeon – Čejková Věra, DiS. 
- oddělení smyčcových nástrojů: 
- housle – Kopecký Miroslav DiS., Stříbrná Marie DiS. 
- violoncello – Vrbová Miloslava, DiS.  
- oddělení strunných nástrojů: 
- kytara – Botková Hana DiS.,Mgr.Hučíková Ivana DiS., MgA.Komárek František DiS., 

Kulhavý Karel 
- oddělení dechových a bicích nástrojů:  
- zobcová flétna – Mgr.Hučíková Ivana DiS., MgA.Komárek František DiS., Luh Petr   
- příčná flétna – Mgr.Hučíková Ivana DiS.  
- klarinet, saxofon – MgA.Komárek František DiS.  
- fagot – MgA.Komárek František DiS., Luh Petr 
- trubka, pozoun, tenor, tuba – Josef Tomášek DiS. 
- lesní roh - Bc.Komárková Jaroslava DiS., Matušková Vladimíra DiS. 
- bicí nástroje: MgA.Komárek František DiS. 
- oddělení pěvecké hlasové výchovy a zpěvu: 
- BcA.Svoboda Petr, Svobodová Zdenka DiS., Mgr.Včeláková Jana 
- oddělení teoretických předmětů:  
- přípravná hudební výchova, hudební nauka, nauka o hudbě – Kalvodová Katarína DiS, 

Svobodová Zdeňka DiS., Mgr.Včeláková Jana, Vrbová Miloslava DiS. 
Úplata za vzdělávání: 
     Příspěvek od rodičů na úhradu nákladů (tzv.úplata) spojený s poskytováním základů 
vzdělávání ve škole se stanoví ze skutečných průměrných neinvestičních výdajů na žáka 
příslušného oboru v uplynulém školním roce (podle § 11 vyhl.č.292/1991 Sb.ve znění zákona č. 
138/1995 Sb, od 1.1.2005 dle vyhlášky č.71/2005.). Výši příspěvku ředitelka školy stanoví dle 
zmíněné vyhlášky ve výši až 110% procent průměru skutečných neinvestičních nákladů na 
žáka na jeden školní rok. 
  V tomto školním roce činila výše základního příspěvku na školní rok: 
taneční obor     – 1.600,- Kč  
výtvarný obor   – 2.000,- Kč 
hudební obor    – 2.400,- Kč 
Žáci, kteří byli přijati na střední umělecké školy: 

 
� Martin Bambušek, žák p.uč.MgA.Moniky Chmelařové na konzervatoř 

v Pardubicích, obor klavír. 
 
 
 

� Martina Vlachová, žákyně p.uč.Evy Černochové na Taneční konzervatoř 
v Praze. 

  
� žáci: Berná, Černeková, Fabiánová, Fišerová, Grofová, Kocourek,Kubín, 
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Novotný, Šimůnková, Tomášů, Vostrovská, Vondrušková na umělecké školy 
výtvarného zaměření, všichni ze třídy p.uč.Ivonne Kalenské-Andersson 

 
Soutěže: 
         K podpoře růstu talentovaných žáků, k výměně zkušeností a porovnání výsledků studia 
jsou určeny přehlídky a soutěže žáků v jednotlivých oborech a předmětech. Přehlídky a 
soutěže jsou uspořádávány v pravidelných cyklech určených Ministerstvem školství, mládeže a 
tělovýchovy v organizačním řádu soutěží. 
     V letošním roce byla vypsána soutěž v komorní hře s převahou dechových i smyčcových 
nástrojů, v literárn ě dramatickém oboru a pro hru v dechovým či jazzových orchestrech. 
Naše škola se zúčastnila soutěže v komorní hře s převahou dechových nástrojů a v krajském 
kole obsadila tyto místa: 
1.místo:1.místo:1.místo:1.místo:    

� Soubor zobcových flétenSoubor zobcových flétenSoubor zobcových flétenSoubor zobcových fléten (Jana a Gabriela Maškovy, Eva Šulcová, Zuzana Brunnerová 
– flétny, Jan Hušek-violoncello) ze třídy p.uč.Petra Luha 

2.místo:2.místo:2.místo:2.místo:    
� Klarinetové trio Klarinetové trio Klarinetové trio Klarinetové trio (Miroslav Jína, Veronika Konířová, Aleš Valnoha) ze třídy 

p.uč.MgA.Františka Komárka     
� Flétnové dueto (Flétnové dueto (Flétnové dueto (Flétnové dueto (Marie Pokorná, Terezie Kracíková) ze třídy p.uč.Mgr.Ivany Hu číkové    
� Soubor „Stará muzika“ Soubor „Stará muzika“ Soubor „Stará muzika“ Soubor „Stará muzika“ (Lenka Hermannová,Terezie Kracíková-zobcové flétny, Jan 

Stříbrný-kytara, Jan Hušek-violoncello, Adam Zikmund-cembalo) ze třídy 
p.uč.Kataríny Kalvodové    

3.místo:3.místo:3.místo:3.místo:    
� JiJiJiJičínštíínštíínštíínští truba truba truba trubačiiii    (Josef Prchlý, Lubomír Kozák-trubky, Klára Plíšková-lesní roh, Jan 

Karásek-pozoun) ze třídy p.uč.Josefa Tomáška    
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 Soutěže se samozřejmě neobejdou bez soutěžní poroty. Někteří naši učitelé se letos takto 
zúčastnili soutěžních klání jako porotci: 
 
Okresní kola 
Okres Semily: 
ZUŠ Lomnice nad Popelkou – komorní hra s převahou dechových nástrojů – MgA.František 
Komárek (předseda poroty);  
                                    
Krajská kola  
Královéhradecký kraj: 
ZUŠ Jičín – komorní hra s převahou dechových nástrojů – MgA.Komárek František (člen 
1.poroty) a Mgr.Ivana Hučíková (členka 2.poroty) 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Je také samozřejmostí, že se žáci naší školy se svými učiteli zúčastňují pravidelných 
regionálních přehlídek a soutěží – např. Hořický kapesníček, Novopacký slavíček, Lomnické 
jaro, Ledečský taneční pohár apod.   Z těchto regionálních soutěží stojí za zmínku 1.místo ve 
své kategorii Dariny Stránské (7 let, žákyně p.uč.Mgr.Ivany Hu číkové) na Lomnickém jaru a 
1. místo z téže soutěže komorního souboru „Chobotnice“ (4 hráči na 2 klavíry) ze třídy p.uč. 
Věry Čejkové i 3.místo v celostátní taneční soutěži v Hradci Králové, které předsedal baletní 
Mistr pan Vlastimil Harapes.                                                                            
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Předmětové sekce 
 
     Ve škole již několik let pracují, a to velmi dobře a samostatně, jednotlivé předmětové sekce, 
které během školního roku pořádají nejen koncerty žáků pro veřejnost, mnoho interních 
přehrávek, ale i vzdělávací semináře, výchovné koncerty pro děti převážně z mateřských a 
základních škol a také třídní přehrávky, na kterých se svým rodičům prezentují  svým 
vystoupením všichni žáci dané třídy či oboru nebo oddělení. Předsedové jednotlivých sekcí 
jsou zároveň i členy školní umělecké rady.  
 

