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Zaměstnanci ZUŠ Jičín: 
 

 
Horní stojící řada zleva: Svobodová, Michálková, Štolfová, Kubátová, Nevrlá, Víchová, 
Řeháková, Vávrová, Botková 
 
Prostřední stojící  řada zleva: Včeláková, Kalvodová, Poláková, Matušková, Hučíková, 
Komárková, Pelcová, Vrbová, Matoušková, Stříbrná, Černochová 
  
Sedící řada zleva: 
Kulhavý, Tomášek, Petira, Kopecký, Komárek 
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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, 

hudební nauka 
23 let 

Statutární zástupce  ředitelky     
Poláková Eva Gymnázium Jablonec nad Nisou mzdová a fi nanční účetní 24 let 
    
učitelé:       
Mgr.Badová Zdenka PgFakulta   
 hudební nauka, p ěvecký sbor sólový a sborový zp ěv 5 let 
Botková Hana, DiS. konzervato ř J.Deyla Praha   
  kytara, flétna Kytara 29 let 
Čejková V ěra, DiS. konzervato ř Brno     
  klavír klavír, tane ční korepetice, 

„Chobotnice“, PHV 
34 let 

Černochová Eva AMU Praha-kurz tane ční pedagogiky   
  tanec tanec 25 let 
Ing.Ji ří Havelka, DiS. Konzervato ř Praha  22 let 
 bicí nástroje bicí nástroje  
Mgr.Hu číková Ivana, DiS. konzervato ř J.Deyla Praha; Univerzita Karlova Praha   
  kytara, flétna flétna, zobcová flétna, kytara, 

Kytarový orchestr 
23 let 

MgA.Chmela řová Monika, DiS.  konzervato ř Pardubice, AMU Praha   
  klavír klavír 11 let 
Kalvodová Katarína, DiS. konzervato ř Žilina nauka o hudb ě, „Cantus firmus“   
  klavír klavír, hudební korepetice 17 let 
Kolá čný Ond řej, DiS. konzervato ř Brno   
 housle housle, hudební nauka 4 roky 
Kopecký Miroslav DiS. Konzervato ř Pardubice     
  housle housle 3 roky 
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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 a 

teoretických předmětů 
� Mgr.Hu číková Ivana, DiS. – vedoucí oddělení strunných, dechových a bicích nástrojů 
� Mgr.Jana Včeláková – vedoucí pěveckého oddělení 
� Miloslava Vrbová, DiS. – vedoucí oddělení smyčcových nástrojů 
� Černochová Eva – tanečního obor 
� Jana Nevrlá – výtvarný obor 

 
 
 
 

MgA.Komárek František, DiS. konzervato ř Brno,Vysoká škola múzických umení Bratislava   
  fagot fagot, klarinet, saxofon, zobcová 

flétna, kytara, bicí nástroje 
25 let 

Krčmárik Pavel dipl.um. konzervato ř Pardubice     
  klavír taneční korepetice 5 let 
Kulhavý Karel St řední všeobecn ě vzdělávací škola Turnov      
  nemá aprobaci kytara 11 let 
Kubátová Klára, dipl.um. konzervato ř Pardubice   
 varhany varhany, klavír, keyboard 4 roky 
Matoušková Petra, DiS. konzervato ř Teplice     
  klavír klavír, keyboard, hudební nauka 18 let 
Matušková Vladimíra, DiS. konzervato ř Praha     
  lesní roh elektronické klávesové nástroje 21 let 
Michálková Simona konzervato ř Plzeň   
 zpěv zpěv, hudební nauka 8 let 
Nevrlá Jana Pedagogická škola  Jarom ěř   
  nemá aprobaci výtvarný obor 40 let 
Petira Michal konzervato ř v Teplicích   
  klavír klavír 7 let 
Stříbrná Marie, DiS. konzervato ř Brno     
  housle housle, klavír 35 let 
Mgr.Svobodová Lucie Univerzita Hradec Králové   
 výtvarná výchova výtvarný obor 1 rok 
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 
30 let 

Štolfová Daniela, dipl.um. konzervato ř Pardubice     
  klavír klavír 5 let 
Tomášek Josef, DiS. konzervato ř Ostrava     
  tuba trubka, pozoun, tuba, basová 

kytara, žes ťový soubor 
15 let 

Vávrová Jana studuje Konzervato ř v Praze   
 fagot zobcová flétna 1 rok 
Mgr.Včeláková Jana VŠ Hradec Králové, Pedagogogická fakulta   
  hudební nauka p ěvec.hlas.výchova a zp ěv, 

hudební nauka, kapela „Popík“ 
19 let 

Vrbová Miloslava, DiS. konzervato ř Krom ěříž     
  violoncello violoncello 24 let 
Sekretá řka a hospodá řka:   
Řeháková Kate řina Gymnázium Ho řice administrativní a spis.pracovnice 2 roky 
Uklízečka a domovnice:    
Burešová Eva SOU   33 let 
Víchová Alena Gymnázium Tanvald   23 let 
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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, dokončili a odevzdali jsme 
k posouzení 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. Od 1.5.2005 je předsedkyní Krajské rady Asociace Základních uměleckých škol 
ČR a členkou Ústřední rady AZUŠ ČR v Praze.  
Statistické údaje: 
ve školní roce 2007-2008 navštěvovalo naši školu celkem 615, z toho 459 dívek v těchto 
oborech: 
1. hudební –  416 žáků, (z toho 384 v individuální výuce) 
2. taneční –      91 žák 
3. výtvarný –  108 žáků 
 
Absolventů v tomto školním roce bylo 38, z toho 22 dívek: 
hudební  obor -   27 žáků 
taneční obor -        4 žákyně 
výtvarný obor -   7 žáků 

 
 
Vyučované obory na škole: 

1. Taneční obor – p.uč. Černochová Eva 

2. Výtvarný obor – p.uč. Jana Nevrlá, Mgr.Lucie Svobodová 

3. Hudební obor: 

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

DiS., Krčmárik Pavel dipl.um, Kubátová Klára dipl.um., Matoušková Petra DiS., 
Pelcová Zuzana, Petira Michal, Štolfová Daniela dipl um.  

- elektronické klávesové nástroje (keyboard) – p.uč. Kubátová Klára dipl.um., Matoušková 
Petra DiS., Matušková Vladimíra DiS., Pelcová Zuzana, Stříbrná Marie 

- akordeon – Čejková Věra, DiS. 
- oddělení smyčcových nástrojů: 
- housle – Koláčný Ondřej DiS., 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., Vávrová 

Jana  
- příčná flétna – Mgr.Hučíková Ivana DiS.  
- klarinet, saxofon – MgA.Komárek František DiS.  
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- fagot – MgA.Komárek František DiS., Vávrová Jana 
- trubka, pozoun, tenor, tuba – Josef Tomášek DiS. 
- lesní roh - Bc.Komárková Jaroslava DiS., Matušková Vladimíra DiS. 
- bicí nástroje: Ing.Jiří Havelka, MgA.Komárek František DiS. 
- oddělení pěvecké hlasové výchovy a zpěvu: 
- Mgr.BadováZdenka, Michálková Simona, Svobodová Zdenka DiS., Mgr.Včeláková 

Jana 
- oddělení teoretických předmětů:  
- přípravná hudební výchova, hudební nauka, nauka o hudbě – Mgr.Badová Zdenka,  

Kalvodová Katarína DiS., Koláčný Ondřej DiS., Matoušková Petra DiS., Michálková 
Simona, Stříbrná Marie DiS., Vávrová Jana,  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     2.400,- Kč 
výtvarný obor 2.000,- Kč 
hudební obor 2.400,- Kč 
 

 
 
