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Zaměstnanci ZUŠ Jičín: 
 
 
 

 
 
1. řada zleva: Čejková, Botková, Chmelařová, Komárková, Hučíková, Stříbrná, Kracík 
 
2. řada zleva: Burešová, Matoušková, Štolfová, Matušková, Ulvrová, Černochová 
  
3. řada zleva: Poláková, Svobodová, Vrbová, Včeláková, Badová, Kalvodová 
 
4. řada zleva: Komárek, Kr čmárik, Kopecký, Šolc, Petira, Matějka 
 
chybí: Havelka, Koláčný 
 
 
 
 
 

 
 
 



 3 

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.  
 Identifikační 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 umělecká 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  Ukon čené studium  - aprobace  Vyučuje  
ředitelka   
Bc. Komárková Jaroslava DiS. konzervatoř Praha; Univerzita Karlova Praha – Pedagogická fakulta 
  lesní roh 

školský management 
lesní roh, Komorní orchestr, hudební 
nauka 

Statutární zástupce  ředitelky   
Poláková Eva Gymnázium Jablonec nad Nisou mzdová a finanční účetní, ekonom 
   
učitelé:     
Mgr. Badová Zdenka Pedagogická fakulta  
 hudební nauka, pěvecký sbor sólový a sborový zpěv 
Botková Hana, DiS. konzervatoř J. Deyla Praha 
  kytara, flétna Kytara 
Čejková Věra, DiS. konzervatoř Brno   
  klavír klavír, taneční korepetice, 

„Chobotnice“, PHV, sboreček 
Černochová Eva AMU Praha - kurz taneční pedagogiky 
  tanec tanec 
Ing. Jiří Havelka, DiS. Konzervatoř Praha  
 bicí nástroje bicí nástroje 
Mgr. Hučíková Ivana, DiS. konzervatoř J. Deyla Praha; Univerzita Karlova Praha – Filozofická fakulta 
  kytara, flétna flétna, zobcová flétna, kytara, 

Kytarový orchestr 
MgA.Chmelařová Monika, DiS. konzervatoř Pardubice, AMU Praha 
  klavír klavír 
Kalvodová Katarína, DiS. konzervatoř Žilina nauka o hudbě, „Cantus firmus“ 
  klavír klavír, hudební korepetice 
Koláčný Ondřej, DiS. konzervatoř Brno „Kanafaska“ 
 housle housle, hudební nauka 
Kopecký Miroslav DiS. Konzervatoř Pardubice  housle, hudební nauka 
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 Ke 30. 6. 2009 ukončila pracovní poměr po 20 letech vynikající pedagogické práce paní 
učitelka Vladimíra Nováková-Matušková, která se z Jičína odstěhovala. Paní učitelka Daniela 
Štolfová se 11.7. 2009 provdala a jmenuje se Salayová.  
 
 
 
 
Umělecká rada školy pracovala ve složení: 
 

� Bc. Komárková Jaroslava, DiS. – ředitelka školy 

� Kalvodová Katarína, DiS. – vedoucí hudebního oboru i oddělení klávesových nástrojů a 

teoretických předmětů 

� Svobodová Zdeňka, DiS. – vedoucí pěveckého oddělení a dechových a bicích nástrojů 

� Miloslava Vrbová, DiS. – vedoucí oddělení smyčcových a strunných nástrojů 

� Stříbrná Marie DiS. – vedoucí oddělení elektronických klávesových nástrojů 

� Mgr. Šolc Miloš – výtvarný obor 

� Černochová Eva – tanečního obor 

� Matoušková Petra, DiS. – vedoucí pobočky v Sobotce 

 
 

  housle bicí nástroje 
MgA. Komárek František, DiS. konzervatoř Brno,Vysoká škola múzických umení Bratislava 
  fagot fagot, klarinet, saxofon, zobcová 

flétna, kytara, bicí nástroje 
Kracík Jana, DiS. konzervatoř Praha  
 fagot, zobcová flétna zobcová flétna 
Krčmárik Pavel dipl.um. konzervatoř Pardubice   
  klavír keyboard, taneční korepetice 
MgA. Matějka Ondřej, DiS. Konzervatoř Praha, AMU Praha  
 trubka trubka, pozoun, zobcová flétna 
Matoušková Petra, DiS. konzervatoř Teplice   
  klavír klavír, keyboard, komorní hra 
Matušková Vladimíra, DiS. konzervatoř Praha   
  lesní roh elektronické klávesové nástroje 
Petira Michal, DiS. konzervatoř v Teplicích 
  klavír klavír 
Stříbrná Marie, DiS. konzervatoř Brno  housle, klavír, hudební nauka, 
  housle  keyboard 
Svobodová Zdeňka, DiS. konzervatoř Praha (zpěv) a AMU Praha (kurz taneční pedagogiky) 
  zpěv, tanec pěvec.hlas.výchova a zpěv, 

„Netrafolka“ 
Mgr. Šolc Miloš Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta 
 výtvarná výchova výtvarný obor 
Štolfová Daniela, dipl.um. konzervatoř Pardubice   
  klavír klavír 
Mgr. Včeláková Jana Technická univerzita Liberec, Pedagogická fakulta 
  hudební nauka, sborový zpěv pěvec.hlas.výchova a zpěv, hudební 

nauka, kapela „Popík“ 
Vrbová Miloslava, DiS. konzervatoř Kroměříž  violoncello, komorní hra 
  violoncello hudební nauka,Komorní orchestr 
Sekretá řka a hospodá řka:  
Ulvrová Lenka Gymnázium Nový Bydžov administrativní a spis.pracovnice 
Uklízečka a domovnice:   
Burešová Eva SOU   
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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, INFRA v.o.s. Třebíč 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, nadále jsme pracovali na první verzi Školního vzdělávacího 
programu základního uměleckého vzdělávání. 
   Ředitelka školy Bc. Jaroslava Komárková pracuje externě jako lektorka Národního institutu 
dalšího vzdělávání v Hradci Králové – obor řízení a také je členkou v metodickém výboru NIDV a 
působí jako externí konzultantka závěrečných a bakalářských pracích pro Centrum školského 
managementu při UK Praha, pedagogické fakultě.  Od 1. 5. 2005 je předsedkyní Krajské rady 
Asociace Základních uměleckých škol ČR a členkou Ústřední rady AZUŠ ČR v Praze jako 
předsedkyně krajské sekce učitelů pro dechové nástroje žesťové. 
  
 
 
 
 
STATISTICKÉ ÚDAJE  
 
ve školní roce 2008-2009 navštěvovalo naši školu celkem 630 žáků, z toho 477 dívek v těchto 
oborech: 
1. hudební –   417 žáků v individuální výuce a 11 žáků v kolektivní výuce 
2. taneční –      91 žák 
3. výtvarný –  111 žáků 
 
Absolventů v tomto školním roce bylo 55, z toho 43 dívek: 
hudební  obor - 41 žáků 
taneční obor   -  4  žákyně 
výtvarný obor - 10 žáků 

 
 
Vyučované obory na škole: 

1. Taneční obor – p.uč. Černochová Eva 

2. Výtvarný obor – p.uč. Mgr. Šolc Miloš 

3. Hudební obor: 

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

Matoušková Petra DiS., Petira Michal DiS., Štolfová Daniela dipl.um.  
- elektronické klávesové nástroje (keyboard) – p.uč. Krčmárik Pavel dipl. um., Matoušková 

Petra DiS., Matušková Vladimíra DiS., Stříbrná Marie DiS. 
 
- oddělení smyčcových nástrojů: 
- housle – Koláčný Ondřej DiS., Kopecký Miroslav DiS., Stříbrná Marie DiS. 
- violoncello – Vrbová Miloslava, DiS.  
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- oddělení strunných nástrojů: 
- kytara – Botková Hana DiS., Mgr. Hučíková Ivana DiS., MgA. Komárek František DiS. 
 
- oddělení dechových a bicích nástrojů:  
- zobcová flétna – Mgr. Hučíková Ivana DiS., MgA. Komárek František DiS., Kracík Jana 

DiS., MgA. Matějka Ondřej DiS. 
- příčná flétna – Mgr. Hučíková Ivana DiS.  
- klarinet, saxofon – MgA. Komárek František DiS.  
- fagot – MgA. Komárek František DiS., Kracík Jana DiS. 
- trubka, pozoun, tenor, tuba – MgA. Matějka Ondřej, DiS. 
- lesní roh - Bc. Komárková Jaroslava DiS., Matušková Vladimíra DiS. 
- bicí nástroje: Ing. Jiří Havelka DiS., MgA. Komárek František DiS., Kopecký Miroslav DiS. 
 
- oddělení pěvecké hlasové výchovy a zpěvu: 
- Mgr. BadováZdenka, Svobodová Zdeňka DiS., Mgr.Včeláková Jana 
 
- oddělení teoretických předmětů:  
- přípravná hudební výchova, hudební nauka, nauka o hudbě – Mgr. Badová Zdenka,  

Kalvodová Katarína DiS., Kopecký Miroslav DiS., Bc. Komárková Jaroslava DiS., Stříbrná 
Marie 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 vyhláška 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     2.400,- Kč 
výtvarný obor 2.000,- Kč 
hudební obor 2.400,- Kč 
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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 ve hře na dechové a bicí nástroje, pro sólový a komorní 
zpěv, taneční obor. 
 Pro naši školu byl soutěžní rok nejúspěšnějším ve své 70tileté historii. 
 
VÝSLEDKY OKRESNÍ KOLA  
 
Umístění našich žáků v soutěži dechových a bicích nástrojů, Jičín - Porotní sál, 24.2.2009 
  
BICÍ NÁSTROJE  
1.kategorie vyučující:  
1. Jičín Vágenknecht Jiří J.Havelka: Etuda pro bicí soupravu č.1 J.Havelka 1.postup 

21,4 
5.kategorie 
1. Jičín Havelka Jan J.Havelka: Etuda pro bicí soupravu č.2 J.Havelka 1.postup 

22,6 
2. Jičín Matějka Jan J.Havelka: Etuda pro bicí soupravu a 

djembe č.3  
J.Havelka 1.postup 

21,2 
8.kategorie 
1. Jičín Kracík Josef M.Veselý: Souhra 

O.Baláž: Zlý svědomí 
F.Komárek 1.postup 

22,2 
 
ZOBCOVÁ FLÉTNA 
0.kategorie 
1. Jičín Hollmanová Sabina T.Susato: Ronde 

J.van Eyck: Al hebben de Princen haren 
O.Matějka 2.místo 

20,8 
2. Jičín Janků Anna anglická lid.: Růženka 

J.Novotný: Malé tóny 8 
anonym: Ariette 

J.Kracík 2.místo 
20,6 

3. Jičín Mydlářová Karolína Gervaise: Allemande 
J.Hošek: Legátko 

J.Kracík 2.místo 
20,4 

4. Jičín Rýdl Jan J.Hošek: Obaleč 
T.Susato: Ronde 

J.Kracík 1.postup 
22,8 

1.kategorie 
1. Jičín Čechová Pavlína W.A.Mozart: Andantino 

V.Bachtíková: Krtek z Hodkoviček 
V.Bachtíková: Valčík 

J.Kracík 1.místo 
21 

2. Jičín Herbrychová 
Apolena 

J.Novotný: Malé tóny č.7 
W.A.Mozart: Andantino 

O.Matějka 2.místo 
19,2 

2.kategorie 
1. Jičín Kučerová Aneta J.Haydn: Romance 

T.Susato: Ronde 
I.Hučíková 2.místo 

20,4 
3.kategorie 

1. Jičín Bucková Karolína J.Novotný: Grey ragtime 
N.A.Strungk: Suite d-moll, 1.,2.a 3.věta 
V.Bachtíková: Píseň Popelky 

I.Hučíková 1.postup 
22,4 

2. Jičín Stránská Darina J.B.Loeillet: Sonata F-dur, 1. a 6.věta 
V.Bachtíková: Pohádka 
P.de Lavigne: Sonata La Baussan: 1.v. 