     Někteří naši učitelé- členové školních předmětových sekcí jsou zároveň předsedy okresní 
umělecké rady: 
- Kalvodová Katarína – klavír 
- Botková Hana – kytara 
- Bc.Komárková Jaroslava – dechové nástroje žesťové 
- Mgr.Hu číková Ivana – dechové nástroje dřevěné 
- Svobodová Zdenka – pěvecká hlasová výchova a zpěv 
- Kalenská-Andersson Ivonne – výtvarný obor 
- Černochová Eva – taneční obor 

      
     Všichni výše jmenovaní jsou zároveň i členy krajské umělecké rady v Hradci Králové. 
Bc.Jaroslava Komárková je předsedkyní krajské umělecké rady sekce dechových nástrojů 
žesťových a zároveň i členka Ústřední umělecké rady v Praze, zároveň i předsedkyní celé 
Krajské umělecké rady (zastupuje a řídí všechny umělecké obory v Královéhradeckém kraji). 
 
 
 
„Chobotnice“ p ři účasti ve školní kole soutěže komorních souborů. 
 Hrají ve složeni: Eva Šulcová, Veronika Sedláčková, Jan a František Fišerovi. 
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Činnost školy  
    TANEČNÍ OBOR 

     Výuku na tanečním oboru (dále jen TO) zajišťuje kvalifikovaná  učitelka Eva Černochová, 
která má k dispozici dva korepetitory – Věru Čejkovou a Pavla Krčmárika. Taneční obor 
navštěvovalo ve školním roce 2006/2007  celkem …. žáků. 
     Školní rok začal soustředěním TO na Nebákově v termínu 1.–3.9.2006. Žáci se zde 
intenzivně připravovali na vystoupení TO v rámci festivalu Jičín – Město pohádky (JMP). Děti 
z různých ročníků viděly práci ostatních, podělily se s nimi o radost z tance a sdělily si 
prázdninové zážitky. K prohloubení vztahů v kolektivu žáků TO přispěly různé hry a soutěže, 
z nichž většinu si připravily d ěti samy. Velký úspěch mezi dětmi měl táborák s opékáním 
buřtů a zpíváním. 