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 klavír, 
smyčcové a strunné nástroje. 
Naše škola se zúčastnila soutěže ve hře na klavír a violoncello a v krajském kole obsadila tato 
místa: 
2222.míst.míst.míst.místoooo::::    

� Darina StránskáDarina StránskáDarina StránskáDarina Stránská    ---- klavír klavír klavír klavír (ze t (ze t (ze t (ze třídy p.uídy p.uídy p.uídy p.uč. K. K. K. Kataríny Kalvodové)ataríny Kalvodové)ataríny Kalvodové)ataríny Kalvodové)    
3333.místo:.místo:.místo:.místo:    

� Martin Jozífek Martin Jozífek Martin Jozífek Martin Jozífek ---- klavír(ze t klavír(ze t klavír(ze t klavír(ze třídy p.uídy p.uídy p.uídy p.uč. V. V. V. Věry ry ry ry Čejkové)ejkové)ejkové)ejkové)    
� Martin KrotMartin KrotMartin KrotMartin Krotkkkký ý ý ý –––– violoncello (ze t violoncello (ze t violoncello (ze t violoncello (ze třídy p.uídy p.uídy p.uídy p.uč. Miloslavy Vrbové). Miloslavy Vrbové). Miloslavy Vrbové). Miloslavy Vrbové)    
� Anežka Pokorná Anežka Pokorná Anežka Pokorná Anežka Pokorná –––– violoncello (ze t violoncello (ze t violoncello (ze t violoncello (ze třídy p.uídy p.uídy p.uídy p.uč. Miloslavy Vrbové)   . Miloslavy Vrbové)   . Miloslavy Vrbové)   . Miloslavy Vrbové)       

Čestné uznání I.stupnestné uznání I.stupnestné uznání I.stupnestné uznání I.stupně::::    
� Eliška Frydrychová Eliška Frydrychová Eliška Frydrychová Eliška Frydrychová ––––    klklklklavír (p.uavír (p.uavír (p.uavír (p.uč. Petra Matoušková). Petra Matoušková). Petra Matoušková). Petra Matoušková)    
� Marie Chodúrová Marie Chodúrová Marie Chodúrová Marie Chodúrová ––––    klavír (p.uklavír (p.uklavír (p.uklavír (p.uč. Daniela Štolfová). Daniela Štolfová). Daniela Štolfová). Daniela Štolfová)    
� Martin KrotMartin KrotMartin KrotMartin Krotkkkký ý ý ý –––– violoncello (ze t violoncello (ze t violoncello (ze t violoncello (ze třídy p.uídy p.uídy p.uídy p.uč. Miloslavy Vrbové). Miloslavy Vrbové). Miloslavy Vrbové). Miloslavy Vrbové)    
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� Anežka Pokorná Anežka Pokorná Anežka Pokorná Anežka Pokorná –––– violoncello (ze t violoncello (ze t violoncello (ze t violoncello (ze třídy p.uídy p.uídy p.uídy p.uč. Miloslavy Vrbové)   . Miloslavy Vrbové)   . Miloslavy Vrbové)   . Miloslavy Vrbové)       
    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soutěže se samozřejmě neobejdou bez soutěžní poroty. Někteří naši učitelé se letos takto 
zúčastnili soutěžních klání jako porotci: 
 
Okresní kola: 
hra na smyčcové nástroje – v ZUŠ Hořice: 
Miloslava Vrbová 
 
hra na kytaru- v ZUŠ Jičín: 
Mgr.Ivana Hu číková 
MgA.František Komárek 
 
hra na klavír – v ZUŠ Jičín: 
Daniela Štolfová  
                                    
Krajská kola  
Královéhradecký kraj: 
ZUŠ –Police nad Metují – hra na smyčcové nástroje – Miloslava Vrbová  
 

 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
      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.    
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MIMO ŘÁDNÝ ÚSPĚCH DARINY STRÁNSKÉ: 
     Darina Stránská je známá svou soutěžní „posedlostí“. Co jinému dělá psychické potíže, tak 
Darina zvládá s přehledem. Naopak – soutěžení je pro ni samotnou nesmírnou motivací k další 
práci. Však uznejte, žačka, která navštěvuje 3.ročník základní školy navštěvuje v naší zušce 
hru na zobcovou flétnu, hru na klavír, hru na klarinet, sólový i sborový zpěv a ještě k tomu 
všemu je platnou členkou souboru staré hudby „Cantus firmus“.  
     Tak tahle naše Darinka se rozhodla, že změří své dovednosti ve hře na zobcovou flétnu 
v opravdické celorepublikové soutěži „Novohradská flétna“ a odjela se svými rodiči a svou 
korepetitorkou paní učitelkou Danielou Štolfovou na soutěž no Nových Hradů v Jižních 
Čechách.  V její kategorii soutěžilo celkem 26 ostřílených hráčů a Darinka s přehledem 
zvítězila. Dokonce obdržela navíc zvláštní cenu za interpretaci skladatelky prof.Vlasty 
Bachtíkové, která byla soutěži osobně přítomna. Celkový počet soutěžících byl 100 flétnistů a 
na koncert vítězů bylo třemi porotami vybráno jen 7 hráčů a mezi nimi také naše Darina. 
     Darince děkujeme za reprezentaci školy, srdečně jí blahopřejeme a do dalších „hudebních“ 
let přejeme, aby jí chuť hrát jen tak neopustila! Také blahopřejeme a děkujeme její paní 
učitelce zobcové flétny – Janě Vávrové a korepetitorce p.uč. Daniele Štolfové. 
Zde přikládáme dopis, který jsme obdrželi od maminky Darinky – paní Aleny Stránské: 
Dobrý den, 
tak jsme se vrátili úspěšně z Jižních Čech. Prožili jsme dva dny v nádherném prostředí Nových 
Hradů. Soutěž Novohradská flétna zahajoval mimo jiné i režisér Zdeněk Troška. Darinka se v 
tak početné konkurenci soutěžících z celé republiky neztratila a získala 1. místo a ještě jeden 
diplom za nejlepší provedení skladby Vlasty Bachtíkové. Navíc byla vybrána na večerní 
koncert vítězů, kde s paní učitelkou krásně zahrály.  I paní učitelka Daniela Štolfová si vedla 
skvěle a dostala zvláštní ocenění za klavírní doprovod. Jsme moc rádi, že mohla Darinku 
klavírn ě doprovázet a byla ochotna ve svém volném čase s námi jet, za což jí moc děkujeme. 
Poděkování patří i paní učitelce Janě Vávrové, která Darinku tak dobře na soutěž připravila. 
Máte ve svém týmu moc šikovné mladé učitele.  

S pozdravem Alena Stránská 
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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 
- 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: 
 

ZÁŘÍ    
datum akce místo zodpovídá 

9.9. Valdštejnská zahrada  Praha Kalvodová 
7.-9.9. soustředění TO Nebákov Černochová 
11.9. JMP, průvod  před 2.ZŠ Černochová 
11.9. JMP, fanfáry hlavní pódium Tomášek 
11.-16.9. JMP,Řemesla na zámku nádvoří - ZUŠ Svobodová,Černochová, Nevrlá 
16.9. JMP,hlavní pódium vystoupení ZUŠ - TO Černochová 
17.9. odevzdat ROZVRHY   všichni učitelé 
18.9. porada pedagogická třída HN všichni učitelé + vedení školy 
24.9. školení, vedení souboru HK, NIDV Komárkovi,Hučíková 
25.9. Koncert Staré hudby kostel v Konecchlumí Včeláková, odj.v 15,30 
26.9. Koncert Staré hudby kostel v Popovicích Včeláková, odj.v 17,00 