J.Kracík 1.postup 
23,6 
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4.kategorie 
1. Jičín Komárková Tereza M.Klement: Tanec XVI.,Runda laetum in 

cornum 
P.Pell: Andante 
M.Klement: Tanec-Sarabanda 
irská lidová: Air 

F.Komárek 2.místo 
19,6 

5.kategorie 
1. Jičín Janatková Lenka B.Marcello: Sonata, 1.,2.,3.,4.věta 

V.Bachtíková: Pochod sedmi trpaslíků 
L.van Beethoven: Miluji Tě 

J.Kracík 2.místo 
20,2 

6.kategorie 
1. Jičín Kubíčková Barbora L.Searle: Melody of the Flower 

J.B.Loeillet: Sonata a-moll 
T.Davis,G.Vincent: Be Bop 

I.Hučíková 1.postup 
21,4 

 
KLARINET 
1.kategorie 
1. Jičín Stránská Darina H.Purcell: Trumpet tune 

J.Lennon: Michelle 
F.Komárek 1.postup 

22 
 
SAXOFON 
6.kategorie 
1. Jičín Kerner Jiří A.Corelli: Adagio 

H.Botz: White Lady, Boogie 
F.Komárek 1.postup 

21,6 
 
TRUBKA 
1.kategorie 
1. Jičín Babák Štěpán J.B.Lully: Píseň 

J.I.Linek: Intrada 
O.Matějka 1.postup 

22 
9.kategorie 
 
LESNÍ ROH 
1.kategorie 
1. Jičín Hučíková Alena P.-M.Dubois: A bras le Cor! 

1.,2.,3.,4.část 
J.Komárková 1.postup 

23,2 
3.kategorie 
1. Jičín Knapová Michaela A.Corelli: Sarabanda a Gavotta 

E.Hradecký: Svítání 
J.Komárková 1.postup 

21,8 
2. Jičín Trýzubská Tereza J.Krieger: Menuet 

E.Hradecký: Svítání 
J.Komárková 1.postup 

22,2 
6.kategorie 
1. Jičín Plíšková Klára C.Saint-Saéns: Morceau de Concert J.Komárková 1.postup 

22,2 
 
POZOUN 
6.kategorie 
1. Jičín Karásek Jan A.Chačaturjan: Andantino 

J.Šimek: 2 Melodie 
O.Matějka 1.postup 

23,2 
2. Jičín Stříbrný Vojt ěch A.Chačaturjan: Andantino 

M.Hannickel: Anthem 
D.Court: Autumn Leaves 

O.Matějka 1.postup 
21 

 
PŘÍČNÁ FLÉTNA 
1.kategorie 
1. Jičín Nechanická 

Kateřina 
western melody: Country Lilly 
H.Purcell: Air 

I.Hučíková 1.postup 
21,8 

2.kategorie 
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1. Jičín Krátká Natálie J.Krček: Tanec 
W.A.Mozart: Sonatina C-dur, 1.věta 

I.Hučíková 2.místo 
20 

6.kategorie 
1. Jičín Palasová Pavlína F.Poulanc: Sonata, Cantilena 

J.B.Loillet: Sonata D-dur, 2.věta 
L.Searle: Don´t laugh at  me 
                Argentango 

I.Hučíková 1.místo 
21,6 

9.kategorie 
4. Jičín Pokorná Marie F.J.Gossec: Gavotta 

C.Debussy: Syrinx 
J.Pauer: Capriccio 1.a 2.věta 

I.Hučíková 1.postup 
22,4 

 
 
Umístění našich žáků v sólovém a komorním zpěvu, Hořice 3.2.2009 
   
Kategorie I.    

� 2. místo Šatrová Valentýna 20 bodů J.Včeláková 
� 3. místo Stránská Darina  17 bodů Z.Svobodová 

  
Kategorie II .    

� 1. místo Tlustá Simona  23,5 b.  Z.Svobodová 
 s postupem   
� 1. místo Nechanická Kateřina 21 b.  J.Včeláková 
� 2. místo Pitthardová Veronika 20 b.  Z.Svobodová 

  
Kategorie IV.  

� 1. místo Veisová Anna  21,5 b.  Z.Svobodová 
� 2. místo Žemlička Jaromír 20 b.  J.Včeláková 

  
  
 Komorní zpěv  III.kategorie  

� 1.místo s postupem   23 bodů Z.Svobodová 
      Aneta Klapková, Daniela Jirsová,Ivana Tůmová      

 
 
Umístění našich žáků v  regionální soutěži v tanečním oboru – 3.2.2009, Masarykovo divadlo, 
Jičín 
Všechny choreografie naší školy připravila p.uč. Eva Černochová 
 
1.kategorie, 7-8 let 
ZUŠ název minutáž počet dětí umístění 
Hostinné Na modrém obláčku 4:40 11  
Trutnov Koulelo se, koulelo 2:30 9 postup 
2.kategorie, 9-10 let 
Trutnov Nebojíme se vlka nic 1:30 6  
Hostinné Pastelky 2.50 9  
Trutnov Jaro už je tu 4:30 15 postup 
Jičín Mravenci 3´ 10  
Dvůr Králové Čí jsi, míči? 4:50 8  
Trutnov Koloběh vody 4´ 15 postup 
Hostinné Co si vločky povídají 4:25 9  
Hostinné Ze skříně 5:10 10 postup 
Trutnov Noty,ty,ty 2:40 7  
3.kategorie, 11-12 let 
Trutnov Daydreamer 3´ 8  
Hostinné Polštářky 3:50 15  
Jičín Déšť nám nevadí 2:30 8  
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Nová Paka Temno 3:10 6  
4.kategorie, 13-14 let 
Dvůr Králové Nádraží 2:30 10 postup 
Nová Paka Partnerství 2:30 10  
Jičín Písmena 3:20 14  
5a).kategorie, 15-18 let 
Trutnov Rozum a cit 2:30 2  
Jičín My dnes 3´05 7  
Trutnov Útěky z bezpečí 4:30 9 postup 
Dvůr Králové Můj Bože 3:40 10  
Jičín Mé druhé Já 4:20 8  
Jičín Egypťanky 2:50 7  
Jičín Zrod Země 3 7  
5b).kategorie, 19 let a výše 
Jičín Jízda MHD 3´ 5 postup 
Jičín Podvečer v kavárně 5:10 5 postup 
 
 
VÝSLEDKY KRAJSKÉHO KOLA  
 
Umístění našich žáků - hra na bicí nástroje Jičín, 17.3.2009, Obřadní síň 
 
BICÍ NÁSTROJE 
 
1.kategorie 
2. Jičín Vágenknecht Jiří J.Havelka: Etuda pro bicí soupravu č.1 19,25 2.místo 
2.kategorie 
5.kategorie 
1. Jičín Havelka Jan J.Havelka: Etuda pro bicí soupravu č.2 19 2.místo 
2. Jičín Matějka Jan J.Havelka: Etuda pro bicí soupravu a 

djembe č.3  
20 2.místo 

8.kategorie 
1. Jičín Kracík Josef M.Veselý: Souhra 

O.Baláž: Zlý svědomí 
17 3.místo 

 
 
Umístění našich žáků -  lesní roh, trubka, Jičín, 17.3.2009, Porotní sál 
 
LESNÍ ROH 
1.kategorie 
1. Jičín Hučíková Alena P.M.Dubois: A bras le Còr!, 4 části 22 1.místo   
3.kategorie 
1. Jičín Knapová Michaela A.Corelli: Sarabanda 

E.Hradecký: Svítání 
19,75 2.místo 

2. Jičín Trýzubská Tereza J.Krieger: Menuet 
E.Hradecký: Svítání 

19,5 2.místo 

6.kategorie 
3. Jičín Plíšková Klára C.Saint-Saëns: Morceau de Concert, 1.a 

2.část 
21 1.místo 

 
POZOUN 
6.kategorie 
1. Jičín Karásek Jan A.Chačaturjan: Andantino 

J.Šimek: 2 Melodie 
Ch.Gouinguene: Air du Saqueboutier 

19,4 2.místo 

2. Jičín Stříbrný Vojt ěch A.Chačaturjan: Andantino 
M.Hannickel: Anthem 
D.Court: Autumn Leaves 

18 3.místo 
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Umístění našich žáků zobcová flétna, Jičín, 18.3.2009, Obřadní síň 
 
ZOBCOVÁ FLÉTNA 
  0.kategorie 
3. Jičín Rýdl Jan J.Hošek: Obaleč 

T.Susato: Ronde 
22,6 1.místo 

3.kategorie 
1. Jičín Bucková Karolína J.Novotný: Grey ragtime 

N.A.Strung: Suite d-moll, 1.,2.,3.věta 
V.Bachtíková: Píseň Popelky 

16 3.místo 

5. Jičín Stránská Darina J.B.Loillet: Sonáta F-dur, 1.,6.věta 
V.Bachtíková: Pohádka 
P.de Lavigne: Sonáta 1.věta 

22,6 1.místo 
s postupem 

6.kategorie 
2. Jičín Kubíčková Barbora L.Searle: Melody of the Flower 

J.B.Loillet: Sonata a-moll, Largo, Giga 
T.Davis: Be Bop 

15,4 3.místo 

 
Umístění našich žáků - flétna. klarinet, saxofon,Jičín, 18.3.2009, Porotní sál 
 
PŘÍČNÁ FLÉTNA 
1.kategorie 
1. Jičín Nechanická Kateřina western melody: Country Lilly 

H.Purcell: Air 
19,5 2.místo 

9.kategorie 
1. Jičín Pokorná Marie F.J.Gossec: Gavotta 

C.Debussy: Syrinx 
J.Pauer: Capriccio, 1.a 2.věta 

18,75 2.místo 

 
KLARINET 
1.kategorie 
1. Jičín Stránská Darina H.Purcell: Trumpet tune 

J.Lennon: Michelle 
21,25 1.místo 

 
SAXOFON 
6.kategorie 
1. Jičín Kerner Jiří A.Corelli: Adagio 

H.Both: White Lady 
H.Peychar: Blow Boogie a Prairie 
Boogie 

20 2.místo 

 
Umístění našich žáků v soutěžní přehlídce tanečního oboru, Jaroměř 20.3.2009, divadlo 
 
Choreografie p. uč. Evy Černochové v kategorii 5.b) „Podvečer v kavárně“ získala ocenění poroty 
za taneční techniku. 
 