 
     7.9. se sešel celý soubor Kanafaska, včetně muziky a zpěvaček, a připravoval se na 
vystoupení, které se konalo 8.9. ve Valdštejnské lodžii v rámci Dnů Evropské Kultury. Dne 9.9. 
měl soubor Kanafaska vystoupení ve Sloveči u Městce Králové na Jiřinkových slavnostech 
pořádaných zahradnictvím Dalia. Další vystoupení souboru se konalo 13.9. na Valdštejnově 
náměstí v Jičíně na hlavním podiu festivalu JMP.  
     Ve dnech 14.9 a 15.9. TO účinkoval v rámci JMP opět na hlavním podiu na Valdštejnově 
náměstí, tentokrát s choreografiemi scénického tance. Vystoupení se účastnili žáci od 3. 
ročníku až po dospělé tanečnice. Program se jmenoval „Máme rádi tanec“.  
     Jak je vidět, školní rok začal velice hekticky, během sedmi dnů žáci absolvovali šest 
vystoupení! Všichni velký nápor zvládli perfektně, s nadšením a dobrou náladou. Nelze 
pominout skvělou kázeň a pozornost všech žáků, od nejmladších, až po ty dospělé. 
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     Pravidelná výuka TO se plně rozběhla v týdnu od 18.9., ale konečná podoba rozvrhu hodin 
se ještě dotvářela. Vytvoření rozvrhu, který bude vyhovoval všem 86 žákům je totiž dost 
náročný úkol. 
     Na začátku měsíce října jsme obdrželi pozvání uspořádat ukázky společenského tance 
v Nymburce. 7.10. a 14.10. zde tedy předvedly své umění dívky z SPD.  
     Společně s výtvarným oborem jsme 12.10. navštívili baletní představení „Má vlast“ ve 
Státní opeře v Praze. Všem žákům TO se představení velice líbilo. Opět se ukázala velká 
disciplinovanost mladých tanečníků, kteří se chovali po celou dobu zájezdu velmi ukázněně.  
     8.11. se členové souboru Kanafaska přičinili o zpříjemnění života seniorů v Domově 
důchodců v Milí čevsi. Během svého vystoupení děti předvedly tance Zlatá brána, Kolo kolo 
mlýnské, Hélička, Dřevák, Trnaveček, Mlynářský, Kačeny. Naše zpěvačky zazpívaly i několik 
lidových písniček.  
     Během následujících měsíců probíhala na TO intenzivní příprava gala představení 
s názvem „Včelka Mája v opeře“. Příprava choreografií se neobešla bez nácviků během 
několika víkendů, tedy nad rámec pravidelné výuky.  
     29.1. se Martina Vlachová, žákyně 7. ročníku TO zúčastnila přijímacích zkoušek na Státní 
taneční konzervatoř v Praze. Byla přijata a v následujících měsících se pravidelně jednou 
týdně účastnila taneční výuky ročníku, do kterého v příštím školním roce nastoupí. 
     O víkendu 2.-4.3.2007 jsme opět zorganizovali soustředění na Nebákově. Cílem soustředění 
tentokrát bylo pokračování intenzivní práce na rozpracovaných choreografiích pro 
nadcházející galapředstavení. Soustředění se zúčastnil rekordní počet dětí, a to celkem 52. 
Podařilo se nám dokončit choreografii s názvem Fantom v opeře, ve které společně tančí 
žákyně dvou nejstarších ročníků. Tato choreografie obsahuje mnoho skokových variací a 
prostorově náročných tanečních vazeb, což komplikovalo její zdárné dokončení ve stísněném 
prostoru tanečního sálu v ZUŠ. Využili jsme tedy stoprocentně taneční sál na Nebákově, jehož 
velikost je nesrovnatelná s velikostí našeho tanečního sálu. Celé soustředění proběhlo podle 
očekávání, svůj účel velmi dobře splnilo. Nenastal žádný závažný problém, který by 
zkomplikoval náš pracovní víkend. Děti se unavené, ale šťastné vrátily ke svým rodičům.  
     24.3. se konal v Hradci Králové Bál dětských folklórních souborů, kterého se zúčastnila 
Kanafaska se svým programem. Soubor obdržel pozvání k účasti na tomto bále i pro příští 
rok, což svědčí o úspěchu souboru mezi mnoha dalšími účastníky z celého regionu. 
     6.4. se v Jičíně konal „Den s Deníkem“, na kterém soubor Kanafaska předvedl své 
vystoupení. Tato akce se konala na Žižkově náměstí v Jičíně. 
     V sobotu 7.4. dívky z dvou nejstarších ročníků pilovaly své nové choreografie pro blížící se 
galapředstavení.  
     Se třemi novými choreografiemi se TO dne 14.4. zúčastnil soutěže „Destiny’s jam“ v KD 
v Jičíně. Choreografie „Argentinské tango“ získala třetí místo, „Mé druhé já“ druhé místo a 
„Podvečer v kavárně“ první místo.    
     V neděli 15.4. jsme s pomocí některých rodi čů a žáků dopravili do KD baletizol a veškeré 
potřebné rekvizity a dekorace pro galapředstavení „Včelka Mája v opeře“. V pondělí 16.4. 
v KD proběhly od 8.30 prostorové zkoušky a odpoledne od 14.30 se konala generálka celého 
programu, za účasti osvětlovačů i zvukaře.  
     V úterý 17.4. jsme se sešly v KD již v 7.30, aby v 9.00 mohlo začít první představení určené 
žákům základních škol z Jičína a okolí. Druhé vystoupení se konalo v 10.30. Tato dvě 
vystoupení shlédlo téměř 1 000 dětí a jejich učitelé. Odpoledne všichni účinkující využili 
několik volných hodin k odpočinku a regeneraci svých sil na večerní galapředstavení pro 
rodiče a další příznivce tance z Jičína a okolí. V 16.30 jsme se opět sešli v KD a začali se 
připravovat na večer. Vše šlo podle plánu, a v 18.00 začalo naše galapředstavení, které trvalo 
asi 90 minut. V jeho závěru byly slavnostně vyřazeny absolventky prvního i druhého stupně 
TO za účastni místostarosty města Jičína Mgr.Richarda Koníře a ředitelky ZUŠ Bc.Jaroslavy 
Komárkové. U všech diváků mělo představení velký ohlas. 
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     Stejně jako v loňském roce, soubor Kanafaska vystoupil 1.5., a to dvakrát, v 9.30 a v 10.30 
na Žižkově náměstí v Jičíně.  
     12.5. se konala soutěž Velišský slavíček, v jejímž průběhu vystoupila Martina Vlachová. 
Svým tancem doprovázela zpěv jedné ze soutěžících dívek.  
     Ve dnech 15.-17.5. proběhly ukázkové hodiny TO pro mateřské školky. Předškolní děti 
navštívily naši ZUŠ a v tanečním sále se aktivně zúčastnily taneční hodiny. Náplní této hodiny 
byla ukázka jak taneční průpravy, tak základních prvků klasického tance u tyče a na volnosti. 
Dětem byly předvedeny také prvky moderního a lidového tance. V rámci ukázky rytmické 
průpravy byly předškoláci aktivně vtaženi do probíhající hodiny. Účelem ukázkových hodin 
bylo získání nových žáků do přípravky TO.  
     Akcí se stejným účelem byl výchovný koncert ZUŠ, který se konal 30.5. v Porotním sále 
ji čínského zámku. Na tomto koncertě měl své zastoupení TO, a to v podobě choreografie 
„Šašek“, kde za doprovodu žákyně dechového oddělení zatančily žačky prvního ročníku TO. 
     Na soutěži „Mladý tanečník“, která se konala 
19.5.2007 v Hradci Králové a předsedou poroty 
zde byl baletní mistr Vlastimil Harapes, získala 
choreografie Podvečer v kavárně ve své kategorii 
krásné třetí místo.  
     V květnu dívky z SPD také uspořádaly ukázky 
svých choreografií v tanečních kurzech pro 
dospělé v Semilech.  
     Pravidelnou červnovou akcí naší ZUŠ je 
koncert v arkádách, a v letošním roce byla v jeho 
rámci uvedena již zmíněná choreografie „Šašek“.  
     6.6. se žáci ZUŠ prezentovali na akci s názvem 
„Červnové Vánoce v Jičíně“. Dívky z TO předvedly téměř půlhodinové vystoupení se svými 
nejlepšími choreografiemi. Vystoupení se konalo v parku Ji čínského zámku. Připravené jeviště 
svými rozměry neodpovídalo nárokům předváděných choreografií, ale i přesto odvedly naše 
děti profesionální výkon.  
     30.6.2007 bylo umožněno žákům ZUŠ shlédnout balet Evžen Oněgin v Národním divadle.  
     V červnu Martina Vlachová úspěšně složila rozdílové zkoušky na Státní taneční 
konzervatoři v Praze a tím definitivně stvrdila svoje přijetí do třetího ročníku konzervatoře. 
     Z uvedeného výčtu vyplývá, že žáci a učitelé TO v letošním školním roce nezaháleli.  
Strávili společně mnoho radostných hodin činorodé práce, jejichž výsledkem byla řada 

povedených vystoupení. Nejnáročnější 
přípravu vyžadovalo dubnové 
galapředstavení v Kulturním domě. 
Velký dík patří ředitelce ZUŠ 
Bc.J.Komárkové, která velkým dílem 
přispěla k skvělé atmosféře plné pohody 
a klidu. Paní ředitelka nám mimo jiné 
umožnila pořízení potřebného vybavení 
a kostýmů. Bez její podpory by se nám 
těžko podařilo organizovat a absolvovat 
všechny naše akce.   

 

 

        Eva Černochová, učitelka 

tanečního oboru  
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VÝTVARNÝ OBOR  

     Školní rok 2006/2007 jsme zahájili výtvarnou dílnou ZUŠ při JMP 16. ročník – Strašidláčci 
- bramboráčci. 
     Letos ve VO 1. stupně bylo téma: Čtvero ročních období. Toho jsme využili nejen k výzdobě 

školy, tříd, ale také k výzdobě „Domu pro seniory – Nové město 
Jičín“- kde byli a jsou vystaveny 
práce našich žáků na schodišti a 
chodbách. 
     Cílem VO je zvyšování počtu 
žáků. To se podařilo u žáků 
přípravného oddělení, kde rodiče 
děti přivádějí a zajímají se o jejich 
výsledky. Dále pak přivádějí a 

přihlašují děti svých známých. 
     Spolupracovali jsme s tanečním i hudebním oborem na 
zajišťování výzdob při jejich vystoupeních a koncertech. 
     Průběžně jsme se účastnili soutěží regionálních i 
mezinárodních na nichž se vystřídali žáci ve všech věkových 
skupinách ( PV1 – 5 ročník ).  Úspěšní byli dva žáci přípravného 
oddělení (oceněni a pozváni do muzea přírody „Český ráj“, za soutěž „Namaluj obojživelníka 
roku“).        