27.9. 
2.patro školy uzavřeno - 
vykuřování Muzea     

28.9. státní svátek     

ŘÍJEN   
4.10. školení ŠVP (Bc.Stárek) třída HN POVINNÉ PRO VŠECHNY UČ. 
3.-5.10 školení řed.ZUŠ Deštné Komárková 
6.10. vítání občánků obřadní síň Kalvodová 
9.10. Školní umělecká rada - HO ředitelna Kom,Kal,Huč,Matu,Vč,Sv 
10.10. Školení CO - POVINNÉ třída HN Poláková 
10.-
12.10. Valná hromada AZUŠ ČR Luhačovice Komárková 
13.10. Kopidlenský kvítek Kopidlno Černochová, vyst.TO 
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21.10. házená-hymny ČR,SR Sport.areál Svobodová,Včeláková 
23.10. kontrola financ.soutěží z KÚ ředitelna Komárková,Poláková 
25.-
26.10. podzimní prázdniny budeme malovat dle rozpisu 

LISTOPAD   
1.11. Vernisáž fofo pí Pírkové Měst.knihovna Svobodová 
8.-9.11. RVP v HN Jihlava Kom,Kal,Svo,Vávrová 
10.11. Benefice, Divoké husy KD Jičín Černochová 
13.11. PORADA třída HN všichni 

16.11. Předtančení KD Valdice Černochová 
19.11. školení dech.n.dřev. NIDV HK, MgA.Tengler Komárek,Hučíková 
22.11. Poděkování za JMP,… Porotní sál Kalvodová 
23.11. Předtančení KD Jičín Černochová 
25.11. Předtančení KD Poděbrady Černochová 
27.-
28.11. školení RVP (Dr.Tomek) škol.stř.ČSAD L.Bělohrad Komárková 
30.11. soustředění (sbor+kom.orch.,KOR) Porotní sál a škola Komá,Kom,Včel,Huč,Bot, Stř 
30.11. Předtančení Libice Černochová 
30.11. Vánoční strom Valdštejnovo náměstí Včeláková,Štolfová 

PROSINEC   
1.12. Předtančení Nymburk Černochová 
4.12. gen.zkouška na advent.konc. uč.č.212 Včeláková 
6.-7.12. RVP Liberec Komárková 
9.12. Adventní koncert Porotní sál Včeláková 
11.12. Adventní koncert Sobotka-Spořitelna Matoušková 
11.12. akce starosty-podnikatelé Porotní sál Černochová, Tomášek 
14.12. Adventní vystoupení Běchary Včel(sbor),Huč(KOR),Svo(Netrafolka) 

17.12. Státní opera-balet, 11,00hodin Praha Černochová 
17.-
19.12. třídní besídky-přehrávky   VŠICHNI, zodp.ved.odděl. 
20.12. vystoupení Staré Hrady Kalvodová -Stará muzika 
20.12. Porada a posezení ve škole všichni 
21.12.. DOVOLENÁ   všichni 
22.12.-
2.1. vánoční prázdniny     

LEDEN   
18.1. seminář dech.nástr.žesťových NIDV HK Komárková,Matušková 
21.-25.1. pololetní zkoušky, soutěž Porotní sál ved.oddělení 

ÚNOR   
1.2. pololetní prázdniny     
15.2. školení Koordinátor ŠVP Stařec u Třebíče Komárková,Kalvodová 
4.-10.2. Jarní prázdniny     
19.2. okres.kolo - klavír Porotní sál Kalvodová 
21.2. okres.kolo - smyčce ZUŠ Hořice Vrbová -v porotě 

BŘEZEN   
4.3. Škol.umělec.rada ředitelna   
5.3. Setkání Svazu invalidů kulturní dům Hučíková - Kytar.orchestr 
5.3. Porada sborovna   
11.3. představení hudebních nástr. pro 1.ZŠ Komárek, Hučíková 
12.3. okres.kolo - kytara Porotní sál Hučíková 
14.3. školení Koordinátor ŠVP Stařeč Komárková,Kalvodová 
18.3. krajské kolo - klavír HK,Habrmanova Kal,Čej,Matou,Pet,Štol 
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18.3. koncert žáků ke Dni učitelů Porotní sál Hučíková,Komárková 
19.3. focení absolventů Fotoateliér p.Ullricha dle rozpisu 
20.-24.3. velikonoční prázdniny     
27.3. Den učitelů Harmonie   

DUBEN   
1.4. přednáška RVP pro NIDV třída HN Komárková 
2.-3.4. návštěva pilotní ZUŠ-Písek     
4.4. školení Koordinátor ŠVP Stařeč Komárková,Kalvodová 
8.4. školní umělecká rada ředitelna Kom,Matu,Kalv,Huč,Včel,Nevr,Čer 

9.4. absolvent.přehrávka HO Porotní sál Komárková 
10.4. krajské kolo - smyčce ZUŠ Nové Město nad Met. Vrbová 
14.-15.4. pilotní škola ZUŠ Písek pracovní týmy všichni pg 
18.4. školení Koordinátor ŠVP Stařeč Komárková,Kalvodová 
22.4. školní umělecká rada ředitelna Kom,Matu,Kalv,Huč,Včel,Nevr,Čer 

25.4. absolventský koncert HO,VO Porotní sál Komárková 
    generálka absolventů Svobodová,Hučíková 
29.4. školní umělecká rada HN Kom,Matu,Kalv,Huč,Včel,Nevr,Čer 

30.4. práce s hlínou-keramika 
VO, pro ZŠ 
Nemyčeves,I.skup. Nevrlá 

KVĚTEN   
1.5. Státní svátek     
6.5. školní umělecká rada HN Kom,Matu,Kalv,Huč,Včel,Nevr,Čer 

7.5. hraní u pomníku - Den osvobození K.H.Borovský v Lipách Komárek, Hučíková 

7.5. práce s hlínou-keramika 
VO, pro ZŠ 
Nemyčeves,II.skup. Nevrlá 

8.5. Státní svátek     
13.5. školní umělecká rada HN Kom,Matu,Kalv,Huč,Včel,Nevr,Čer 

14.5. PORADA HN všichni 

18.5. Humprecht Kytar.orchestr Hučíková 

20.5. školní umělecká rada HN Kom,Matu,Kalv,Huč,Včel,Nevr,Čer 

23.5. školení Koordinátor ŠVP Stařeč Komárková,Kalvodová 
23.-24.5. Valdštejnské slavnosti   Hučíková, Tomášek, Kalvodová 
25.5. Humprecht Trio lesních rohů Komárková 
26.-30.5. závěrečné zkoušky škola ved.odděl. 
27.5. školní umělecká rada HN Kom,Matu,Kalv,Huč,Včel,Nevr,Čer 

28.5. exkurze MtŠ č.223 Čejková 
30.5. závěrečné zkoušky-Sobotka pobočka Matou,Bot,Bad,Kalv, FKom 

28.5. práce s hlínou-keramika 
VO, pro ZŠ 
Nemyčeves,I.skup. Nevrlá 

ČERVEN   
3.-4.6. přijímací zkoušky - HO uč.č.222 Kalvodová,Hučíková, 

Svobodová  

3.-4.6. přijímací zkoušky - VO v průběhu výuky Nevrlá 
3.-4.6. přijímací zkoušky - TO   Černochová, Čejková 
4.6. práce s hlínou-keramika VO, pro ZŠ 

Nemyčeves,II.skup. 
Nevrlá 

3.6. závěrečný koncert Sobotka-sál Spořitelny Matoušková 
10.6. Státní opera, 11,00 hodin Praha (Verdi:Traviata) Včeláková, Svobodová 
11.6. Klasifika ční porada HN všichni 
10.-11.6. koncertní zájezd - Chobotnice Tábor Čejková 

11.6. přijímací zkoušky-Sobotka škola Matoušková 
15.6. odevzdání ŠVP - VÚP     
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18.6. koncert učitelů kostel sv.Ignáce Kalvodová 
27.6. závěr školního roku Mexická restaurace zařídí Svobodová 
25.8. školní umělecká rada ředitelna vedoucí odděl. 
25.8. zahajovací porada třída HN všichni zaměstnanci 

 
 
 
 
 
 
 

    TANEČNÍ OBOR 
 
Výroční zpráva TO za školní rok 2007/2008 
 

Školní rok začal soustředěním TO na Nebákově v termínu 7. – 9.9.2006. 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.  