Umístění našich žáků v sólovém a komorním zpěvu, ZUŠ Hradec Králové Habrmanova, 4.3.2009  
1.místo ve 2.kategorii a absolutní vítěz krajského kola – Simona Tlustá (vyučující Zdeňka 
Svobodová). /Tato kategorie nepostupuje do celostátního kola/.  
 
1.místo s postupem ve III.kategorii komorního zpěvu – Trio ve složení Aneta Klapková, 
Daniela Jirsová, Ivana Tůmová (vyučující Z. Svobodová) 
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VÝSLEDKY CELOSTÁTNÍHO KOLA  
 
Soutěž ve hře na zobcovou flétnu, ZUŠ Vysoké Mýto 17.4.2009 
1. místo ve 3. kategorii ve hře na zobcovou flétnu získala Darina Stránská (vyučující J.Kracík) 
 
Soutěž v komorním zpěvu, ZUŠ Turnov, 24.4.2009 
1.místo ve 3. kategorii získalo pěvecké trio ve složení Aneta Klapková, Daniela Jirsová, Ivana 
Tůmová (vyučující Zdeňka Svobodová) 
 
 Soutěže se samozřejmě neobejdou bez soutěžní poroty. Někteří naši učitelé se letos takto 
zúčastnili soutěžních klání jako členové odborné poroty: 
 
Královéhradecký kraj: 
 
Okresní kola: 
 
hra na dechové a bicí nástroje – v ZUŠ Jičín: 
MgA. Ondřej Matějka, člen poroty 
Bc. Jaroslava Komárková, předseda poroty 
 
sólový a komorní zpěv v ZUŠ Hořice: 
Zdeňka Svobodová 
 
Krajská kola: 
 
hra na bicí nástroje – v ZUŠ Jičín: 
Ing. Jiří Havelka, člen poroty  
 
hra na dechové nástroje dřevěné – v ZUŠ Jičín: 
MgA. František Komárek, člen poroty 
 
hra na dechové nástroje žesťové- v ZUŠ Jičín: 
Bc. Jaroslava Komárková, předseda poroty 
 
sólový zpěv – v ZUŠ Hradec Králové Habrmanova: 
Zdeňka Svobodová DiS., člen poroty 
 
Jihočeský kraj: 
 
krajské kolo ve hře na dechové a bicí nástroje, ZUŠ Písek, 12.3.2009 
Bc. Jaroslava Komárková, předsedkyně poroty 
 
       Je také samozřejmostí, že se žáci naší školy se svými učiteli zúčastňují i celostátních soutěží 
a přehlídek – např. Hořický kapesníček, Novopacký slavíček, Lomnické jaro, Destiny´s Jam apod.    
 Tento rok se stal pro naši ZUŠku doslova historicky nejúspěšnějším. Poprvé v sedmdesátileté 
historii naší školy jsme slavili mnoho soutěžních úspěchů na těch nejvyšších příčkách! 

� Alena Hučíková se účastnila Mezinárodní soutěže žesťových nástrojů v Brně a ve hře na 
lesní roh získala v kategorii JUNIOR A (soutěžící ve věku 8-13 let) čestné uznání (vyučující 
Bc. J.Komárková) 

� Darina Stránská získala v mezinárodní klavírní soutěži „Prague Junior Note“ 4.6.2009 
v 0.kategorii 3.místo (vyučující Katarína Kalvodová)  
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� taneční obor (vyučující E.Černochová) na soutěži „Destiny´s Jam“ Jičín, získal dvě 1.místa 
a dvě 3.místa  

� 15. dubna 2009 v budově Gymnázia a SPgŠ v Nové Pace se uskutečnil 14. ročník soutěže 
„Novopacký slavíček“. Na 3.místě se umístily Stránská Darina, Šatrová Valentýna a 
komorní trio,  na 2.místě se umístila Nosková Lenka a 1.místo  získala Tlustá Simona a 
Pitthardová Veronika. (Samozřejmě ve svých kategoriích.). Zvláštní ocenění poroty získaly 
také naše dvě korepetitorky, paní učitelky Monika Chmelařová a Katarína Kalvodová za 
bravurně zvládnuté a citlivé doprovody, které podtrhovaly výkony soutěžících.  

 

Soutěžní přehlídka “JIČÍNSKÝ MUL ŤÁK“ (z pomoci a spolupráce mezi naší školou, K-klubem a 
grantu Královéhradeckého kraje se mohl uskutečnit 1.ročník soutěže mladých multiinstrumentalistů. 
Největší podíl na realizaci tohoto projektu má za naši školu p.uč. Katarína Kalvodová a za K-klub 
paní Alena Vacková a za KZMJ – Biograf Český ráj pan Michal Miškovský.   

Výsledky soutěže: 

III.místo  + poukázku na nákup ve firmě RONDO v hodnotě 4 000 Kč získala Simona Tlustá – 
(zpěv, klavír – ZUŠ Jičín) 

II.místo + poukázku na nákup ve firmě RONDO v hodnotě 6 000 Kč získal Ladislav Novotný – 
(zpěv, klavír, kytara – ZUŠ Na Střezině, Hradec Králové) 

I.místo + poukázku na nákup ve firmě RONDO v hodnotě 10 000 Kč získala Darina Stránská – 
(zobcová flétna, klavír, klarinet, zpěv – ZUŠ Jičín) 

Vítěze i další účinkující, kteří se umístili do 10.místa (včetně), uvidíte a uslyšíte v září na akci ZUŠ a 
K-klubu v rámci festivalu JMP. 

 
 

  
 

OCENĚNÍ ZAM ĚSTNANCŮ: 
 Stalo se již tradicí, že ředitelka školy uděluje u příležitosti „Dne učitelů“ ocenění 
zaměstnancům školy za jejich celoroční práci. Pro tento rok byli za svou práci oceněni: 

� paní Eva BUREŠOVÁ (za práci nad rámec svých pracovních povinností) 

� p.uč.Eva ČERNOCHOVÁ (za vynikající pedagogickou práci a za choreografie v tanečním 
představení „I hvězdy tančí, aneb protančená historie“) 

� p.uč. Katarína KALVODOVÁ (za  práci koordinátora při psaní pilotní verze ŠVP ZUV a za vedení 
hudebného oboru) 
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� p.uč. Petra MATOUŠKOVÁ (za přípravu a realizaci oslav ke 20. výročí zahájení výuky na pobočce 
v Sobotce) 

� p.uč. Michal PETIRA (za klavírní korepetice v hudebním oboru). 

 
 
PŘEDMĚTOVÉ SEKCE 
 
 Ve škole již několik let pracují, a to velmi dobře a samostatně, 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 
- 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. 
 
 
ČINNOST ŠKOLY V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE:  
 
SRPEN: 
Den Čas Co Kde Zajistí + účast 
25. 10:30 porada ŠUR ředitelna ředitelka + vedoucí UR 
25. 13:00 zahajovací porada HN ředitelka + všichni zaměstnanci 
26. 8:00-14:00 příprava na školní rok, sklad 

hudebních nástrojů, 
HN,spisovna 

 všichni 

27. 12:30-17:00 -„-   
27. 12:30 proškolení PO, BOZP HN všichni 
28.-29. 8:00-13:00 osobní příprava  všichni 
 
ZÁŘÍ:  
Den Čas Co Kde Zajistí 
1. 8:00-13:00 zahájení školního roku učebny všichni učitelé 
2.-5. 11:00-16:30 domluva rozvrhů učebny všichni učitelé 
5.-7. odjezd 8:00 soustředění - Komorní 

orchestr 
Sklář,Ostružno Komárková,Koláčný,Stříbrná, 

Vrbová 
5.-7. odjezd 14:00 soustředění taneční obor Černochová, Čejková, 

Krčmárik 
10. 9:00-12:00 program JMP nádvoří Včeláková, Svobodová 
10. 13:00-16:00 program JMP nádvoří Komárková, Stříbrná,Vrbová 
11. 9:00-12:00 „Jak se dělá generálka“ kostel sv.Ignáce Kalvodová+ žáci a uč., kteří 

hrají na koncertě  
11. 17:00 „Andělská hudba“ kostel sv.Ignáce Kalvodová 



 15 

12. 9:00-12:00 DVPP - školení NIDV HK Hučíková 
12. 9:00-12:00 program JMP nádvoří Kracík, Kalvodová 
12. 13:00-16:00 program JMP nádvoří Kalvodová, Svobodová 
13. 14:00-17:00 program JMP Ryneček Svobodová 
14. 9:30-12:00 program JMP hlavní pódium-

Valdštejnovo nám. 
Svobodová, Černochová, 
Čejková 

16. 16:00 schůzka SRPŠ, Sobotka ZŠ-ZUŠ Matoušková 
17. 10:00 porada HN všichni 
18. 15:30 schůzka zástupců SRPŠ  HN všichni učitelé,Poláková 
18. 16:00 schůzka SRPŠ HN Botková, Poláková 
19. 9:00-17:00 školení-koordinátor Stařeč Komárková,Kalvodová 
26. Turnov (Granát), Liberec 

(ZOO, Botanická zahr.) 
27. Jelenia Góra (600 let 

města), Harrachov 
(hornické muzeum) 

28. 