     Dále čekáme na výsledky mezinárodní soutěže „Barevný svět 
2007“ a IX. Mezinárodní výtvarnou soutěž „Dít ě a pes“- Polsko. 
Spolupráce i nadále proběhla s klubem českých turistů  (plakáty 
k pochodu „Za Rumcajsem“). Snažili jsme se kvalitně plnit zadané 
úkoly. 
     Základem práce VO je skupinové vyučování, které vychází 
z individuálního vedení každého jednotlivého žáka. Žáky vedeme 
systematicky a cílevědomě k sebehodnocení i respektování 
společně dohodnutých pravidel. Zaměřujeme se na odbornou 
přípravu žáka. Žáci paní učitelky Andersson skvěle zvládli 
talentové zkoušky ke studiu výtvarných oborů středních a 
vysokých škol. Přijato bylo 13 žáků. 
 
     Zaměřujeme se na zabezpečení výuky žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami (letos jeden žák ) a talentovaní. Letos při předávání vysvědčení dostali 
žáci (ty nejpilnější) grafický list od paní ředitelky 
s oceněním za celoroční práci ve VO (bylo 
předáno 14 ocenění od PV1 – 5. ročník). 
     Cílem i nadále zůstává neustálé zkvalitňování 
výuky za pomoci seminářů a kurzů. Zaměříme se 
na rámcový vzdělávací program pro umělecké 
obory základního uměleckého vzdělání „RVP 
ZUV“. 
 
Společným přáním je, aby výuka děti vnit řně 
obohatila a rozšířila jejich výtvarnou dovednost 
a v neposlední řadě, aby se u nás v ZUŠ cítili 
dobře. 
                                                                                                              Za výtvarný obor Jana Nevrlá 
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HUDEBNÍ OBOR 
 

ODDĚLENÍ  KLÁVESOVÝCH  NÁSTROJ Ů 
Personální obsazení: 

� Bc.Jaroslava Komárková, DiS. – ředitelka školy - klavírní korepetice HO 
� Kalvodová Katarína, DiS – vedoucí sekce - hra na klavír a cembalo, klavírní korepetice, 

nauka o hudbě pro II.st., hudební nauka – příprava na talent. zkoušky 
� Čejková Věra, DiS – hra na klavír, hra na akordeon, klavírní korepetice HO a TO 
� MgA.Monika Chmelařová DiS. – hra na klavír  
� Klára Jozífková, DiS – hra na klavír 
� Pavel Krčmárik,dipl.um. – klavírní korepetice v TO 
� Petra Matoušková, DiS – ( pobočka Sobotka ) hra na klavír, HN, hra na elektronické 

klávesové nástroje nástroje 
� Vladimíra Matušková, DiS – hra na elektronické klávesové nástroje,  korepetice na 

elektronické klávesové nástroje 
� Michal Petira – hra na klavír 
� Marie Stříbrná, DiS – hra na klavír 
� Daniela Štolfová,dipl.um. – hra na klavír 
� Eliška Stará - hra na klavír 

 
     Zájem o hru na klavír a také o hru na elektronické klávesové nástroje (dále jen keyboard) 
je neustále vysoký, minimální zájem je o hru na akordeon. Dva žáky hry na tento nástroj 
s velkou snahou a zodpovědností dovedla k postupovým zkouškám p. uč.Čejková.  
 
Spolupráce s rodiči a s dalšími organizacemi 
     Vedení školy neustále prosazuje velmi úzkou spolupráci s rodičovskou veřejností – 
povinnost učitele uspořádat dvě třídní přehrávky ve školním roce (spojené s rodičovskou 
schůzkou), hodnocení žáka známkou minimálně jednou měsíčně, vydávání měsíčníku 
„Zuškovinky“ a osobní kontakt s rodiči žáků – to vše dávalo velké možnosti k maximální 
informovanosti o prospěchu žáků a též o připravovaných akcích a činnosti školy. Již tradicí se 
stala spolupráce s okolními mateřskými a základními školami, s Městským úřadem města Jičín 
a místním muzeem a knihovnou. 
 
 Materiální a prostorové vybavení 
     Školní rok 2006–2007 začal pro klávesové oddělení velmi pozitivně. Do tříd byla navrácena 
opravená klavírní křídla, a tak žáci i učitelé získali daleko lepší podmínky pro svoji práci.    
     Klavír v Porotním sále po generální opravě nabídl interpretům široké možnosti dynamiky a 
po dlouhých letech přestal být noční můrou jak korepetitor ů, tak žáků samotných. 
     Velká podpora vedení školy se projevila i v nakoupení notového materiálu, zejména 
v oblasti čtyřruční hry a hudby posluchačsky atraktivn ější (úpravy známých melodií apod.) 
     Sestěhováním klavírních tříd se vytvořilo téměř kompaktní seskupení oddělení v levém 
křídle školy. 
 
Odbornost učitelů 
     V této oblasti se situace v oddělení téměř nezměnila. Učitelé systematickou a cílevědomou 
prací s žáky dokázali svou erudovanost a zájem o nové moderní trendy, které do výuky 
přicházejí, což je hlavně z pohledu výběru repertoáru velmi potěšující. Účast na seminářích 
(seminář paní Ludmily Šimkové a pana Ivana Klánského na Konzervatoři v Pardubicích, 
Klavírní soboty na konzervatoři v Brně, seminář na ZUŠ v Liberci) je dokladem o neustálém 
zájmu dále se vzdělávat. 
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Nedílnou součástí sebevzdělávání byly letos i semináře na téma RVP a tvorby ŠVP. 
 
Výsledky vzdělávání 
     Nejprokazatelnějšími výsledky pedagogického procesu jsou výkony žáků na koncertech, 
přehrávkách a zkouškách. Klavíristé a keyboardisté se ani v uplynulém školním roce neztratili 
mezi ostatními mladými umělci. Hudbu artificiální i nonartificiální interpret ovali na všech 
koncertech školy a speciálně na dvou koncertech klávesového oddělení.  
     Velkým úspěchem bylo přijetí Martina Bambuška, žáka MgA. Moniky Chmelařové,  ke 
studiu hry na klavír na Konzervatoř v Pardubicích. Velmi potěšujícím bylo i přijetí  Kateřiny 
Vrabľové, Zuzany Dlabolové a Adély Filipčíkové na VŠ se zaměřením na pedagogiku a 
hudební výchovu. 

Cíle do budoucna 
     Fixním cílem pro klavíristy, keyboardisty a akordeonisty zůstává co nejširší uplatnění  co 
by korepetitorů a spoluhráčů v různých uskupeních . 
     V sólové hře čeká ve školním roce 2007/2008 klavíristy soutěž, kterou vyhlašuje MŠMT . 
Opět proběhne v systému kol školních, okresních, krajských a kola národního. Klávesové 
oddělení opět projevilo zájem o pořádání okresního kola v prostorách naší školy. 
     V oblasti hry na keyboard je stěžejním cílem zadání požadavků NIDV v  Hradci Králové o 
pořádání a poté hlavně absolvování několika školení, navázání spolupráce s učiteli hry na 
keyboard z jiných krajů (předávání zkušeností, eliminování nedostatků, způsobených 
neexistencí platných osnov a odborné přípravy učitelů). 
     Pro celé oddělení bude kromě co nejúspěšnějšího absolvování klavírní soutěže prioritou 
také psaní ŠVP, což bude klást zvýšené nároky nejen na čas pedagogů, ale hlavně na jejich 
kreativitu a schopnost vzájemné spolupráce. 
 