Ve dnech 12.-16.9 TO připravil společně s žáky hudebního oboru tvořivé dílny na 
nádvoří zámku v rámci festivalu JMP. Zároveň žáci TO v rámci JMP účinkovali 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. 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 TO se plně rozběhla v týdnu od 17.9., ale konečná podoba rozvrhu 
hodin se ještě dotvářela. Vytvoření rozvrhu, který bude vyhovoval všem 90 žákům je totiž dost 
náročný úkol. 

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

V sobotu 13.10.2007 žáci TO představily své umění na Kopidlenském kvítku. 
Vystoupení se setkalo s velkým úspěchem, a pořadatelé přislíbili pozvání i na příští ročník této 
akce. 

10.11.2007 se konalo vystoupení na benefiční akci pro postižené děti v Masarykově 
divadle v Jičíně.  

16.11.2007 a 23.11.2007 nejstarší tanečnice předvedly své choreografie v tanečních 
kurzech společenského tance ve Valdicích a v Jičíně.  

1.12.2007 tyto dívky zopakovaly své taneční ukázky i v kurzech v Nymburce, a 
14.12.2007 v Libici nad Cidlinou. 

11.12.2007 se konal v Porotním sále slavnostní večer pro podnikatele z Jičínska, kde se 
se svým vystoupením představily žačky SPD.  

O víkendu 14.-16.3.2007 mělo proběhnout další soustředění na Nebákově. Cílem 
soustředění tentokrát bylo pokračování intenzivní práce na rozpracovaných choreografiích 
pro nadcházející galapředstavení. Soustředění bohužel muselo být nakonec zrušeno kvůli 
náhlému onemocnění učitelky Evy Černochové.  

Zmíněné onemocnění učitelky mělo za následek i přesunutí premiéry galapředstavení 
„Už i hvězdy tančí, aneb protančená historie“ na podzim 2008. 



 - 13 - 

Se novou choreografií s názvem Jízda MHD se TO dne 17.5. zúčastnil soutěže 
„Destiny’s jam“ v KD v Ji číně. Tato choreografie získala první místo ve své kategorii a setkala 
se s velkým ohlasem jak u porotců, tak u publika.  

Ve dnech 23.-.25.5. se v Jičíně konaly již tradi ční Valdštejnské slavnosti. Dívky z 2. 
stupně TO zde předvedly historické tance, konkrétně Ronde saltarelle a Branles. Tato 
vystoupení probíhala v rámci společného programu s hudebním oborem ZUŠ, a celý tento 
společný program byl během soboty 24.5. opakován na Valdštejnově náměstí a nádvoří zámku 
celkem šestkrát. Dívky se také účastnily uvítání Valdštejna a průvodu.  

31.5.2008 proběhlo vystoupení TO v rámci oslav 60. výročí založení Zahradnické školy 
v Kopidln ě.  

Během celého školního roku se učitelka Eva Černochová aktivně podílela na přípravě 
Školního vzdělávacího progrmu (ŠVP) pro naši ZUŠ. V rámci těchto příprav musela 
přepracovat učební osnovy pro první i druhý stupěň TO, vypracovat nové učební plány a 
skloubit teoretické nároky v obecných požadavcích RVP s praktickými aspekty výuky na TO. 
Také spolupracovala s kolegy z jiných oborů ZUŠ, se kterými svoji činnost koordinovala a 
svoje postupy společně konzultovali na mnoha poradách. Nedílnou součástí příprav byla také 
častá komunikace s ředitelkou školy.   

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.  

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  
 
Výroční zpráva výtvarného oboru. 
 

Školní rok 2007/2008 jsme zahájili výtvarnou dílnou 17. ročníku „Ji čín město pohádky“ 
– Řemesla na zámku – malované písničky. Spolupracovali jsme s hudebním a tanečním 
oborem. Děti vyráb ěly a odnášely si záložky zaměřené k písničkám. Pro příští 18. ročník JMP 
jsme připravili ilustrace k písni „O čertu“.  
 Výuku zajišťovali pedagogové pí. uč. Jana Nevrlá (celý týden) a pí. uč. Lucie 
Svobodová (jednu třídu starších žáků). 
 Letos ve VO jsme ztvárnili téma „Náš svět“. Základem práce VO je skupinové 
vyučování. Délka vyučování(3vyuč. hod. týdně). Na projektu „Náš svět“ se podíleli žáci od 
nejmladších po nejstarší (PV1-7.roč.). Výuka probíhala přiměřeně k věku a zaměřili jsme se 
na absolventské práce. Děti pracovaly individuelně i ve skupinách. Při práci jsme využili všech 
dostupných materiálu. Žáky jsme vedli 
systematicky, cílevědomě, k sebehodnocení, 
respektování společně dohodnutých pravidel a 
odbornou přípravu žáků. 
 Zaměřili jsme se na zabezpečení výuky žáků 
se speciálními vzdělávacími potřebami (letos dva 
žáci). V letošním roce jsme měly ve VO tři 
absolventky. V Porotním sále na slavnostním večeru 
absolventů hudebního, tanečního a výtvarného 
oboru měly naše absolventky vernisáž svých prací. 
Letos při předávání vysvědčení, dostalo 22 žáků 
grafický list od pí. ředitelky s oceněním za celoroční 
práci (PV1 – 6.roč.). Žáci přípravného oboru poprvé dostali na konci školního roku vysvědčení 
spolu s gratulací ve formě papírové jedničky. 
 Cílem VO je zvyšování počtu žáků. To se v letošním roce podařilo (91 žáků od PV1 – 
7.roč. a žáci jedné třídy pí. uč. Svobodové). V červnu probíhal zápis, těší nás že se na další rok 
2008/2009 přihlásili další žáci i sourozenci našich žáků. 
 Starali jsme se o výzdobu školy při různých akcích. Vyráběli jsme dárky k vánocům, 
velikonocům a ke konci školního roku pro radost sobě i jiných. Jako každým rokem jsme se 
zapojili do výzdoby domu pro seniory na Novém městě Jičíně. Kromě přání a dárečků, jsme se 
zaměřili na výzdobu společných prostor, které tématicky odpovídají vždy danému ročnímu 

období. Obdrželi jsme poděkování a sladkosti pro děti. 
Připravili jsme výtvarný program pro žáky ZŠ v Nemyčevsi, 
práce s hlínou a keramika. Výrobky jsme žákům vypálili. 
 Spolupráce i nadále proběhla s klubem Českých 
turistů (plakáty, obrazy) k pochodu „Za Rumcajsem“. Náš 2.- 
6. roč. se zapojil do projektu „Návrat Albrechta 
z Valdštejna“ na práci „Návrh na pomník“. 
 Účastnili jsme se soutěží mezinárodních, v regionu i 
v Čechách: soutěž loutkového divadla „Srdíčko“ Ji čín 
„Namaluj kašpárka“, práce byly vystavené v loutkovém 
divadle. Dále mezinárodní výtvarná soutěž „Řecko“, 
„Malujeme po síti 2008“, „M ůj tajný sen“,soutěž aeroklubu 
„Navrhn ěte poštovní známku“. Na krajskou přehlídku 
výtvarných oborů ZUŠ ve Dvoře Králové jsme zaslali 
vybrané práce všech věkových skupin (18 prací), 1. téma 
Komunikace a 2. téma Salón. 
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 Letos jsme i nadále pokračovali v rámcovém vzdělávacím programu pro umělecké 
obory základního uměleckého vzdělávání „RVP ZUV“. B ěhem školního roku se konalo 
bezpočet akcí. Tento rok byl pro nás náročný tím, že jsme vytvářeli ŠVP (učební osnovy a 
plány, podle kterých se bude učit od školního roku 2010-2011). Naše ZUŠ se účastnila školení 
jak v místě ZUŠ, tak společně s ostatními obory v Lázních Bělohrad a samostatné školení pro 
výtvarné obory proběhlo v Hrotovicích u Brna (tvorba osnov, seznámení se současným stavem 
RVP ZUV). Za výtvarný obor máme zpracovány očekávané výstupy a rámcový učební plán 
jak pro přípravné studium, tak pro základní studium (výtvarné vyjadřování, výtvarná 
kultura-kresba, malba, grafika, plastická a prostorová tvorba). 
  