 
 
 
celodenně 

 
 
 
zájezd ZUŠ, zaměstnanci 

Harrachov (sklárna, 
brusírna, muzeum skla) 
odjezd 

 
 
 
Komárková, Poláková + 
zaměstnanci 
 
 

 
ŘÍJEN 
Den Čas Co Kde Zajistí 
8. 18:00 vernisáž obrazů Městská knihovna Komárek,Komárková 
10. 9:00-17:00 školení-koordinátor Stařeč Komárková,Kalvodová 
10. 18:00 koncert v kostele Popovice Svobodová 
13.-15. celodenně školení ředitelů a 

koordinátorů  ZUŠ KHK 
Deštné Komárková,Kalvodová 

22. 8:00-15:00 zkoušky a generálka TO KD Černochová 
23. 9:00,11:00, 

18:00 
vystoupení pro ZŠ a rodiče KD-„I hvězdy tančí...“ Černochová 

23. 9:00 ŠUR ředitelna umělecká rada 
24. 9:00-17:00 školení-koordinátor Stařeč Komárková,Kalvodová 
24. 18:00 Koncert k 20.výročí 

pobočky 
Sobotka-Spořitelna Matoušková, Krčmárik 

27. podzimní prázdniny 
28. státní svátek 
29. podzimní prázdniny 
 
LISTOPAD:  
Den Čas Co Kde Zajistí 
6. 10:00 porada HN všichni 
7. 9:00-17:00 školení-koordinátor Stařeč Komárková,Kalvodová 
7. celý den ÚUR-lidové nástroje Praha MŠMT Svobodová 
8. 8:30-11:00 vítání občánků Obřadní síň Kalvodová 
13. 18:00 vernisáž Městská knihovna Čejková, Svobodová, Včeláková 
17. státní svátek 
18. celý den školení ŠVP pro ZUŠ 

Broumov  
Janovičky Komárková, Kalvodová 

19.-21. celodenně X.Valná hromada AZUŠ Praha Komárková, Kalvodová 
21. 9:00-17:00 školení –koordinátor-

obhajoba 
Stařeč Komárková, Kalvodová 

25. 7:30 TO-generálka Masarykovo divadlo Černochová 
25 9:30, 11:00 vystoupení TO pro školy Masarykovo divadlo Černochová 
27. 10:00 porada-školní umělecká 

rada 
ředitelna členové ŠUR 

28. 19:00 absolventský koncert Porotní sál Krčmárik 
28. 16:30 rozsvícení vánočního 

stromu 
Valdštejnovo náměstí Čejková-Sboreček 
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PROSINEC: 
Den Čas Co Kde Zajistí 

2.-4. celý den soustředění Komorního 
orchestru 

Mostek-Lesní zátiší Hučíková, Stříbrná, Koláčný 

6. 14:00 Rodinný koncert Sobotka, Spořitelna Matoušková, Matějka, Botková, 
Badová 

9. 18:00 adventní zastavení (starosta) Porotní sál Hučíková,Stříbrná, Vrbová –
Komorní orchestr 

10. 9:30-16:00 školení –Klánský Pardubice, konzervatoř Petira, Štolfová, Čejková, 
Matoušková 

11. 9:30 porada HN všichni 
12. 14:00 generálka na adventní konc. Porotní sál Kalvodová, Svobodová 
12. 15:00 třídní koncert  Jana Kracík 
14. 14:30 Adventní koncert Porotní sál Kalvodová, Svobodová 
15.  třídní koncert  Mgr. Hučíková 
16.  třídní koncert  MgA. Matějka 
18.  třídní koncert Porotní sál D.Štolfová 
19. 10:00 vánoční rozloučení č.212  všichni zaměstnanci 
20. 14:00 adventní  hraní Staré Hrady Kalvodová + Cantus firmus 
22.-31. vánoční prázdniny 
 
LEDEN:  
Den Čas Co Kde Zajistí 
1. státní svátek 
2. vánoční prázdniny 
8.  třídní koncert  P.Krčmárik 
13. 15:30 třídní koncert  Z.Svobodová a Mgr.Včeláková 
13. 15:30 třídní koncert  V.Čejková 
14.  třídní koncert  H.Botková 
14. 15:00 třídní koncert  M.Stříbrná 
15. 16:00 třídní koncert učebna 222 K.Kalvodová 
15. 15:00 třídní koncert  M.Vrbová 
15. 16:00 třídní koncert Porotní sál Bc.Komárková a MgA.Komárek 
19.-20. celý den 

návrat 20.do 
12:00 

školení – ŠVP Jičín a Písek 
– všichni učitelé 

Písek (lektoři Dr.Tomek, 
L.Lisner, Mgr.Doubková) 

Komárková + všichni učitelé 

22. 9:30 Pololetní porada HN Komárková 
20.-23. odpoledne pololetní přehrávky, 

školní soutěž 
č.204 vedoucí oddělení 

23. odpoledne pololetní přehr. v Sobotce učebna Matoušková, Badová, Matějka, 
Botková 

29. 10:30 ŠUR ředitelka vedoucí sekcí 
30. pololetní prázdniny 
 
ÚNOR: 
Den Čas Co Kde Zajistí 
3. celý den okresní kolo-zpěv Hořice Svobodová, Včeláková 
3. celý den okresní soutěže kolo TO- 

okres Jičín a Trutnov 
KD Jičín Černochová 

9.-15. jarní prázdniny 
9. celý den kontrola VZP VZP Poláková 
12. 9-14 školení-nemocenské pojištění HK, CVK HK Poláková, Komárková 
14.-19. celodenně DVPP návštěva hudebních škol a 

konzervatoře v Itálii 
Komárek, Komárková, Vrbová, 
Botková 

24. celodenně okresní kolo-dechy Porotní sál Hučíková, Komárková, 
Komárek, Matějka, Kracík 

26. 10:00 ŠUR ředitelna vedoucí sekcí 
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BŘEZEN:  
Den Čas Co Kde Zajistí 
4. celodenně krajské kolo ve zpěvu Hradec Králové-

Habrmanova 
Svobodová, Kalvodová 

5. 16:30 koncert žáků Porotní sál Vrbová 
12. celodenně předseda poroty – krajské kolo Písek Komárková 
14. 15:00 Koncert k 20.výročí pobočky Sobotka, Spořitelna Matoušková, Badová 
17. celý den krajské kolo-žestě, bicí Porotní sál Komárková, Poláková, Ulvrová 
18. celý den krajské kolo-dřeva Porotní sál Komárková, Poláková, Ulvrová 
19. odpoledne Předzpívánky pro rodiče ZŠ Sobotka Badová (Notička) 
20. celodenně krajské kolo v tanci Jaroměř Černochová 
26. 18:00 Rodinný koncert Porotní sál Kalvodová 
27. 17:00 focení učitelů Galerie Poláková 
27. 17:30 Den učitelů,  

ocenění zaměstnanců 
Harmonie Poláková 

28. dopoledne DVPP - Kreativní výuka Praha-Pálffyho palác Kalvodová, Hučíková, 
Matoušková 

 
DUBEN: 
Den Čas Co Kde Zajistí 
1. 16:30 Aprílový koncert Porotní sál Hučíková 
2.-3. celodenně školení ředitelů pilotních škol Praha Komárková 
3. 18:00 Noc s Anderssenem Knihovna Hučíková 
4. 9:00-11:00 vítání občánků obřadní síň Hučíková 
9.-
10. 

velikonoční prázdniny 

9.-
10. 

celodenně školení DVPP 
„Inovační metody a formy 
práce a hodnocení žáků“ 

Mostek, Lesní zátiší Botková, Černochová, Čejková, 
Hučíková, Koláčný, Kalvodová, 
Komárkovi, Kopecký, Matějka 
Matoušková,Petira, Stříbrná, Svobodová, 
Šolc,Štolfová, Včeláková, Vrbová  

13. pondělí velikonoční 
15.-
20. 

15:00-17:00 
dle rozpisu 

focení absolventů Ateliér Ullrich Komárková 

16. celý den pěvecká soutěž Novopacký 
slavíček 

Nová Paka-Gymnázium Svobodová, Včeláková, 
Kalvodová, Chmelařová 

17.-
19. 

celodenně ústřední kolo-dechy a bicí ZUŠ Vysoké Mýto Komárková, Kracík, Krčmárik 

20. 15:00 absolventská přehrávka uč.č. 204 Hučíková,Botková,Včeláková 
23. odpoledne koncert vítězů Novopackého 

slavíčka  
hrad Pecka Svobodová, Chmelařová 

24.-
26. 

celodenně ústřední kolo-zpěv ZUŠ Turnov Svobodová, Kalvodová 

24.-
26. 

celodenně soustředění TO Nebákov Černochová, Čejková, Krčmárik 

28. 9:00 absolventská přehrávka Porotní sál Komárková 
28. 11:00 porada sborovna všichni 
28.-
30. 

celodenně soustředění KOR + 
Kanafaska 

penzion Lesní zátiší - 
Mostek 

Hučíková, Botková, Koláčný 

30. celodenně mezinárodní soutěž na lesní 
roh 

Konzervatoř Brno Komárková 

 
KVĚTEN:  
Den Čas Co Kde Zajistí 
2.5. celodenně taneční soutěž Destiny´s Jam KD Jičín Černochová 
3.5. 14:00 přijetí vítězů celonárodního 

kola soutěží u starosty Ing. 
Puše 

městský úřad Komárková. Svobodová, Kracík 

7. celodenně hudba pro poslance 
Evropského parlamentu - 
fanfáry a barokní hudba, 

Lodžie, Porotní sál Kalvodová, Matějka, Hučíková, 
Černochová, Chmelařová 
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tanečnice v kostýmech 
15. 14,00 generálka-absolv.koncert Porotní sál Komárková, Krčmárik, Šolc 
15. 18,00 Koncert absolventů Porotní sál Komárková, Krčmárik, Šolc 
21. 16:30 Koncert smyčcového odděl. Porotní sál Vrbová 
28. 16:30 Koncert vítězů Obřadní síň Svobodová, Kracík 
 
ČERVEN: 
Den Čas Co Kde Zajistí 
1.-4. odpoledne postupové zkoušky ZUŠ vedoucí oddělení 
3.-4. odpoledne postup.zkoušky, Sobotka  Sobotka-Spořitelna Matoušková,Badová,Matějka,  

Botková 
3.-4. 15:00-17:00 přijímací zkoušky třída HN Komárková,Kalvodová, Ulvrová 
4. celodenně mezinárodní klavírní soutěž Praha Kalvodová 
5. 8:00-15:00 příprava školy na 70.oslavy škola všichni 
6. 8:30-12:30 den otevřených dveří škola všichni 
6. 14:30 koncert bývalých absolventů Porotní sál Komárková 
6. 17:00 slavnostní pohoštění chodby školy Poláková, Ulvrová 
8.-
10. 

celé dny DVPP - vzděl.seminář pro 
ředitele ZUŠ 

Náchod Komárková 

11. 16,30 koncert žáků Porotní sál Čejková 
16. 9:30 porada HN Komárková + všichni 
16. 10:30 prezentace firmy Disk 

multimédia, p.Musil 
HN všichni 

16. 16:30 Koncert v arkádách, dechové 
oddělení 

arkádové nádvoří zámku Hučíková 

17.-
18. 

16:30 Koncerty pěveckého oddělení Porotní sál Svobodová, Včeláková 

25. 18:00 koncert učitelů,70.výročí sv.Ignác Stříbrná,Kalvodová 
26. 11:00 ukončení školního roku Redwhite Poláková 
30. ředitelské volno 

 
Z „velikono čního“ školení DVPP v Mostku: 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
   lektoři PaedDr. Karel Tomek a Mgr. Anna Doubková  
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  TANEČNÍ OBOR 
 
Školní rok začal soustředěním 
tanečního oboru na Nebákově v 
termínu 5. - 7. 9. 2009. Žáci se zde 
intenzivně připravovali na 
vystoupení tanečního oboru 
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 tanečního oboru přispěly 
různé hry a soutěže, z nichž 
většinu si připravily děti samy. 

Ve dnech 10.-12. 9. 2008 taneční obor připravil společně s žáky hudebního oboru tvořivé 
dílny na nádvoří zámku v rámci festivalu JMP. Zároveň žáci tanečního oboru v rámci JMP 
účinkovali na hlavním pódiu na Valdštejnově náměstí, tentokrát s choreografiemi scénického tance. 
Vystoupení, které se uskutečnilo 14. 9., se účastnili žáci od 3. ročníku až po dospělé tanečnice. 