Katarína Kalvodová, vedoucí oddělení 
 

Oddělení teoretických předmětů 
Vyučující: 

� Katarína Kalvodová, DiS. 
� Zdenka Svobodová DiS. 
� Miloslava Vrbová DiS. 
� Mgr.Jana Včeláková 

     V uplynulém školním roce jsme vyučovaly hudební nauku tak, jako v předchozích letech, v 
pěti ro čnících. Kromě toho navštěvují žáci i přípravná oddělení. 
     V jednotlivých ročnících se postupovalo dle učebního plánu a sešitů Hudební nauka pro 
malé i větší muzikanty č.1 a č.2. 
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     Hodiny hudební nauky jsme se snažily zpestřit r ůznými hrami, které jsou zaměřeny na 
získání a procvičování znalostí hudební teorie, dále poslechem hudby a promítáním 
videokazet. Velmi oblíbené jsou videozáznamy školních koncertů. Vzhledem  k tomu, jak jsou 
dnešní děti vytížené, ne vždy se jim podaří na koncert školy přijít. Takto mají možnost alespoň 
zpětně si poslechnout svoje spolužáky a kamarády. Společně pak koncert hodnotíme. 
     Ve druhém pololetí 5.ročníku jsme probíraly dějiny hudby včetně hudebních ukázek 
jednotlivých období. 
     V každém ročníku se průběžně snažíme zabývat aktualitami z kulturního života, výročí 
hudebních skladatelů, významné kulturní akce roku a podobně. 

 
     V  letošním roce navštěvovali teoretickou přípravu  na talentové zkoušky tři žáci. Výuka 
byla zaměřena hlavně na činnosti, které vyžadují individuální přístup v přípravě:  intonace, 
sluchová analýza a rytmická cvičení. Dějiny hudby byly do výuky zařazeny sporadicky, 
studenti totiž vzhledem k dlouhodobému zájmu o hudbu měli v této oblasti velmi dobré 
vědomosti.  
     Výsledky všech tří studentů byly vynikající, talentové zkoušky absolvovali úspěšně a byli na 
zvolené školy byli  přijati.  
Martin Bambušek – Konzervatoř Pardubice 
Kateřina Vrabľová – Vysoká škola pedagogická (zaměření na HV) 
Adéla Filipčíková – Vysoká škola pedagogická (zaměření na HV) 
 
Nauka o hudbě  
     Výuka hudební nauky pro II. stupeň studia byla letos ve spojení s výukou improvizace 
zaměřena na jazzovou improvizaci. Využití klavírní improvizace a práce s harmonií a hudební 
analýzou bylo převažující, věnovali jsme se ale i improvizaci s klarinetem, bicími nástroji a 
zpěvem. Součástí výuky bylo i vyhledávání hudebních stránek na internetu – jak záznamů 
z koncertů, tak nabídky not a úprav skladeb. 
     Pozitivním a tvořivým přístupem studenti prokázali  svůj hluboký zájem o hudbu a 
hudební dění, což je skvělým výsledkem nejen jejich studia, ale i pedagogické práce všech 
učitelů naší školy.    

Zdena Svobodová, vedoucí oddělení 
 

0ddělení dechových a bicích nástrojů 
Září  
11.9. účast na Festivalu „Jičín-město pohádky“ 
Říjen 
Příprava na komorní soutěž 
6.-7.10. seminář Deštná, caucing, Hučíková 
Listopad 
Příprava na adventní koncert, pokračuje příprava na komorní soutěž 
Prosinec  
4.12. Účast pedagogů dechového oddělení (dále jen DO) na hudební dílně – Hradec Králové , 
přednášeli Mgr.Petr Duda, JUDr.Petr Vacek 
5.12. ukázky dechových nástrojů pro mateřské školy 
6.12.adventní  koncert v kulturním domě. Žáci DO vystupovali sólově i jako členové všech 
souborů 
Během prosince se konaly třídní přehrávky všech pedagogů 
Leden 
Vzhledem k nevyrovnané psychice a špatným výsledkům v domácí přípravě jsme se  po 
dohodě s rodiči ukončili  přípravu k talentovým zkouškám na konzervatoř Petry Pavelkové – 
příčná flétna, Hučíková. 
Vrcholí příprava na soutěž a pololetní přehrávky,  kterých se účastní všichni žáci 
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18.1.  zájezd do Prahy na generální zkoušku ČF, M.P.Musorgskij: Obrázky z výstavy 
23.1. školní kolo soutěže v oboru komorní hry 
24.1. seminář hry na příčnou flétnu, Pálffyho palác , Praha 
29.,31.1. přehrávky 
30.1. školení Hradec Králové, význam, obsah a způsob vypracování RVP, účastnili se všichni 
pedagogové DO 
Únor 
1.2. přehrávky 
22.6. na klavírním koncertě vystupují žáci DO jako hosté - sólisté 
Březen 
9.3.setkání dechové sekce 
19. a 20.6. krajské kolo soutěže v oboru komorní hry.  
1. místo - bez postupu flétnový kvartet (Petr Luh) 
2. místo - Stará hudba (Katarína Kalvodová),  
                 Klarinetové trio (František Komárek),  
                 Dueto příčných fléten (Ivana Hučíková) 
3. místo - Jičínští trubači (Josef Tomášek) 
 
Duben 
27.4. absolventský veřejný koncert 
 
Květen 
4.5.na absolventské vernisáži VO hraje Petra Pavelková 
9.5. DO pořádá koncert pro holandskou družební školu Masarykovy obchodní akademie 
10.5. koncert Malých muzikantů – velmi úspěšná akce, bohatě navštívená rodiči 
14.5. setkání dechové a pěvecké sekce, RVP, předběžný plán práce na další školní rok 
28.-31.5. postupové závěrečné zkoušky 
28.5.-1.6.probíhá ukázková akce spojená s průzkumem zájmu o studium na ZUŠ na všech 
základních školách v Jičíně. Celkem proběhlo 8 akcí v celkovém trvání přibližně 4 hodin. 
Průzkumu se účastnili pedagogové – Stříbrná, Komárek, Hučíková, Kopecký, Kalvodová, 
Vrbová, žáci Knapová, Plíšková, Trýzubská, Hušek 
Červen 
5.6.Arkádový koncert je hlavním koncert , který pořádá spojení DO s pěveckým. 
Patří k nejúspěšnějším, letos  účinkovali i žáci tanečního oddělení a spolupracovali i všichni 
ostatní, protože koncert podobného rozsahu vyžaduje spolupráci všech oddělení i pedagogů. 
13.6. Humprecht, žáci p.řed.Komárkové 
21.6. zájezd do Prahy na generální zkoušku ČF, Carmina burana 
25.-27.6. účast pedagogů celého oddělení na semináři v Deštné, venovanému, tvorbě RVP a 
práci s žáky 
 