 Cílem i nadále zůstává neustálé zkvalitňování práce ve VO. Společné přání-ať příští 
školní rok přinese jen samou radost-vše nejlepší celé naší ZUŠ. 
            Za výtvarný obor Jana Nevrlá 

 
 
 

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, Improvizace pro II.st.,  PHV2 - klávesové 
nástroje, vedení souboru "Cantus firmus" 

Čejková Věra, DiS.   –  hra na klavír, hra na akordeon, klavírní korepetice  HO a TO, 
Sboreček, PHV1,vedení souboru "Chobotnice" a "Chobotničky"  

Monika Chmelařová DiS.    –  hra na klavír ( t.č. na MD) 

Petra Matoušková, DiS.  – hra na klavír, HN, hra na elektronické klávesové nástroje 
(pobočka Sobotka) 

Michal Petira, DiS     –  hra na klavír, hra na cembalo 

Marie  Stříbrná, DiS. – hra na klavír, HN, hra na elektronické klávesové nástroje, hra    
na housle  

Daniela Štolfová, dipl.um.    –  hra na klavír, hra na cembalo, klavírní korepetice v HO 

Zuzana Pelcová     –  hra na klavír, hra na elektronické klávesové nástroje  

Klára Kubátová, DiS. – hra na varhany, hra na klavír, hra na elektronické klávesové 
nástroje  

Kr čmárik, Dipl.um.        –  klavírní korepetice v TO 
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Výsledky vzdělávání 
 
 Znalosti a dovednosti našich žáků a studentů byly v letošním roce prověřeny a zhodnoceny 
hlavně klavírní soutěží, vyhlášenou ministerstvem školství ČR. Školního kola se zúčastnili téměř 
všichni malí a mladí klavíristé a do okresního kola byli vybráni postupující na základě dohody všech 
učitelů hry na klavír. Okresní kolo, které probíhalo v Porotním sále jičínského zámku pod taktovkou 
předsedy poroty - vedoucího klavírního oddělení pardubické konzervatoře -  MgA. Martina Hršela, 
vyslalo další postupující do kola krajského. 

 Naši školu a město v krajském kole, které se konalo v Hradci Králové a porotu vedl prof. 
pražské konzervatoře MgA. Michal Rezek, zodpovědně reprezentovali: Martin Jozífek (p.uč.Věra 
Čejková) - O.kategorie, 3.místo, Darina Stránská (p.uč.Katarína Kalvodová)- I.kategorie, 2.místo, 
Marie Chodúrová (p.uč.Daniela Štolfová) - VII.kategorie, ČU.I.stupně, Eliška Frydrychová 
(p.uč.Petra Matoušková)- IX.kategorie, ČU.I.stupně. 

Skvělé výkony předvedli i klavíristé - absolventi - na 
dubnovém koncertě absolventů, kde největší aplaus sklidil Adam 
Zikmund (p.uč.Michal Petira), absolvent I.stupně studia hry na 
klavír. Velmi zajímavé a muzikální byly i výkony Marie 
Chodúrové, Martiny Kůtkové (p.uč Daniela Štolfová) a Veroniky 
Bukovinské (p.uč.Katarína Kalvodová). 

Veřejně se nejvíce angažovali členové komorních 
seskupení a to "Chobotnice" a "Cantus firmus". Spolupráce s 
knihovnou, Starými Hrady a ZUŠ Tábor byla již zmíněna, 

nemůžeme však opomenout ani koncerty v kostelech v Konecchlumí a Popovicích a veřejná 
vystoupení v rámci festivalu JMP a Valdštejnských slavností. 

 
Spolupráce s ostatními odděleními 
Standardní spolupráce s učiteli jednotlivých oddělení pro potřeby klavírních doprovodů probíhala na 
velmi dobré úrovni, dařilo se rozdělit korepetice mezi všechny učitele - klavíristy. 

 K úspěchu žáků - violoncellistů v krajském kole soutěže (soutěž vyhlášená MŠMT ČR) 
přispěla svým klavírním doprovodem p.uč.Věra Čejková.  

Na soutěži Novohradská flétna p.uč.Daniela Štolfová doprovázela žačku Darinu Stránskou a 
získala od poroty Zvláštní ocenění za klavírní doprovod .   

 

Odbornost učitelů a další vzdělávání 

V letošním roce dokončil studium hry na klavír na konzervatoři 
p.uč. Michal Petira, čímž odbornost učitelů v kláves. oddělení 
naplnila 100%. Stěžejním cílem dalšího vzdělávání bylo 
získávání vědomostí a znalostí v oblasti reformy školství, v 
čemž se velmi intenzivně vzdělávali všichni učitelé. Výsledky 
tohoto úsilí se projevily velmi pozitivně při psaní návrhu 
školního vzdělávacího programu, obzvláště při tvorbě učebních 
osnov pro hru na klavír. Vznikl tak velmi přínosný materiál, 
který je konsensem všech učitelů - klavíristů.          Učební 
osnovy pro hru na varhany vytvořila Klára Kubátová,DiS., 

absolventka hry na varhany pardubické konzervatoře. 

 V odborném vzdělávání byla věnována pozornost získávání informací z oblasti vzdělávání 
výjimečně nadaných žáků - semináře, který organizoval NIDV Hradec Králové, se zúčastnila 
vedoucí oddělení.  
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Své umělecké dovednosti předvedli učitelé klávesového oddělení nejen na žákovských 
koncertech v roli korepetitorů, ale i jako účinkující na koncertě učitelů, který se konal v kostele 
sv.Ignáce na závěr školního roku. Sólově své interpretační umění předvedli Michal Petira a Pavel 
Krčmárik, jako korepetitorky se představily v souhře se svými kolegy Věra Čejková, Katarína 
Kalvodová a Daniela Štolfová. 

 
Spolupráce s rodiči, sdělovacími prostředky a dalšími organizacemi 
 Každoročně probíhají v jednotlivých třídách třídní přehrávky, které slouží také ke 
komunikaci s rodiči. Vzájemná informovanost je na dobré úrovni, ke standardním způsobům 
sdělování informací se snažíme uvědomovat veřejnost o našich aktivitách i formou školních  
"mininovin" -  Zuškovinek, do kterých učitelé kláv. oddělení  přispívají svými články. Informativní 
článek o výsledcích okresního a krajského kola klavírní soutěže, vyhlášené MŠMT ČR, byl 
publikován v místním tisku. 

Nadále probíhá spolupráce s Městským úřadem a  místní matrikou v rámci akce Vítání 
občánků, která se koná přibližně každé dva měsíce v sobotní dopoledne.   