Jak je vidět, školní rok začal velice hekticky. Všichni ale velký nápor zvládli perfektně, 
s nadšením a dobrou náladou. Nelze pominout skvělou kázeň a pozornost všech žáků, od 
nejmladších, až po ty dospělé. 

Pravidelná výuka tanečního oboru se plně rozběhla v týdnu od 15. 9., ale konečná podoba 
rozvrhu hodin se ještě dotvářela. Vytvoření rozvrhu, který bude vyhovoval všem žákům (jejichž 
počet vzrostl na celou stovku) je totiž dost náročný úkol a úpravy probíhaly ještě po další 2 týdny. 

Během následujících týdnů probíhala na tanečním oboru intenzivní příprava galapředstavení 
s názvem „Už i hvězdy tančily, aneb protančená historie“. Příprava choreografií se neobešla bez 
nácviků během několika víkendů, tedy nad rámec pravidelné výuky. 

� 22. 10. 2008 v Masarykově divadle proběhly prostorové zkoušky pro toto představení a 
23.10. se konala dvě představení pro základní školy; od 18:00 proběhlo také slavnostní 
představení pro veřejnost. Dohromady jsme tančili pro více než tisíc žáků a několik set 
diváků. Zážitek z tanečních vystoupení byl umocněn projekcí krátkých audiovizuálních 
klipů přibližujících témata jednotlivých čísel (která vždy symbolizovala jedno období vývoje 
lidstva od pravěku po současnost). 

� 25.11.2008 jsme pro velký úspěch uvedli ještě reprízu „Protančené historie“, tentokrát pouze 
pro žáky základních a středních škol z Jičína a okolí. 

� 3.2.2009 proběhlo v Jičíně okresní kolo (organizovaného naší školou společně pro okresy 
Jičín a Trutnov) národní soutěžní přehlídky tanečních oborů základních uměleckých škol. 
Soutěže jsme se zúčastnili s deseti choreografiemi ve všech kategoriích. Do krajského kola 
(které se konalo 20.3. v Jaroměři) postoupily 2 choreografie v 5.b) kategorii – „Podvečer 
v kavárně“ a „Jízda MHD“. V této soutěži jsme získali cenu poroty za choreografii 
„Podvečer v kavárně“. 

� 6.2. jsme předvedli choreografii „Pomáda“ na Městském plese v Jičíně. 
� 24.-26.4.2009 proběhlo další soustředění na Nebákově. Cílem soustředění tentokrát bylo 

pokračování intenzivní práce na rozpracovaných choreografiích pro nadcházející soutěž 
„Destiny’s jam“. Vše jsme stihli a perfektně jsme se na ni připravili. Zvládli jsme se i 
pobavit při opékání špekáčků a různých soutěžích. Přálo nám i počasí, a tak si menší děti za 
doprovodu paní učitelky Věry Čejkové mohly vychutnat procházky lesem a za „aktivního 
dozoru“ pana učitele Pavla Krčmárika míčové hry. Celý víkend byl naplněn tak úžasnou 
atmosférou, že se některým dětem ani nechtělo domů. 
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� 2.5.2009 se v Masarykově divadle v Jičíně konala taneční soutěž „Destiny’s jam“, které 
jsme se zúčastnili s choreografiemi „Ať žijí duchové“, „Cestou k sobě“, „V pavučině“ a „A 
proč ne?“. Se všemi choreografiemi jsme sklidili velký úspěch a 1. místa ve svých 
kategoriích získalo „Cestou k sobě“ a „A proč ne?“; „V pavučině“ a „Ať žijí duchové“ se 
umístily na 3. příčkách. 

� 7.5. jsme se účastnili slavnostního programu na počest oficiální delegace z Bruselu. 
� 9.5. nejstarší tanečnice předvedly své umění na závěrečné hodině Kurzu tance pro 

manželské páry a přátelské dvojice v Jičíně. 
� 21.5. nejmladší tanečnice (přípravná taneční výchova 2 a 1. ročník) v porotním sále 

Jičínského zámku zatančily své choreografie „Šla Nanynka do zelí“ a „Houpavá písnička“ 
na koncertě smyčcového oddělení naší základní umělecké školy. 

� 6.6. se v rámci oslav 70. výročí založení naší školy konal „Den otevřených dveří“ a i naše 
tanečnice se jej aktivně zúčastnily. 

Z uvedeného shrnutí našich aktivit vyplývá, že jsme v letošním školním roce opět nezaháleli a naší 
školu při mnoha příležitostech úspěšně reprezentovali. Strávili jsme společně mnoho krásných 
protančených hodin, jejichž výsledkem byla kromě litrů potu také řada povedených vystoupení a 
neopakovatelných zážitků. 
Velký dík patří ředitelce základní umělecké školy, Bc. Jaroslavě Komárkové, která velkým dílem 
přispěla k skvělé atmosféře plné pohody a klidu. 

za taneční obor  
Eva Černochová 
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VÝTVARNÝ OBOR  
 
 Výtvarný obor jsem převzal téměř neposkvrněný. Až na pár ve skladě zapadlých kreseb, 
hrstku pomůcek a několik absolventských prací rozesetých po stěnách školy jsem nenašel nic, co by 
nasvědčovalo nějakému předchozímu usilování, nic, co by vypovídalo o jakékoliv dřívější činnosti. 
Nebyl tu nikdo, kdo by mě do nového prostředí uvedl, jako by toto prostředí bylo nové i sobě 
samému a teprve se poznávalo, anebo lépe řečeno, teprve se mělo poznat. 

Stejné to bylo i s žáky. Hrnuli se na mne po desítkách, překřikovali se, jeden přes druhého se 
snažili prosadit především svůj zájem bez ohledu na počet skupiny, na potřeby ostatních, na 
skutečnost, že oni jsou v přesile, kdežto já jsem jediný – nezkušený a sám. Jako stohlavá saň chrlící 
oheň na osamělého jezdce, chrlili na mě své žádosti a otázky. Kdybych se nenaučil rychleji reagovat 
a vyhovovat nepředvídatelným přáním, sežehla by mě vlna planoucí dětské touhy po nových věcech. 
Oni – mladí a sami sobě ještě nepoznaní, kteří se přišli něco dozvědět od někoho jen o málo staršího, 
mne přinutili dospět. A opravdu, úvodní půlrok v základní umělecké škole znamenal především 
přehodnocení pohledu na běh věcí i na sebe samého uvnitř tohoto běhu. Znamenal první větší 
zkušenosti s fungováním světa, toho světa, který je pravý: dravý a nic nedávající zadarmo. Člověk 
by se neměl přizpůsobovat tlaku většiny, vnějším snahám odporujícím jeho vnitřnímu naturelu. Měl 
by ale pochopit, že těmto snahám bude muset už navždy čelit. A s tímto přesvědčením jsem se vrhl 
do své nové práce. 

Krom souhrnu všeho toho nejasného, jakoby mlhou zastřeného, poskytoval výtvarný obor i 
depozitář dávno zajetých, ustálených praktik. Bylo pouze třeba ho oprášit. Stačilo se jen kolem sebe 
lépe rozhlédnout, abych zjistil, že škola má jak tradici kreslířskou a malířskou, o čemž svědčila řada 
stojanů vzájemně se podpírajících u jedné ze stěn třídy, tak i tradici grafickou. Velký tiskařský lis 
poblíž okna už mnohé pamatoval. Vypadal však, že je stále v kondici, a nadešel čas ho vyzkoušet. 
Osvědčil se nejen při tisku z výšky i z hloubky, ale i jako zábavná výtvarná pomůcka pro nejmenší 
děti, jež lákala možností „si zatočit“. Jako kormidlem lodi otáčeli žáčci klikou hřídele doleva, pak 
doprava a z podmořské hlubiny grafického válce vylézaly ty 
nejpodivnější, nejnepravděpodobnější barvy a tvary všelijakých 
zvířat či fantaskních rostlin. Vznikly velice povedené práce, za 
první pololetí ty nejzajímavější, a dětská touha poznávat a tvořit 
mne oslovila znovu. Její nové přání se upnulo na myšlenku práce 
s keramickou hlínou, jak zde bylo hlavně v dobách adventu 
zvykem, a já musel opět rychle zareagovat.  

To, co bylo nyní třeba oprášit, nebyla jen keramická pec 
dominující onomu depozitáři natolik, že si dokonce vyhradila 
čestný post ve své vlastní místnosti. Byla to především moje 
odvaha k činům, co mělo projít revizí, neboť s používáním pece 
jsou spojena notná rizika. Ať už by během vypalování keramiky 
shořela „jen“ má třída nebo celé jedno křídlo Valdštejnského 
zámku, ve kterém se škola nachází, padla by veškerá odpovědnost 
na mou hlavu. Ruce se mi třásly, když jsem ukládal poslední 
hliněný výrobek do obří tlamy, za níž vzápětí klapla dvířka, která 
se i se vším, co se za nimi nacházelo, rozehřála na pro mne do té 
doby zcela nepředstavitelných 800 stupňů Celsia. Škola nelehla 
popelem, můj strach však ano. I přesto ale, kdykoli mám před tuto 
pec znovu předstoupit, podivný třes se do mých rukou vrací. Snad i 
on vyhasne, stejně jako vyhasíná hlína v peci a ze živé hmoty se 
stává hmota neživá, mrtvá… 

za výtvarný obor 
Mgr. Miloš Šolc 
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Ukázky prací žáků z výtvarného oboru 
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HUDEBNÍ OBOR 
 

ODDĚLENÍ  KLÁVESOVÝCH  NÁSTROJ Ů 

Personální obsazení: 

� Kalvodová Katarína, DiS.    – vedoucí sekce - hra na klavír a cembalo, klavírní 
korepetice, Nauka o hudbě, Improvizace pro II.st.,  PHV2 - klávesové nástroje, vedení 
souboru "Cantus firmus" 

� Čejková Věra, DiS.     –  hra na klavír, klavírní korepetice HO a TO, „Zámecké 
myšky“,  PHV1, vedení souboru "Chobotnice" a "Chobotničky"  

� MgA. Monika Chmelařová DiS.  –  hra na klavír, klavírní korepetice  
� Bc. Jaroslava Komárková, DiS.  –  ředitelka školy - klavírní korepetice HO 
� Pavel Krčmárik, dipl.um.  -   klavírní korepetice HO a TO 
� Petra Matoušková, DiS.   –  hra na klavír, vedoucí pobočky v Sobotce 
� Michal Petira, DiS.    –  hra na klavír, hra na cembalo 
� Marie  Stříbrná, DiS.  –  hra na klavír, HN 
� Daniela Štolfová, dipl.um.   –  hra na klavír, hra na cembalo, klavírní korepetice HO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Odbornost učitelů a další vzdělávání 
 Všichni učitelé oddělení klávesových nástrojů jsou absolventy konzervatoří a v letošním roce 
se dále vzdělávali v klavírní metodice - školení pod vedením prof. Ivana Klánského se konalo na 
Konzervatoři v Pardubicích. 
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 V rámci reformy českého školství se učitelé aktivně zúčastnili také školení celé sborovny, 
které bylo zaměřeno na inovační metody a formy práce, na hodnocení a doplněno ukázkami 
interaktivních her. 
 Vedoucí oddělení ukončila obhajobou závěrečné práce studium k výkonu specializovaných 
činností - tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů (dále jen ŠVP) - Kurz pro 
koordinátory ŠVP u  agentury INFRA s.r.o.(garant kurzu PaedDr. Karel Tomek).  
 