Mgr.Ivana Hu číková, vedoucí oddělení 
Kytarové oddělení 
     Pedagogové pravidelně přispívají do ZUŠkovinek, participují na zpracovávání RVP, jezdí 
na semináře a školení týkající se jak RVP, tak vlastní odborné pedagogicko metodické 
činnosti. 
Září  
Od září je znovu obnovena výuka kytary na pobočce v Sobotce, kterou zajišťuje paní učitelka 
Hana Botková v rozsahu 5 hodin, věnuje se sólové i komorní hře.  
20.9. koncert v kostele v Popovicích, kytarový kvintet, kytarové korepetice 
22.9. koncert v kostele v Konecchlumí , kytarový kvintet, kytarové korepetice 
23.9. vítání občánků, Hučíková 
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Říjen 
Příprava na komorní soutěž 
Listopad 
Pokračuje příprava na komorní soutěž 
Příprava na adventní koncert 
Probíhají třídní přehrávky všech pedagogů 
Prosinec  
19.12. přehrávka Sobotka, Botková 
Leden 
Ze zdravotních důvodů (zlomenina kotníku) vede dočasně Kytarový orchestr Ivana Hučíková. 
Výuka ostatních žáků je suplována ostatními pedagogy kytaristy – p.uč.Botková, Hučíková, 
Komárek, kteří rovněž vystavili vysvědčení. 
30.1. školení Hradec Králové, význam, obsah a způsob vypracování RVP, účastnili se všichni 
pedagogové KO 
Únor 
26.2. setkání kytarové sekce-  
Březen 
Po ukončení zdravotní neschopnosti se vrátil Karel Kulhavý. Ředitelkou školy bylo 
rozhodnuto o vedení Kytarového orchestru Ivanou Hučíkovou. 
6.3. kytarový podvečer, koncert žáků  a pedagogů KO. Účastnilo se značné množství dětí, 
z poloviny čísel hrály v komorních souborech – dua, tria, kvintet s doprovodem keyboardu, 
Kytarový orchestr. Ředitelkou školy byla konstatována stoupající úroveň výuky a pozitivní 
přístup kantorů KO k výuce komorní hry. 
9.3. setkání kytarové sekce - RVP 
23.3.  setkání kytarové sekce - rozbor komunikace v KO 
28.3. přehrávka absolventů, k účasti na veřejném absolventském koncertě byli vybráni Lucie 
Gillová (doprovodem keyboardu a kytarové duo  
Duben 
3.4. vystoupení v Městské knihovně,  
14.4. vítání občánků 
25.4. vystoupení v Městské knihovně, hraje kytarový orchestr 
27.4. absolventský koncert 
Květen 
10.5. koncert Malých muzikantů – velmi úspěšná akce, bohatě navštívená rodiči 
13.5. Humprecht , účastní se celý KOR 
15.5.setkání kytarové a smyčcové sekce 
28.-31.5 postupové závěrečné zkoušky 
28.5.-1.6. probíhá ukázková akce spojená s průzkumem zájmu o studium na ZUŠ na všech 
základních školách v Jičíně. Celkem proběhlo 8 akcí , v celkovém trvání přibližně 4 hodin. 
Průzkumu se účastnili pedagogové – Stříbrná, Komárek, Hučíková, Kopecký, Kalvodová, 
Vrbová, žáci Knapová, Plíšková, Trýzubská, Hušek 
Karel Kulhavý ukon čil návštěvy dvouletého kytarového semináře v Brně. 
Červen 
Během června probíhají opět třídní přehrávky, spojené se SPŠ a informacemi rodičům o 
úplatě, platbě SRPŠ. 
8.6. koncert v Sobotce, Humprecht, Botková 
10.6. vystoupení na Humprechtě, Botková 
20.6. koncert v kostele u sv.Ignáce 
21.6. zájezd do Prahy na generální zkoušku ČF, Carmina burana 
25.-27.6. účast pedagogů celého oddělení na semináři v Deštném, věnovanému tvorbě RVP a 
práci s žáky 

Mgr.Ivana Hu číková,vedoucí oddělení 
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PĚVECKÉ ODDĚLENÍ  

� BcA.Petr  SVOBODA DiS. ……….. sólový zpěv 
� Zdena  SVOBODOVÁ DiS. ........ sólový zpěv, souborová hra (Lidová muzika),  hudební 

nauka 
� Mgr.Jana  VČELÁKOVÁ …. sólový zpěv, komorní zpěv (přípravný pěvecký sbor, 

komorní pěvecký sbor), Kanafaska – zpěv, souborová hra (populární hudba), hudební 
nauka 

 
     Pěvecké oddělení se věnuje výuce sólového a komorního zpěvu. Výuka sólového zpěvu má 
širší žánrové zaměření. Žáci jsou vedeni ke klasické průpravě. Po zvládnutí základů pěvecké 
techniky, správných pěveckých a dechových návyků rozšiřujeme výuku o populární zpěv (zpěv 
na mikrofon). 
     Sborový zpěv je vyučován jednou týdně, repertoár je přizpůsoben věku a schopnostem dětí 
(jednohlasé dětské písně, lidové písně, vícehlasé písně – stará hudba).  
 
     Celoročním cílem pěveckého oddělení bylo zaměření se: 
a) na soustavné zdokonalování pěveckých návyků a dovedností 
b) na správné a důsledné dodržování hlasové hygieny 
c) na výuku klasického a populárního zpěvu 
d) na zpěv v komorních seskupeních 
e) na zvyšování počtu žáků, zkvalitnění jejich celkové úrovně a úrovně absolventů 
f) na nabídku zajímavých a zároveň náročných učebních plánů (např. žánrová zaměření) 
g) na vzbuzení zájmu žáků o mimoškolní akce (veřejné akce, soustředění ve volném čase, 

koncerty – veřejné, školní) 
h) na vyhledávání aktivit a zapojování do projektů, které jsou nám blízké (radost z činnosti, 

předávat dobře odvedenou práci, pozitivní působení na okolí) 
 