Velmi příjemným bylo pozvání ZUŠ Tábor, kde na společném koncertě vystoupilo klavírní  
kvarteto "Chobotnice" pod vedením p.uč. Věry Čejkové. 

Na základě vánočního vystoupení souboru Cantus firmus v kapli zámku ve Starých Hradech 
se slibně nastartovalo pravidelné účinkování na akcích  zde pořádaných 
(např. květnové otevření turistické sezóny).  

Další spolupráce probíhá s místní knihovnou, kde  na pozvání 
připravují učitelé se svými žáky krátká vystoupení k různým kulturním 
příležitostem. 

Na základě psaní ŠVP jsme navázali velmi příjemnou a přínosnou 
spolupráci s klavírním oddělením ZUŠ Písek nejen v oblasti metodiky, ale 
i v oblasti získávání notového materiálu.  

 
Materiální a prostorové vybavení 
 Vybavení klavírních tříd je na vynikající úrovni. K obohacení výuky na klávesové nástroje 
přispělo zakoupení varhan, na které vyučovala p.uč.Klára Kubátová. 
 Notový materiál je neustále doplňován, poptávku žáků po modernější hudbě, která snoubí 
techniku hudby klasické s melodikou a harmonií hudby populární uspokojují zejména nabídka 
nakladatelství zahraničních, která je dobře dostupná, cenově však náročnější. Podpora v získávání 
nových notových materiálů ze strany vedení školy je však velká, v klavírním archivu je tak 
dostatečný výběr. 
 
Cíle do budoucna 
 Neustálá snaha o co největší zapojení klavíristů do komorních uskupení a zvládání klavírních 
doprovodů ostatních instrumentalistů a zpěváků zůstává nadále prioritou.    

 
Katarína Kalvodová, vedoucí oddělení 

 
 
Oddělení teoretických předmětů 
Vyučující: 

� Katarína Kalvodová, DiS. 
� Ondřej Koláčný DiS. 
� Simona Michálková 
� Marie Stříbrná, DiS. 
� Jana Vávrová 
� Miloslava Vrbová DiS. 
� Mgr.Jana Včeláková 
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     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. 
     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. 

 
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.    

Katarína Kalvodová, vedoucí oddělení 
 

 
 
0ddělení dechových a bicích nástrojů 
 
Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 oddělení dechových a bicích nástrojů 
Září  
Na částečný úvazek výuky zobcových fléten nastoupila slečna Jana Vávrová , studentka 5.ročníku 
Pražské konzervatoře, obor fagot. 
Žáci se účastnili vystoupení v rámci festivalu Jičín-město pohádky jako sólisté i v různých 
souborech. 
22. a 26.9 koncerty v kostele v Konecchlumí a v Popovicích 
Říjen 
průběžné schůzky členů oddělení ke tvorbě ŠVP 
Listopad 
Příprava na adventní koncert                       
Prosinec  
Z důvodu odchodu kolegy Karla Kulhavého (kytara) dochází ke značným přesunům ve vyučovaných 
úvazcích. Jana Vávrová nastupuje na 12 hodin.  
9.12.adventní  koncert v Porotním sále. Žáci DO vystupovali sólově i jako členové všech souborů 
14.12. adventní koncert v KD v Běcharech 
Během prosince se konaly třídní přehrávky všech pedagogů. 
Leden 
Vrcholí příprava pololetní přehrávky,  kterých se účastní všichni žáci  
Během celého ledna probíhá intenzivní tvorba osnov. Pedagogové se scházejí po sekcích, případně 
jednotlivých nástrojích a konzultují svoje požadavky a připomínky ke tvorbě ŠVP. 
21.-25.1. pololetní přehrávky                                        
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Únor 
1.-8.2. pololetní a jarní prázdniny                              
Březen 
5.3. vystoupení pro Svaz invalidů v KD 
18.3.. koncert malých dětí Ke dni učitelů  
Duben 
2.+3.4. výměnné setkání s pedagogy ZUŠ Písek, konzultovali jsme tvorbu ŠVP, došlo ke výměně 
konkrétních poznatků a zkušeností z výuky, výměně notového materiálu a setkání proběhla velmi 
neformálně. Setkání jsme všichni bez výjimky (Botková, Komárek,Komárková,  Hučíková) 
považovali za nečekaně velmi přínosné a příjemné. 
ZUŠ vystavuje absolventské tablo ve výkladu f. Foto Ulrich. 
9.4. přehrávka absolventů (8 žáků DO) 
7.-11.4. v tomto týdnu jsme získaný materiál a  nápady a poznámky ze setkání se ZUŠ Písek 
začlenili do tvorby ŠVP 
14.4. výměnné setkání pokračovalo návštěvou pedagogů ZUŠ Písek v Jičíně. 
25.4. absolventský veřejný koncert. Na koncertě vystoupili žáci DO, kteří prošli výběrovou 
přehrávkou absolventů –P.Palasová, T.Kracíková, A.Valnoha, J.Kracík, J.Kerner,D. 
Koncertu se jako host zúčastnila ředitelka AZUŠ a ZUŠ Písek paní Jindřiška Kudrnová. 
Během celého měsíce probíhá příprava žáků a souborů na květnová vystoupení o Valdštejnských 
slavnostech. 
Finišujeme s přípravou ŠVP. Už jsme unavení a to se často odráží v přístupu k této práci. 
 
Květen 
7.5.vystoupení u pomníku padlých ve 2.sv.válce  
Nedělní vystoupení na zámku Humprechtě se konají i letos.  
Nacvičujeme Valdštejnský pochod se všemi žáky  hrajícími na 
zobcovou flétnu a hráči na bicí nástroje.  
23. a 24.5. vystoupení žáků na Valdštejnských slavnostech – 
Fanfárový soubor, Cantus firmus, Netrafolka, 

Pěvecký sbor. Během pátku a celé 
soboty vystupovali soubory ZUŠ 

Jičín v lodžii, KD, na hlavním podiu na 
Valdštejnském náměstí, na nádvoří zámku,  koncertě v kostele sv.Ignáce a 

v pochodňovém průvodu. Práci pedagogů, žáků a přispění rodičů ocenil za  město 
Jičín místostarosta pan R.Koníř. 
26.5. Den s Deníkem Bohemia 
26.-01.5. postupové závěrečné zkoušky 
Odevzdáváme dokončené ŠVP! 
Červen 
3+4.6.přijímání nových žáků, podporujeme zájemce o hru nejen na zobcovou flétnu, ale především 
na žesťové nástroje. 

Arkádový koncert se v tomto školním roce z důvodu práce na ŠVP nekonal. 
18.6. Na učitelskem koncertě v kostele sv.Ignáce vystoupili s komorním 
orchestrem i žáci DO. 
Pracovní poměr ukončuje náš kolega Josef Tomášek (trubka, pozoun, 
tuba, fanfárový soubor) z důvodu pracovního přetížení (hlavní pracovní 
poměr,studium VŠ, stavba domu). 

 
23.-27.6. letošní náročný školní rok končí rozdáním vysvědčení. 
 