Spolupráce s rodiči, se sdělovacími prostředky a dalšími organizacemi 
 Osobní komunikace s rodiči byla v letošním školním roce preferovaná před ostatními 
formami seznamování rodičů se studijními výsledky jejich dětí. Další hojně využívanou formou byly 
školní noviny "Zuškovinky" - měsíčník, do kterého přispívali všichni pedagogové oddělení. 
Vývěskami na školních nástěnkách se učitelé oddělení snažili informovat nejen o aktualitách, ale 
připomínali také žákům a návštěvníkům školy zajímavá výročí, zajímavosti o významných 
osobnostech českého a světového hudebního života.  
 Ve spolupráci s K-klubem (střediskem volného času) byl zpracován projekt, na základě 
kterého byla podána žádost o grant na Královehradecký kraj. Na základě úspěšného získání grantové 
podpory se uskutečnila soutěžní přehlídka "Jičínský mulťák", které se 25. 5. 2009 zúčastnilo 20 
malých a mladých multiinstrumentalistů z okresů Turnov, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Hradec 
Králové a Náchod.  
 Ovšem „Rodinný koncert“, který naše oddělení pořádalo, je nejlepší formou spolupráce 
škola-rodiče-děti! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rodina Kastlových                        rodina Šimákova                            rodina Koubova 
 
Spolupráce s ostatními odděleními 
 Pilířem spolupráce pedagogů klávesového oddělení jsou korepetice. Ať už klavírní, 
cembalové či varhanní. V soutěžích byli korepetitoři opět oporou. K postupu naší žačky do 
celostátního kola soutěže MŠMT ČR ve hře na dechové nástroje přispěla paní učitelka Daniela 
Štolfová, kterou po jejím zranění plně nahradil p.uč. Pavel Krčmárik a napomohl k získání 1. místa v 
ústředním kole ve hře na zobcovou flétnu Darině Stránské. Pěvecké trio v získání 1.místa v 
ústředním kole soutěže MŠMT ČR v komorním zpěvu svým klavírním doprovodem podpořila paní 
uč. Katarína Kalvodová.  
 Korepetice na všech akcích školy jsou samozřejmostí, skvělou pomocí se pro 
instrumentalisty, ale hlavně pro zpěváky stávají nahrávky doprovodů, získané přes elektronické 
nástroje a počítačovou techniku, které skvěle ovládá p.uč. Pavel Krčmárik 
 
Výsledky vzdělávání 
 Klavírní oddělení letos pořádalo „Rodinný koncert“, na kterém se představili nejen klavíristé 
a mezi rodiči a v publiku sklidil velký ohlas. Stává se již tradicí, že se tento koncert koná každé 2 
roky. Tento koncert patřil k těm, které potvrdily smysluplnost snažení pedagogů o maximální 
spolupráci mezi klavíristy a ostatními instrumentalisty.     
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 Nutno také zmínit výsledky soutěžní přehlídky "Ji čínský mulťák".  3. místo získala Simona 
Tlustá, žačka naší školy - klavírního a pěveckého oddělení a vítězkou se stala Darina Stránská, také 
žačka naší školy - klavírního, dechového a pěveckého oddělení. 
 Skvělým reprezentantem klavírní hry - a to osmiruční - je klavírní komorní kvartet 
„Chobotnice“  (vede je p.uč. Věra Čejková). I v tomto školním roce předvedli výsledky svého 
snažení na akcích školy (školní koncerty, festival Jičín-město pohádky, akce Městského úřadu Jičín, 
Městské knihovny Jičín a pod.) a recipročně pozvali ke společnému muzicírování přátele – žáky ze 
ZUŠ Tábor (ti přijeli i se svou paní učitelkou) a společně předvedli jičínskému publiku své hráčské 
umění.           
 Komorní seskupení „Cantus firmus“ (vede p.uč. Katarína Kalvodová) letos tradičně vystoupil 
v rámci festivalu Jičín-město pohádky a ve Starých Hradech v rámci Keltských Vánoc a na 
koncertech naší školy.  
 Na absolventském koncertu potěšili ucho i oko posluchačů klavíristky Kateřina Tobiášová, 
Radka Kůtková, Daniela Urbanová (I.stupeň) a Eliška Frydrychová (II.stupeň).  
 K závěru školního roku všechny potěšil úspěch malé klavíristky Dariny Stránské (vyučující 
K.Kalvodová), která získala v celostátní soutěži „Prague Junior Note“ (předseda poroty prof. Ivan 
Klánský),  3.místo.            
 Skvělou vlaštovkou v uplatnění rodiči žádané improvizace bylo vystoupení žáka p.uč. 
Michala Petiry Petra Jandy, který předvedl své improvizační klavírní nápady na „Aprílovém 
koncertě“. 
 

 
 
Materiální a prostorové vybavení 
 K velké změně došlo letos v oblasti přerozdělení tříd. Přestěhováním klavírů vzniklo na škole 
„klavírní křídlo“ a to na hlavní chodbě, kde se teď nachází všechny klavírní třídy vedle sebe. 
Pravidelná údržba díky specializované firmě proběhla i v tomto školním roce (ladění a intonace). 
 Byly zakoupeny opět nové noty a všichni učitelé klavírní hry již mají k dispozici pro sebe 
všechny díly klavírních škol, které využívají k výuce na základě vzájemné dohody (Nová klavírní 
škola - Janžurová, Borová, Evropská klavírní škola - F. Emonts a další). 
 
Cíle do budoucna 
 Vypracovat systém výuky praktického hraní (hra podle akordických značek a improvizace), 
který splní očekávání dětí i jejich rodičů a přitom nespustit níž laťku náročnosti ve studiu vážné 
hudby, která základem pro pochopení a zvládnutí hudby přiměřené studiu na umělecké škole. 
        

vedoucí klavírního oddělení 
Katarína Kalvodová  
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ODDĚLENÍ TEORETICKÝCH P ŘEDMĚTŮ 
 
Kalvodová Katarína, DiS. vedoucí oddělení, Nauka o hudbě, Improvizace 
Mgr. Zdenka Badová Přípravná hudební nauka, Hudební nauka, pobočka Sobotka 
Miroslav Kopecký, dipl.um. Přípravná hudební nauka, Hudební nauka 
Mgr. Jana Včeláková Hudební nauka 
Miloslava Vrbová, DiS. Hudební nauka 
 
Výsledky vzdělávání 
 Výuka teoretických předmětů letos probíhala po vzoru minulého školního roku, kdy byli žáci 
rozděleni do skupin podle studijního zaměření. Cílem bylo maximálně propojit teorii s praxí, aby 
žáci vnímali návaznost teoretických znalostí na praktické hraní.    
 Výuka dětí v „Přípravného hudebního studia“ probíhala hlavně v 1.ročníku formou 
rytmických her a zpěvu. Velmi se v této pedagogické práci osvědčila paní uč. Věra Čejková, která se 
svými svěřenci předvedla veřejně na několika akcích školy skvělá hudební vystoupení. 
  
 Osvědčila se také výuka hudební nauky pro sólový zpěv, na kterou navazovala hodina 
sborového zpěvu, rovněž výuka hudební teorie pro II. stupeň studia spojená s hodinou improvizace. 
Žáci navštěvovali koncerty a studenti II. stupně měli možnost k slyšenému se vyjádřit i formou 
odborné kritiky. Ty nejpovedenější byly zveřejněny ve školních novinách. Jedna kritika byla 
dokonce vybraná i do školního výročního almanachu. 
 
Cíle do budoucna 
 Hledání nových metod a forem bude v budoucnosti spojeno s využitím interaktivní tabule, 
která byla školou zakoupena a nainstalována v samém závěru školního roku. Využití moderních 
metod nabídne žákům atraktivnější studium a prověří získané znalosti zábavnější formou.   
        

Katarína Kalvodová,  
vedoucí oddělení  

 

ODDĚLENÍ DECHOVÝCH A BICÍCH NÁSTROJ Ů 
 
Personální obsazení: 

� Mgr. Ivana Hučíková vedoucí oddělení; hra na příčnou i zobcovou flétnu 
� Ing. Jiří Havelka hra na bicí nástroje, soubor bicích nástrojů 
� MgA. František Komárek hra na bicí nástroje, klarinet, saxofon, fagot, zobcovou flétnu 
� Bc. Jaroslava Komárková hra na lesní roh, Komorní orchestr, trio lesních rohů 
� Miroslav Kopecký, dipl.um. hra na bicí nástroje 
� Jana Kracík, DiS. hra na zobcovou flétnu a fagot 
� MgA. Ondřej Matějka hra na trubku, pozoun, zobcovou flétnu, Fanfárový soubor 
 

Všichni vyučující jsou plně aprobovaní s splňují podmínky ke kvalitnímu vzdělávání žáků. 
 
 Letošní školní rok se nesl jednoznačně ve znamení příprav na soutěž ve hře na dechové  a 
bicí nástroje základních uměleckých škol vypsanou MŠMT.   

� Jan Karásek (žák p.uč.Matějky) byl po úspěšných talentových zkouškách přijat  na 
pražskou konzervatoř  

� v září žáci dechového oddělení  vystoupili  11. 9.  v kostele u sv.Ignáce v rámci festivalu 
Jičín-město pohádky.  Od  září  2008 začala Ivana Hučíková navštěvovat DVPP - celoroční 
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seminář v Hradci Králové, určený výuce a seznámení s repertoárem flétnových souborů se 
zaměřením na současnou českou  tvorbu. 

� 10. října v popovickém kostele proběhl další koncert ZUŠ s hojným zastoupením dechového 
oboru. Rovněž na vítání občánků, akci, pořádané Městským úřadem Jičína, vystoupili malí 
zpěváci a dechaři.    

� V listopadu mimo intenzivní přípravy soutěžního repertoáru jsme začali chystat i program na 
Adventní koncert.  

� 2.-5. prosince proběhlo  v penzionu Lesní zátiší u Mostku soustředění  Komorního orchestru, 
výsledek práce žáků dechového a smyčcového oddělení si mohli vyslechnout posluchači na 
koncertě 9.prosince v Porotním sále. Krátký program složený z vánočních melodií byl určen 
hostům, včetně pana starosty Ing. Martina Puše a pana senátora MVDr. Jiřího Lišky u 
příležitosti vyhlášení Čestného občana města Jičína.  

� Během prosince proběhly třídní přehrávky pedagogů dechového oddělení.  
� 14.12. se uskutečnil velmi očekávaný a veřejností hojně navštěvovaný Adventní koncert. 
� Od 21. do 23. ledna 2009 probíhaly pololetní přehrávky a pro žáky  hrající na dechové a bicí 

nástroje a školní kolo soutěže.  
� 24.2.se ukonalo okresní kolo soutěže pro dechové a bicí nástroje  
� Dvoudenní krajské kolo soutěže se konalo 17.-18.3. v ZUŠ Jičín a škola obdržela od 

pedagogického doprovodu soutěžících mnohá uznání a chválu za perfektní zvládnutí soutěže 
nejen po organizační stránce ale i pro příjemnou atmosféru. 