     Zdokonalování pěveckých návyků a dovedností je nejdůležitějším a dlouhodobým úkolem, 
jak pro žáky, tak i pro pedagogy. Správné a důsledné vedení techniky hlasového aparátu vede 
ke znělému a zdravému hlasu. Pokud  student sólového zpěvu dodržuje zásady k rozvoji a 
zdokonalování pěveckých technik, může se úspěšně věnovat různým pěveckým aktivitám. 
      Systematická a pečlivá práce vyučujících dovedla mnoho žáků k nadprůměrným výkonům,  
které byly prezentovány na veřejných vystoupeních a koncertech. Od počátku školního roku se 
žáci věnovali přípravě repertoáru, na kterém předvedli své pěvecké dovednosti, rytmické 
cítění, správné frázování, dynamické odlišnosti, intonační přesnost, přirozené chování na 
pódiu atd. Kladné hodnocení ze strany rodičů žáků, široké veřejnosti a pedagogů bylo plně 
zasloužené! 
     Pěvecké oddělení je svým mnohostranným zaměřením nedílnou součástí mnoha zajímavých 
hudebních projektů, jež se staly oblíbenými ze strany žáků, tak i veřejnosti. Důležitou součástí 
výuky je vzájemná spolupráce s ostatními odděleními a souhra v komorních souborech. Během 
školního roku se spolupráce s komorními soubory velmi osvědčila a stala se mezi žáky 
oblíbenou a populární. 
 Vyučující pěveckého oddělení se věnují i vedení žáků ke společné pěvecké a nástrojové 
souhře, a to v souborových seskupeních. 
 
 Komorní seskupení: 

LIDOVÁ  MUZIKA „NETRAFOLKA“ (Z. Svobodová) – netradiční 
pojetí lidové hudby 
 

    KAPELA (J. Včeláková)– populární hudba 
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PŘÍPRAVNÝ  „ZÁMECKÝ SBOREČEK“(J. Včeláková)– dětské 
písně, lidové písně 
  
 
„ZÁMECKÝ PĚVECKÝ  SBOR“(J.Včeláková)– stará hudba, lidové 
písně, populární písně 
 

    „KANAFASKA“ (J.Včeláková) – lidové písně(zpěvy) 
 
     Každý z žáků má své oblíbené téma, co se týká žánrového zařazení a časového vývoje 
hudby. 
     Lidové písni se již druhým rokem věnují žáci v nově založeném souboru (NETRAFOLKA), 
který předává svým  posluchačům lidovou muziku odlehčeným, neotřelým a svěžím způsobem.  
Netradiční folklórní kapela „NETRAFOLKA“ hraje ve složení 1 . a 2. housle, zobcové flétny 
(soprán,alt), klarinet, 2 violoncella, 2 kytary, 3 zpěvačky a 1 zpěvák. Snaží se k lidovým 
písničkám přistupovat trochu netradičně a obohacovat je pohybem, výtvarnými prvky a 
vtipem. Zatím má v repertoáru  tři malé bloky písní: renesanční písně, písně z Jičínska včetně 
jedné jarmareční „O ševcovské vojně“ a jarní suitu  „Vynášení smrti“. 
     Úpravy písní vytvořili : Mgr.Jana V čeláková, pan Jan Sündermann a pan Martin Otruba. 
Muzika vystupuje na koncertech ZUŠ, na Valdštejnských slavnostech, na festivalu Jičín město 
pohádky a dalších akcích pořádaných městským úřadem v Jičíně. Přáním všech členů souboru 
„Netrafolka“ je, aby lidová písni čka oslovila i mladé lidi, aby nezaniklo její kouzlo a především 
odkaz našich předků! 
     Vztah k lidové hudbě je u dětí rozvíjen i  v dětském folklórním souboru „Kanafaska“, jehož 
součástí je dětská lidová muzika, kterou vede p.uč.M.Stříbrná. Neoddělitelnou součástí 
každého folklórního souboru je tanec, lidová muzika a zpěv.  V aktivní  spolupráci tanečního 
oddělení (p.uč.E.Černochová), smyčcového oddělení (p.uč. M.Stříbrná) a pěveckého oddělení 
(p.uč. J.Včeláková) budeme i nadále pokračovat v příštím školním roce. 
     Žáci „Zámeckého pěveckého sboru“ a „Zámeckého sborečku“se  představili s písněmi 
v lidovém tónu na „Vánočním koncertu“,  „Jarním koncertu“, výchovném koncertu pro MŠ  a 
„Arkádovém koncertu“. 
    Sborová seskupení se snažila písně obohatit o jednoduchý pohyb, výraznou dynamiku, 
přirozený projev,  zajímavé rytmické a melodické doprovody (zvonkohry, rytmické nástroje, 
keyboard, flétny, kazoo atd.). 
 
     Stará muzika, nebo-li renesanční a barokní hudba je velice lákavá a žádaná, jak ze strany 
dětí, tak i veřejnosti a posluchačů na veřejných vystoupeních. „Zámecký pěvecký sbor“ a 
sólisté se podíleli na závěrečném koncertu v kostele sv. Ignáce. Pro všechny úspěšné zpěváky a 
muzikanty byla účast na závěrečném koncertu odměnou za celoroční práci a 
přípravu.Vznešenost staré hudby, libozvučné tóny, byly podtrženy nenahraditelnou akustikou 
a duchovní atmosférou. 
     Ve školním roce 2007 – 2008 se budeme snažit o obnovení spolupráce se souborem Staré 
hudby (p.uč.K.Kalvodová). 
 
     Populární píseň, je dalším žádaným žánrem, kterému se věnujeme při výuce na naší škole. 
Začínající populární zpěváci a zpěvačky se představili na „Jarním koncertu“ a koncertu 
v zámeckém parku (prezentace osvětlení), kde je doprovodila dětská kapela v obsazení –  
akustická kytara, elektrická kytara, basová kytara, bicí, klávesy, saxofon. 
     Výkony mladých muzikantů a zpěváků  byly nadprůměrně  kvalitní a  radost jejich 
pedagogů nekonečná!  
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     V tomto školním roce byla snaha o získání zájmu nejmenších zpěváčků o sborový a 
postupně i sólový zpěv naplněna! Nadšení dětí ze společného zpívání bylo ve velké míře 
podpořeno i jejich rodiči a prarodiči, kteří trp ělivě vodili malé zpěváčky na hodiny, generální 
zkoušky a koncerty. Patří jim poděkování, za jejich spolupráci!!! 
     „Zámecký pěvecký sbor“ se svým aktivním přístupen většiny členů, nezůstal v účasti a 
prezentaci svého pěveckého umění vícehlasého zpěvu pozadu. O sborové zpívání projevilo 
zájem i několik chlapců, kteří obohatili svojí přítomností  původní dívčí sbor o milou 
společnost, ale především o zajímavé barevné ladění smíšeného komorního  pěveckého sboru. 
       Prezentace pěveckého oddělení byla podpořena vstřícným přístupem kolegyň – 
K.Kalvodové, V.Matuškové, I.Hučíkové, bez jejichž korepetic by naši žáci nemohli vystupovat. 
I ostatním kolegům – H.Botkové, F.Komárkovi, J.Fejfarovi, V.Čejkové, M.Vrbové, 
M.Kopeckému patří poděkování za přípravu dětí do souborů „Netrafolka“ a „Kapely“.  
 