Mgr.Ivana Hu číková,vedoucí oddělení 
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Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 kytarového oddělení 
Září  
Od září pokračuje výuka kytary na pobočce v Sobotce, kterou zajišťuje paní Hana Botková 
v rozsahu 6 hodin, věnuje se sólové i komorní hře.  
Během září vybíráme repertoár pro žáky, kteří se zúčastní kytarové soutěže ZUŠ. 
22.9. koncert v kostele v Popovicích , kytarový kvartet,kytarový orchestr,kytarové korepetice 
26.9. koncert v kostele v Konecchlumí , kytarový kvartet, kytarový orchestr, kytarové korepetice 
Říjen 
průběžné schůzky kytarové sekce ke tvorbě ŠVP 
Listopad 
Účast všech pedagogů na školení ke tvorbě ŠVP v Lázních Bělohrad. 
Pokračuje příprava na kytarovou soutěž 
Příprava na adventní koncert 
Probíhají třídní přehrávky všech pedagogů 
Prosinec  
Z důvodu ukončení pracovního poměru a odchodu kolegy Karla Kulhavého (kytara) dochází ke 
značným změnám v úvazcích a přesunu žáků. 
12.12 adventní koncert v Sobotce 
Leden 
Pedagogové kytarového oddělení se scházejí pravidelně na schůzkách ke tvorbě ŠVP.  
23.1.2008 školní kolo kytarové soutěže. Ačkoliv nejsme s výsledky spokojeni, do okresního kola 
postoupilo 8 žáků. 
Únor 
1.-8.2.pololetní a jarní prázdniny 
příprava postoupivších žáků na okresní kolo  kytarové soutěže  
Březen 
Tradiční kytarový podvečer se letos nekoná vzhledem k časově náročné tvorbě ŠVP. 
Během března probíhá příprava žáků na absolventskou 
přehrávku. 
5.3. vystoupení kytarového orchestru v KD pro Svaz 
invalidů 
příprava k absolventské přehrávce, letošní technická úroveň 
absolventů – kytaristů je nízká, proto jsme se rozhodli, aby 
absolvovali za doprovodu v rámci kytarového orchestru. 
12.3.  okresní kolo kytarové soutěže se konalo v ZUŠ Jičín. 
Předsedou poroty byl pan Coufal. 
27.3.  koncert ke Dni učitelů  
 
Duben 
2.+3.4. výměnná návštěva ZUŠ Písek. S pedagogy tamního kytarového oddělení jsme si vyměnili 
konkrétní poznatky a zkušenosti i notový materiál k výuce a tvorbě ŠVP. Setkání proběhlo 
neformálně, jeho výsledky považujeme (Botková, Hučíková, Komárek) za velmi přínosné a pozitivní 
pro běžnou praxi. 
9.4. přehrávka absolventů 
14.4. návštěva kolegů za ZUŠ Písek v Jičíně. Konzultovali jsme  ŠVP se začleněním už probraných  
připomínek, význam a způsob výuky komorní i souborové kytarové hudby.  
25.4. absolventský koncert, na koncertě vystupují kytaristé jako korepetice nebo členové 
souboru. Na koncertě byla jako host přítomna ředitelka ZUŠ Písek a ředitelka AZUŠ paní 
Jindřiška Kudrlová. 
přípravy na vystoupení souborů o Valdštejnských slavnostech 
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Květen 
18.5. nedělní vystoupení na Humprechtě , účastní se celý Kytarový orchestr. Pro závadu v organizaci 
se vystoupení nekoná                     
15.5.setkání kytarové  sekce, vrcholí příprava ŠVP 
26.-30.5 postupové závěrečné zkoušky 
              Odevzdáváme ŠVP. 
Červen 
3.a 4.6. přijímání nových žáků, podporujeme zájemce o hru na kytaru 
4.6. koncert v Sobotce 
18.6.učitelský  koncert v kostele u sv.Ignáce, kytarový kvartet – Tanec, Botková, Komárek, 
Hučíková, Vrbová 
22.6. koncert v Sobotce, Humprecht, Botková 
26.-27.6. rozdáním vysvědčení končí letošní školní rok věnovaný tvorbě RVP a ŠVP 

Mgr.Ivana Hu číková 
vedoucí oddělení 

 

PĚVECKÉ ODDĚLENÍ  

Vyučující pěveckého oddělení: 
 
Mgr. Zdeňka BADOVÁ 
 
Simona MICHÁLKOVÁ ..........sólový zpěv, sborový zpěv 
 
Zdena  SVOBODOVÁ DiS. ….sólový 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 
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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 
 

PŘÍPRAVNÝ  „ZÁMECKÝ SBOREČEK“(V.Čejková )– dětské písně, 
lidové písně 
 
„ZÁMECKÝ PĚVECKÝ  SBOR“(J.Včeláková)– stará hudba, lidové 
písně, populární písně 
 
Pěvecký sbor „NOTIČKA“(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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 - 23 - 

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 „Zámeckého pěveckého sboru“ a „Zámeckého sborečku“ se  představili s písněmi 
v lidovém tónu na „Vánočním koncertu“. 
 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 Valdštejnských 
slavností. Pro všechny úspěšné zpěváky a muzikanty byla účast na  koncertu odměnou za celoroční 
práci a přípravu.Vznešenost staré hudby, libozvučné tóny, byly podtrženy nenahraditelnou akustikou 
a duchovní atmosférou. 
S repertoárem staré hudby se „Zámecký pěvecký sbor“a  „Netrafolka“ p ředstavili 
návštěvníkům  zámku Humprecht v Sobotce. Muzicírování na zámku bylo pro mladé 
muzikanty a zpěváky  příjemným rozloučením se školním rokem. 
 
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 prezentaci „Deníku Jičínska“, na vernisážích a interních akcích ZUŠ. Dětská kapela 
v novém obsazení –  akustická kytara, elektrická kytara, basová kytara, bicí, klávesy, saxofon, se 
představí v dalším školním roce na festivalu „Jičín město pohádky“. 
  

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 trpělivě 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  pěveckého sboru. 

 Prezentace pěveckého oddělení byla podpořena vstřícným přístupem kolegyň – D.Štolfové, 
K.Kalvodové, V.Matuškové, I.Hučíkové, bez jejichž korepeticí by naši žáci nemohli vystupovat. I 
ostatním kolegům – H.Botkové, F.Komárkovi, J.Tomáškovi, M.Vrbové, M.Kopeckému, I.Hučíkové 
patří poděkování za přípravu dětí do souborů „Netrafolka“ a „Kapely“.  
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 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  2008/2009: 
 
a) vystoupení na JMP („Zámecký pěvecký sbor“, „Kapela“, „Netrafolka“, sólisté) (ZÁ ŘÍ) 
b) koncert v Sobotce (Humprecht) – stará hudba (ZÁŘÍ) 
c) vánoční koncert (PROSINEC) 
d)  pěvecká soutěž ZUŠ(BŘEZEN) 
e) „Jarní koncert“ (DUBEN) 
f) Valdštejnské dny  (KVĚTEN) 
g) koncert populární hudby (ČERVEN) 
 
 
PLÁN AKCÍ PĚVECKÉHO ODDĚLENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 
 
ZÁŘÍ 
Vystoupení kapely na JMP. 
Vystoupení „Netrafolky“ na JMP. 
Vystoupení „Kanafasky“ na JMP. 
Hudební dílny na JMP. 
Koncert staré hudby v Popovicích a v Konecchlumí – „Zámecký komorní sbor“, sólisté 
 
ŘÍJEN 
Příprava na vánoční koncert. 
 
LISTOPAD 
Příprava na vánoční koncert. 
 
 
PROSINEC 
Koncert pro pana starostu a podnikatele města Jičína – „Netrafolka“. 
Vánoční koncert v Porotním sále – „Zámecký komorní sbor“, „Zámecký sboreček“, 
„Netrafolka“, sólisté. 
 
LEDEN 
Pololetní zkoušky. 
Příprava na „Valdštejnské slavnosti“ 
 
ÚNOR 
Příprava na  „Valdštejnské slavnosti“ 
Vystoupení mladších žáků. 
 
 
BŘEZEN 
Příprava na „Valdštejnské slavnosti“ 
Absolventská přehrávka. 
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DUBEN 
Příprava na „Valdštejnské slavnosti“ 
Absolventský koncert. 
 
 
KVĚTEN  
Koncert malých umělců – sóla. 
„Valdštejnské slavnosti“ (sv. Ignác) – „Zámecký komorní sbor“, „Netrafolka“ 
Postupové zkoušky. 
 