� Na Rodinném koncertě  26.3. hráli na dechové nástroje nejen naši žáci, ale i jejich rodiče. 
� 1.dubna se v Porotním sále konal Aprílový koncert, který byl rovněž  přehrávkou třídy 

I.Hučíkové.    
� 3. a 4.dubna  se konalo vystoupení v Městské knihovně a vítání občánků.    
� 17. dubna se ve Vysokém Mýtě uskutečnilo národní kolo soutěže ve hře na dechové nástroje 

a ve zpěvu. Do národního kola postoupila Darina Stránská a vyhrála 1.místo ve 
3.kategorii. V silné konkurenci se jedná o mimořádný úspěch naší školy. Darinu vyučuje a 
připravila na soutěž paní učitelka Jana Kracík.   

� 28.4. na absolventské přehrávce letošní absolventi uzavřeli první, případně druhý stupeň 
studia ZUŠ.  

� V květnu a červnu se práce uzavírá. V týdnu 1.-4.6. pobíhaly postupové zkoušky. 
� 6. června byl Den otevřených dveří, konaný k 70. výročí založení naší školy.  
� 11.6. vystoupili žáci dechového oddělení na koncertě pro ZUŠ Tábor 
� 16.6. naše oddělení pořádalo poslední letošní žákovský Arkádový koncert, jehož tradici před 

lety začala paní učitelka Vlaďka Matušková.  
� Během června jsme rovněž připravili práci na další školní rok a zejména vystoupení pro 

festival Jičín-město pohádky, který se koná ve druhém zářijovém týdnu. 

Mgr. Ivana Hučíková 
vedoucí oddělení 
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KYTAROVÉHO ODD ĚLENÍ  
 
V letošním školním roce 2008-2009 vyučovali ve hře na kytaru: 

� Botková Hana, která část vyučujícího úvazku učí i na pobočce v Sobotce 
� Mgr. Hu číková Ivana  
� MgA. Komárek František 
 

Oddělení v letošním roce čítalo celkem 49 žáků. 
  
 Pan učitel Komárek kromě klasické hry na kytaru vyučuje i hře na elektrickou kytaru. Paní  
učitelka Hučíková kromě výuky sólové hry vede KOR- Kytarový orchestr, ve kterém hrají žáci od 
třetího ročníku studia a výjimečně i druhého (N. Nazaraga, J. Kleisstnerová). Paní učitelka Botková 
vyučuje kromě sólové hry také přípravný kytarový orchestr, ve kterém hrají žáci prvního a druhého 
ročníku učí souhře a připravuje malé kytaristy na hru v KOR. 
  
 V letošním školním roce ukončilo studium prvního cyklu studia sedm absolventů. Kytarový 
kvintet - Hrnčalíková, Mizerová, Kubínová, Svobodová od p.uč. Botkové a sólová hráčka M. 
Herbrychová od p. uč. Komárka vystoupily 15.5. na absolventském koncertě.  
 Kytarový orchestr pod vedením p. uč. Hučíkové předvedl na Adventním koncertě 14.12. své 
Christmas tango.  
 28.-30. 4. odjeli žáci kytarového orchestru společně se žáky přípravného orchestru a žáky 
folklórního souboru Kanafasky na pracovní soustředění pod vedením pí. uč. Hučíkové, Botkové a 
Koláčného. Pobyt v penzionu Lesní zátiší v Mostku byl příjemný, ale hlavně velmi užitečný, protože 
se udělalo hodně práce. Kytarový orchestr se připravoval na účast v soutěži Hradecké Guitarrando. 
Svůj repertoár si žáci přehráli na Smyčcovém koncertě, který se konal 21.5. Mladí kytaristé s paní 
uč. Hučíkovou 22.5. odjeli do Hradce Králové na Guitarrando. S radostí a chutí zahráli a získali zase 
nové zkušenosti.  
 Kytaristé se ale zúčastnili ještě jiných akcí, jako např. JMP, Aprílový koncert, Rodinný 
koncert, koncerty v jičínských kostelech apod. 
 Koncert konaný 11.6. vyvrcholil oslavy naší školy také za účasti kytarových orchestrů. Mimo 
hry v kytarových orchestrech dvě žačky hrají ve skupině „Netrafolka“. 

 
 

 
za kytarové oddělení 

Hana Botková 
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PĚVECKÉ ODDĚLENÍ  

Vyučující pěveckého oddělení: 
Mgr. Zdeňka BADOVÁ sólový, sborový zpěv – „Notička“ (pobočka v Sobotce) 
Věra ČEJKOVÁ, DIS.  sborový zpěv – „Zámecké myšky“ 
Zdeňka  SVOBODOVÁ DiS. sólový zpěv, komorní zpěv, souborová hra – „Netrafolka“ 
Mgr. Jana  VČELÁKOVÁ sólový zpěv, sborový zpěv  – „Zámecký pěvecký sbor“ , 
 souborová hra – „Kapela“(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, populární písně).  
 

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. 

 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. Systematická a pečlivá práce vyučujících dovedla mnoho žáků 
k nadprůměrným výkonům,  které byly prezentovány na veřejných vystoupeních a koncertech.   
 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 
SBOREČEK  „ZÁMECKÉ MYŠKY“( V.Čejková )– dětské písně, 
lidové písně 
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„ZÁMECKÝ P ĚVECKÝ  SBOR“( J.Včeláková )– stará hudba, 
lidové písně, populární písně 
PĚVECKÝ SBOR „NOTI ČKA“  (Z.Badová) – pobočka v Sobotce 

 
Každý z žáků má své oblíbené téma, co se týká žánrového zařazení a časového vývoje hudby. 
Lidové písni se věnují žáci v  souboru, 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, komorní seskupení zpěváků. 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 Včeláková, 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 písnička oslovila i mladé lidi, aby nezaniklo její kouzlo a především odkaz našich předků! 

Žáci z pěveckého sboru „Zámecké myšky“ se  představili s písněmi v lidovém tónu na 
vánočních slavnostech u příležitosti rozsvícení vánočního stromu, Vánočním koncertu a  v červnu na 
pěveckém koncertě. Sborová seskupení se snažila písně obohatit  výraznou dynamikou, přirozeným  
projevem,   rytmickými a melodickými doprovody. 
 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 
„Netrafolka“ se podíleli na  koncertu  v kostele sv. Ignáce., který byl pořádán při příležitosti konání 
festivalu JMP.  
 Populární píseň, je dalším žádaným žánrem, kterému se věnujeme při výuce na naší škole. 
Začínající populární zpěváci a zpěvačky se představili na festivalu „Jičín město pohádky“, na 
„Vánočním koncertu“, na vernisážích a interních akcích ZUŠ. Dětská kapela v novém obsazení –  
akustická kytara, elektrická kytara, basová kytara, bicí, klávesy, saxofon, se představili m.j. na 
koncertě pěveckého oddělení.  
  

Prezentace pěveckého oddělení byla podpořena vstřícným přístupem kolegyň – D.Štolfové, 
K.Kalvodové, V.Matuškové, I.Hučíkové, P.Krčmárika a M.Chmelařové bez jejichž korepeticí by 
naši žáci nemohli vystupovat. I ostatním kolegům patří poděkování za přípravu dětí do souborů 
„Netrafolka“ a „Kapely“.  
 
  
Žáci pěveckého oddělení se ve školním roce 
2008/2009  pod  dohledem svých pedagogů 
s nadšením a chutí pustili do systematické práce, 
která  mnoho z nich dovedla  k nadprůměrným 
výkonům  na veřejných vystoupeních, koncertech 
i soutěžích. Pěvecká soutěž základních 
uměleckých škol byla brána ze strany dětí velice 
vážně a nikdo ze soutěžících nepodcenil svoji 
přípravu! Však jsme letos zabojovali a poprvé 
v historii školy získali v celostátním kole 1.místo 
v komorním zpěvu! 
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AKCE PĚVECKÉHO ODDĚLENÍ  2008/2009 
ZÁŘÍ 
10.9.2008 - hudební dílny na JMP 
11.9.2008 - koncert v kostele sv. Ignáce 
13.9.2008 - vystoupení s Netrafolkou na JMP 
ŘÍJEN 
10.10.2008 - koncert v kostele v Popovicích 
LISTOPAD 
12.11.2008 - vystoupení v knihovně (vernisáž) 
28.11.2008 – rozsvěcení vánočního stromu  na náměstí (sboreček) 
 PROSINEC 
14.12.2008 - vánoční koncert v P.S. 
LEDEN 
13.1.2009 – třídní besídka mladších žáků 
16.1.2009 – školní kolo pěvecké soutěže 
ÚNOR 
3.2.2009 – okresní kolo pěvecké soutěže 
BŘEZEN 
4.3.2009 – krajské kolo pěvecké soutěže 
21.3.2009 – rodinný koncert 
DUBEN 
1.4.2009 – aprílový koncert 
15.4.2009 – Novopacký slavíček 
24.4.2009 – ústřední kolo pěvecké soutěže 
KVĚTEN 
15.5.2009 - koncert absolventů  
ČERVEN 
1. – 5. 6. 2009 -  postupové zkoušky (6.-10.6.2005). 
14.6.2009 - vystoupení na zámku Humprecht 
16.6.2009 – koncert v arkádách 
17.a 18.6.2009 – koncerty pěveckého oddělení 

 
  

 
 

za pěvecké oddělení 
Mgr. Jana Včeláková 
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ODDĚLENÍ ELEKTRONICKÝCH KLÁVESOVÝCH NÁSTROJ Ů 
          
V letošním školním roce vyučovali hru na keyboard: 

� Stříbrná Marie, Dis. vedoucí oddělení 
� Krčmárik Pavel, dipl.um. 
� Matoušková Petra, DiS. na pobočce v Sobotce 
� Matušková Vladimíra 