     V příštím školním roce se budeme opět snažit o aktivní  spolupráci s ostatními odděleními a 
komorními seskupeními. Doufáme, že se nám příští rok vydaří, ke spokojenosti všech, kteří se 
podílejí na společné celoroční práci. 
 
Výhledový plán na školní rok  2007/2008: 
a) vystoupení na JMP (komorní pěvecký sbor, kapela, „Netrafolka“, sólisté) (ZÁŘÍ) 
b) koncert v kostele v Popovicích a Konecchlumí – stará hudba (ZÁŘÍ) 
c) kostýmy pro přípravný sbor (ŘÍJEN) 
d) kostýmy pro kapelu (ŘÍJEN) 
e) vystoupení pro ČK (LISTOPAD) 
f) vánoční koncert (PROSINEC) 
g) soutěž lidové písně (BŘEZEN) 
h) „Jarní koncert“ (DUBEN) 
i) Valdštejnské dny – Jičín (KVĚTEN) 
j)  koncert populární hudby (ČERVEN) 
 
AKCE PĚVECKÉHO ODDĚLENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 
ZÁŘÍ 
Vystoupení kapely na festivalu JMP. 
Vystoupení „Zámeckého sborečku“ v m ěstské knihovně (zahájení JMP, přejmenování 
knihovny na k.V.Čtvrtka). 
Vystoupení „Netrafolky“ na JMP. 
Vystoupení „Kanafasky“ na JMP. 
Koncert staré hudby v Popovicích a v Konecchlumí – „Zámecký komorní sbor“, sólisté 
 
ŘÍJEN 
Příprava na vánoční koncert. 
 
LISTOPAD 
Příprava na vánoční koncert. 
Podílení se na hudební produkci pro dárce krve – sólisté. 
 
PROSINEC 
Koncert pro pana starostu a podnikatele města Jičína – „Netrafolka“. 
Vánoční koncert v kulturním domě – „Zámecký komorní sbor“, „Zámecký sboreček“, 
„Netrafolka“, sólisté. 
 
LEDEN 
Pololetní zkoušky. 
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Příprava na „Jarní koncert“. 
 
ÚNOR 
Příprava na „Jarní koncert“. 
Příprava na koncert staré hudby. 
Příprava na vystoupení „Kanafasky“ v HK- ples folklórních souborů. 
 
BŘEZEN 
Hudba 20. Století – sólisté. 
„Kanafaska“ – ples folklórních souborů v HK. 
Absolventská přehrávka. 
Vynášení MORENY. 
 
DUBEN 
Příprava na koncert staré hudby. 
Příprava na „Jarní koncert“. 
Absolventský koncert. 
 
 
KVĚTEN  
Koncert malých umělců – sóla. 
„Jarní koncert“ – „Zámecký komorní sbor“, „Zámecký sboreček“, kapela, „Netrafolka“, 
sólisté 
Koncert pro MŠ – „Zámecký sboreček“, sólisté. 
Postupové zkoušky. 
 
ČERVEN 
Koncert na arkádovém nádvoří – „Zámecký komorní sbor“, „Zámecký sboreček“, 
„Netrafolka“ 
Vystoupení pro městský úřad – prezentace osvětlení – kapela, sólisté, „Kanafaska“ 
Koncert staré hudby v kostele sv. Ignáce – „Zámecký komorní sbor“, sólisté. 
Svatojánská noc – „Zámecký komorní sbor“, sólisté 

Mgr.Jana Včeláková, vedoucí oddělení 
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Školní rok byl ukončen v pátek 28.června a bylo vydáno dětem vysvědčení. 
 
V průběhu roku se zúčastňujeme dalších nespočetných akcí: 

- pravidelně každou neděli v měsíci květnu a červnu vystupovali naši žáci i se svými 
učiteli v   soboteckém zámečku Humprecht. Tato akce je již tradiční a o tato vystoupení 
je mezi veřejností velký zájem. 

 

- celoročně pravidelně spolupracujeme s místní Městskou knihovnou, kde se prezentují 
nejen žáci, ale i učitelé při nejrůznějších akcích 

- pravidelně se prezentujeme při slavnostním 
vítání občánků v prostorách obřadní síně ji čínského zámku, ohlas veřejnosti byl 
výborný 

- samozřejmě zde nesmím opomenout ani výchovné koncerty, které pořádáme pro žáky 
ze všech typů škol, a to i na objednávku – podle potřeby té které školy či dokonce třídy, 
i letos jsme se zaměřili p řevážně na předškolní děti. 

- pravidelně hrají učitelé na veřejném koncertě 
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- k pravidelným aktivitám pat ří účast na festivalu“Jičín-město pohádky“ i tzv. třídní 
přehrávky  

- v rámci úspor jsou veškeré informativní a propagační materiály zhotovovány 
ředitelkou školy pomocí počítače a kopírovacího stroje 

- nespočetně jsme se během celého roku účastnili menších kulturních akcí – jako jsou 
např.různé vernisáže, hudební zpestření jakéhokoliv programu, setkání, slavnostních 
zasedání apod. 

- výtvarný obor se během roku pravidelně prezentoval svými výtvory v prostorách školy,  
Městské knihovny, vestibulu Městského úřadu v Jičíně a v Obřadní síni jičínského 
zámku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
           
    

 
 
 
Výroční zpráva o hospodářském výsledku roku 2006 
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V roce 2006 měla ZUŠ tyto příjmy:  
 
výběr školného 1281700,- Kč 
dotace na provoz školy-nájem 370000,- Kč 
neinvestiční příspěvek na opravu klavírů 250000,- Kč 
dotace na platy a odvody 8263500,- Kč 
ostatní příjmy- úroky BU           16655,- Kč 
dotace na soutěže ZUŠ 250000,- Kč 
nevyčerpaná dotace z r. 2005 PI -13247,- Kč 
 
Celkem příjmy: 10418608,- Kč 
 
 
 
Tyto finanční prostředky byly čerpány: 
Platy 6012100,- Kč 
OON 20000,- Kč 
zákonné odvody 2111200,- Kč 
zákonné sociální náklady 120200,- Kč 
soutěže ZUŠ 250000,- Kč 
učební  pomůcky 265747,- Kč 
 
ostatní provozní náklady celkem: 1637824,- Kč 
z toho: 
inventář a hudební nástroje 304730,- Kč 
spotřeba energií 365959,- Kč 
opravy a udržování 347755,- Kč 
nájemné 369380,- Kč 
soutěže ZUŠ 250000,- Kč 
 
Výdaje celkem: 10417071,- Kč 
 
 
Vzniklý hospodářský výsledek 1536,77 Kč byl převeden do rezervního fondu. 
 
 
V Jičíně dne 29.6.2007                                                                                                                     Eva Poláková, ekonom 

 
 
 
 

                                     
 
 

Bc.Jaroslava Komárková 
ředitelka školy 

 
 Jičín, 12.10.2007 