 
 Oddělení elektronických klávesových nástrojů patří mezi nejmladší oddělení hudebního 
oboru ZUŠ J. B. Foerstera v Jičíně. První stupeň, kde trvá výuky 4 roky, navštěvuje 24 žáků, druhý 
stupeň 5 žáků. Ve školním roce 2008-2009 absolvovali 4 žáci prvního stupně. Ze třídy p. uč. 
Krčmárika Michaela Knapová, Hana Zoubková, Rudolf Tóth, který hrál na veřejném absolventském 
koncertě v Porotním sále jičínského zámku 15. 5. 2009. Ze třídy p. uč. Stříbrné absolvovala Kateřina 
Frošová na veřejném koncertě jako host smyčcového oddělení 21. 5. 2009. 
 Oddělení EKN je dobře vybaveno technikou. Jsou to nástroje značky Casio,Yamaha a Tyros. 
Žáci II. stupně mají v učebním plánu i výuku spojení nástroje s počítačem, vytváření doprovodů a 
záznam připravovaných skladeb. 
 Vzhledem k většímu počtu vydávaných škol, úprav populární, filmové i klasické hudby je 
notový archiv doplňován a rozšiřován. Výběr notového materiálu je široký a uspokojuje nároky a 
zájmy žáků. 
 V tomto školním roce vytvořil p. uč. Krčmárik pro školní měsíčník „ZUŠkovinky“ seriál o 
nástrojích různých značek, o jejich technických možnostech, využití, cenových relacích, o jejich 
dostupnosti na trhu. Tím se rozšířila informovanost rodičů a žáků, jaký nástroj je vhodný pro domácí 
přípravu. 
 Součástí výuky je i komorní hra pro dva žáky a souborová hra. Žáci se zapojují do práce 
školních souborů. 
 Žáci, kteří současně navštěvují pěvecké oddělení - předmět sólový zpěv, mají možnost 
nacvičit si doprovody písní ze svého repertoáru. 
 Snahou učitelů oddělení EKN je naučit žáky samostatnosti při výběru a úpravě skladeb 
Umožnit jim orientaci v současných hudebních proudech populární hudby. Přiblížit jim i tzv. 
„vážnou hudbu“ a její možnosti a využití při hře na elektronické klávesové nástroje. 
 V příštím školním roce chceme především rozšířit informovanost o výuce elektronických 
klávesových nástrojů. Chceme prohlubovat spolupráci s jinými odděleními hudebního oboru na ZUŠ 
J. B. Foerstera v Jičíně. Na třídních besídkách a veřejných vystoupeních chceme seznamovat 
rodičovskou veřejnost a mladé lidi s možností výuky  a využití hry na elektronické klávesové 
nástroje. 
 

                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

za oddělení EKN  
Marie Stříbrná 
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ODDĚLENÍ SMY ČCOVÝCH NÁSTROJŮ 
 
Ve školním roce  2008 – 2009 navštěvovalo oddělení smyčcových nástrojů 32 dětí, z toho se 23 žáků 
se věnovalo hře na housle a 9 hře na violoncello.Vyučování měli na starosti tito učitelé : 
housle - Marie Stříbrná Dis., Ondřej Koláčný Dis. (vede Kanafasku), Miroslav Kopecký Dis 
violoncello - Miloslava Vrbová Dis.(spolupracuje s Komorním orchestrem, vede komorní hru) 
 
 Noví i stávající žáci mají samozřejmě možnost zapůjčení hudebního nástroje po celou dobu 
studia. Tento školní rok bylo rozšířeno nástrojové vybavení houslové třídy tím, že byly  zakoupeny 
velice kvalitní celé housle. Struny se dokupují podle potřeby. Notový materiál a hudební knihovna 
jsou stále doplňovány. 
 
 Ve školním roce průběžně probíhají různé hudební akce a koncerty. Děti našeho oddělení se 
na nich účastní nejen jako sólisté, ale i v různých hudebních seskupení. Cantus firmus ve složení Jan 
Klika - zpěv, Lenka Hermannová - flétna, Tereza Kracíková - příčná flétna, Anežka Pokorná - 
violoncello,  který vede p. uč. Katarína Kalvodová, účinkoval ve Starých Hradech na Vánočním 
koncertu. Žáci našeho oddělení také vystupují  s Chrámovým sborem Sv. Jakuba v Jičíně. Od třetího 
ročníku dále navštěvují soubory – Komorní orchestr, Kanafaska, Netrafolka. Nově také vzniklo 
klavírní a  smyčcové trio. 
 V Porotním sále jičínského zámku se konají koncerty žáků naší základní umělecké školy. 
Naše oddělení pořádalo svůj koncert pod názvem „Smyčce a jejich hosté“ a v této nově vzniklé 
tradici bychom chtěli i nadále pokračovat v příštích letech. Při propagaci této akce nám pomáhaly 
děti výtvarného oddělení p. uč. Miloše Šolce. V hodinách vytvořily krásné plakáty.  
 
 Také jsme zkusili tzv. „Dílny“, společná třídní vystoupení, kde si muzikanti navzájem 
hodnotí svůj výkon. Bylo to přínosné jak pro děti, tak pro učitele. Příští rok do toho půjdeme znova. 
 
 6. června 2009 se na naší Základní umělecké škole J. B. Foerstera v Jičíně konal den 
otevřených dveří u příležitosti 70. výročí jejího založení, kterého se zúčastnilo také smyčcové 
oddělení, jenž návštěvníky ve svých třídách přivítalo například smyčcovým a klavírním triem. 
 
 Navázaná spolupráce s ostatními odděleními je velmi přínosná a doufáme, že i nadále bude 
pokračovat.  

 
za smyčcového oddělení 

Miloslava Vrbová 
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POBOČKA V SOBOTCE 
 
V tomto školním roce v Sobotce vyučovali:  

� Hana Botková  (6 hodin, kytara),  
� Mgr. Zdeňka Badová (7 hodin, hudební nauka, sólový zpěv a sboreček Notička),  
� MgA. Ondřej Matějka (6 hodin, zobcová flétna),   
� Petra Matoušková , vedoucí pobočky (29 hodin, klavír a EKN).  
 

 Celkem naši pobočku  navštěvovalo na šest desítek dětí, tím však nebyl uspokojen zájem 
rodičů, který o naši výuku je.  
 Jako již několikátý školní rok, i letos  máme  zázemí v budově ZŠ.  Letos jsme však kromě 
menšího kabinetu  dostali plně k dispozici ještě jednu kmenovou třídu.  ZŠ nám umožnila připojení 
k internetu a kabinet jsme vybavili novým nábytkem. Myslím, že  zázemí máme v rámci možností 
dobré. 
  Letošní školní rok byl dvacátým rokem, kdy pobočka v Sobotce existuje. V rámci tohoto 
výročí jsme připravili několik koncertů. Prvním z nich byl koncert kolegy klavíristy Pavla 
Krčmárika, dále Rodinný koncert, na kterém účinkovali  naši žáci společně se svými příbuznými, 
slavnostní koncert k 20. výročí založení pobočky. O pobočce a jejím výročí byla natočena televizní  
a rozhlasová reportáž. Tu televizní je možné shlédnout na www.nasetelevize.cz, rozhlasová byla 
odvysílána Českým rozhlasem Hradec Králové 24. 4. 2009.  
 Z finančních důvodů se nám nepodařilo realizovat koncert Jaroslava Uhlíře. Vedle těchto 
stěžejních akcí  jsme zajišťovali hudební vystoupení při vítání občánků v Sobotce a Libošovicích, při 
Jivínském Štefanovi. Naší poslední akcí byl již tradiční koncert ke dni hudby 21.6. na zámku 
Humprecht.   
 V tomto školním roce se dvě žákyně zúčastnili soutěže „Jičínský mulťák“, jedna žákyně 
pěvecké soutěžě Velišský slavíček, kde získala třetí místo a jedna žákyně školního kola soutěže 
MŠMT ve hře na flétnu.  
 Letošními absolventkami jsou: Adriana Kolková, I.stupeň, hra na EKN a Eliška Frydrychová 
II. stupeň, hra na klavír. Eliška je zároveň přijata ke studiu hudební výchovy na pedagogické fakultě 
v Hradci Králové.  
 Nejvíc si cením toho, že nám podařilo začít s pěveckým sborečkem a že po několika letech 
byla obnovena výuka hry na zobcovou flétnu. 

 
 

Petra Matoušková, vedoucí pobočky 
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VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODÁŘSKÉM VÝSLEDKU ROKU 2008  
 

 

V roce 2008 měla ZUŠ tyto příjmy:  

výběr školného 1.392.960,- Kč 

dotace na provoz školy 370.000,- Kč 

dotace na platy a odvody 9.390.600,- Kč 

ostatní příjmy- úroky BU 21.221,- Kč 

dotace na soutěže ZUŠ 17.500,- Kč 

Příjmy celkem:  11.192.281,- Kč 

 

Tyto finanční prostředky byly čerpány: 

Platy                 6.788.000,- Kč 

OON             20.000,- Kč 

nenárokové složky mezd                                    46.715,- Kč 

zákonné odvody    2.399.151,- Kč 

FKSP          136.734,- Kč 

soutěže ZUŠ        17.500,- Kč 

učební  pomůcky      78.000,- Kč 

hudební nástroje, inventář          474.856,- Kč 

spotřeba energií            402.146,- Kč 

opravy a udržování budovy           233.970,-Kč 

nájemné                    369.380,- Kč 

úklidové a kancelářské potřeby              44.837,- Kč 

služby, spoje a telekomunikace              94.380,- Kč 

DVPP, školení, semináře            67.909,- Kč 

ostatní provozní náklady         17.985,89 Kč 

Výdaje celkem:                                       11.191.563,89 Kč 

 

Vznikl hospodářský výsledek  717,11 Kč  

Do rezervního fondu bylo převedeno  617,11 Kč a do fondu odměn 100,00 Kč. 

 

 

Eva Poláková 

 ekonomka 
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Školní rok byl ukončen v pátek 26.června a bylo vydáno dětem vysvědčení. Na 29. a 30.6. 
udělila ředitelka školy tzv. ředitelské volno. 
 
V průběhu roku se zúčastňujeme dalších nespočetných akcí: 

- za své vzali již tradičně účast na místním festivalu „Jičín-město pohádky“ aktivními hudebně 

tanečními dílnami, koncertem v kostele sv. Ignáce i nedělním vystoupením na hlavním pódiu  

- pravidelně každou neděli v měsíci květnu a červnu vystupovali opět 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 

jičínského zámku, a žáci z naší pobočky v Sobotce se aktivně účastní vítání občánků 

v Sobotce a Libošovicích, ohlas veřejnosti byl výborný 

- pravidelně pořádáme výchovné koncerty pro žáky ze všech typů škol, a to i na objednávku – 

podle potřeby té které školy či dokonce třídy, i letos jsme se zaměřili převážně na předškolní 

děti. 

- pravidelně hrají učitelé na veřejných koncertech 

- k pravidelným aktivitám patří  třídní přehrávky – mezi rodiči velmi oblíbené  

- 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, Humprechtu, v prostorách zámeckých arkád i v Sobotce v sále místní 

Spořitelny 

- letošní rok byl ve znamení oslav – 20. výročí založení pobočky školy v Sobotce a 70. výročí 

založení naší školy v Jičíně.  K těmto výročím byly pořádány kulturní akce a ředitelka školy 

zpracovala almanach o historii školy i její současnosti. 

- ředitelka školy založila nové webové stránky školy a pravidelně aktualizuje, stránky mají 

adresu www.zusjicin.cz 
______________________________________________________________________________ 
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Ohlédnutí za letošním rokem: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 39 

 
 
 

Výroční zprávu sestavila 25.8. 2009  ředitelka Základní umělecké školy J. B. Foerstera Jičín 
Valdštejnovo náměstí 1, 506 01 Jičín 

 
telefon: 493 532 645 

 
mobil: 731 460 870 

 
 

Bc. Jaroslava Komárková 