ČERVEN  
Vystoupení mladších žáků. 
Vystoupení na vernisáži. 
Vystoupení v Sobotce  (Humprecht)  -„Zámecký komorní sbor“, „Netrafolka“ 
 

Mgr.Jana Včeláková 
 
 
 
 
Oddělení klávesových nástrojů 
         Elektronické klávesové nástroje (keyboard) se stávají stále žádanějšími nástroji, a tak i na naší škole 
žáků, kteří se chtějí naučit tento nástroj ovládat a naučit se na něj hrát, přibývá. 
         V letošním školním roce 2007/2008 vyučovali hru na keyboard : 
                                                        p.uč.Matušková Vladimíra,Dis (vedoucí oddělení),                                                                               
.                                                       p.uč.Stříbrná Marie,Dis,  
                                                        p.uč.Kubátová Klára,Dis,    
                                                        p.uč.Pelcová Zuzana. 
 
 Podmínky pro výuku hry na elektronické klávesové nástroje jsou v současné době na naší 
škole na velmi dobré úrovni. 
         Vyučujeme na nástroje značky CASIO CTK 691, CASIO WK-3200 a YAMAHA PSR 2000. 
K těmto stálým nástrojům nám byl na začátku školního roku zakoupen nový špičkový keyboard 
YAMAHA TYROS 2, na který žáci hrají nejraději a tím je nejvíce využíván. 
 V průběhu školního roku byli zakoupeny ke každému keyboardu -  keyboardové židličky, 
které si nemůžeme vynachválit. 
 V keyboardové učebně je počítač, ve kterém máme k dispozici notační programy a midi 
studio. Těmto programům se chceme postupně více věnovat a seznamovat s nimi i naše žáky a učit 

je s nimi pracovat. 
 
        Základem výuky hry na keyboard na naší škole je klavírní 
notový materiál a notový materiál pro elektronické klávesové 
nástroje. Nejen notový archiv je stále doplňován novinkami,ale 
stále se rozšiřuje i vybavenost učebny a doplňují se programy 
v počítači. Snažíme se pro žáky vytvořit nejlepší možné 
podmínky a naučit je všestranně pracovat s tímto „novodobým“ 
nástrojem. 
 

        Keyboard je velmi využíván jako nástroj doprovodný a žáci mají možnost doprovázet své 
kolegy a kolegyně z jiných odděleních. Nejvíce v tomto směru spolupracujeme s oddělením 
pěveckým, dechovým a kytarovým.Tomuto směru bychom se chtěli věnovat i nadále a spolupráci 
prohlubovat a zapojovat se i do souborové hry a pokračovat i v souhře několika keyboardů. 
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       Naši letošní absolventi (Klika Jan, Koloc Pavel, Lemmerové Michaela, Mrzena Michal, 
Santajová Markéta, Paločko Jiří) pilně nacvičovali na závěrečnou 
absolventskou přehrávku, která se konala 9.dubna a tímto ukončili čtyřleté 
studium hry na elektronické klávesové nástroje. Přehrávka se všem 
vydařila a Jan Klika s Pavlem Kolocem byli vybráni,aby zahráli na 
veřejném absolventském koncertě, který se uskutečnil v pátek 25.dubna 
v Porotním sále Jičínského zámku. Na tomto slavnostním koncertě byli 
představeni všichni letošní absolventi a všichni odcházeli s dárkem na 
památku a s kytičkou.   
 
          Žáci keyboardového oddělení se v letošním školním roce opět 
účastnili různých vystoupení, koncertů a třídních přehrávek nejen jako 
sóloví hráči, ale i jako korepetitoři svých kolegů z jiných oddělení. 
 

                                                                    Matušková Vladimíra  
                                                                    vedoucí oddělení elektronických klávesových nástrojů 

 
 
 

Oddělení smyčcových nástrojů 
 
Ve školním roce 2007/2008 vyučovali na oddělení smyčcových nástrojů tito učitelé: 
 housle: Marie Stříbrná Dis. 

 Miroslav Kopecký Dis. 
    Ondřej Koláčný Dis. 

 
violoncello: Miloslava Vrbová Dis. 

 
 Letošní školní rok byl pro smyčcové oddělení velmi významný, protože se konala celostátní 
soutěž ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje. Kladla velké nároky jak na učitele, tak i na žáky. Nejenže 
museli zvládnout zahrát výborně vybrané skladby, ale i udržet si naučené přednesy na vynikající 
úrovni, a to hlavně ti, kteří byli vybráni do dalších kol. Velkou měrou k úspěchu jednotlivých 
soutěžících přispěli paní učitelky V. Čejková a D. Štolfová, které poskytly klavírní doprovod. Ve 
školním kole si zasoutěžili žáci vybraní nejen svými učiteli, ale i ti správně soutěživí. Do okresního 
kola, které se konalo 21. 2. 2008 v Hořicích, byli vybráni tito soutěžící: 

• housle: 0. kategorie – Štěpánek Václav - 1. místo 
                                          Šulcová Blanka – 1. místo 
                                          Karásková Petra – 2. místo 
                  4. kategorie – Šimonová Jitka – čestné uznání 
                                         Veselková Kristýna – čestné uznání 
                  6. kategorie – Rejmanová Eliška – čestné uznání 
 
• violoncello: 1. kategorie – Krotký Milan – 1. místo s postupem 
                                                 Šulc Adam – 2. místo 
                                                 Railová Caroline – 2. místo 
                          4. kategorie – Pokorná Anežka – 1. místo s postupem 

 
Z nichž se probojovali do krajského kola, jenž se konalo 10. 4. 2008 v Novém Městě nad Metují, 
Milan Krotký a Anežka Pokorná. Oba obsadili výborná 3. místa ve své kategorii. 
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Ve školním roce se žáci zúčastnili mnoha veřejných 
akcí, které byly velmi úspěšné. Např.: 

- Jičín – město pohádky 
- koncert na Štědrý večer – Jakub Jan Ryba 
Česká mše vánoční 

- Valdštejnské slavnosti – koncert žáků 
v kostele sv. Ignáce Na Rynečku 

 
Od 2. či 3. ročníku navštěvují žáci nově vzniklý 
Komorní orchestr (velice rádi) nebo malé soubory – 
Kanafaska, Netrafolka, Cantus firmus, tria… 
 
 Žáci smyčcového oddělení, kteří dokončili 
první stupeň základního studia, absolvovali veřejným koncertem dne 25. 4. 2008 v Porotním sále. Ve 
hře na housle to byli: 

- Rejmanová Eliška – pí. uč. M. Stříbrné 
- Bíšková Lucie – p. uč. O. Koláčný 
- Pokorný Václav – p. uč. O. Koláčný 
 

 Smyčcové oddělení se také podílelo na vypracování školního vzdělávacího programu (ŠVP), 
jelikož naše ZUŠ byla zařazena jako pilotní-partnerská škola do RVP ZUV. Byly pro nás připraveny 
několikadenní školení v různých lokalitách např. Deštná v Orlických horách, Lázně Bělohrad, kde se 
učitelé stali žáky v rukou lektorů, kteří se snažili zasvětit nás do základů ŠVP. Nejpříjemnější 
školení byla pro nás návštěva pilotní ZUŠ v Písku, kde jsme navázali vzájemnou spolupráci, která 
zahrnovala nejen vypracování ŠVP, ale i výměnu učitelských zkušeností. Po sléze pokračovala i při 
příjezdu tamějších učitelů do naší školy. 
 

 Oddělení smyčcových nástrojů je kvalitně vybaveno. Žáci 
si mohou vypůjčit vyhovující nástroj po dobu školního roku. 
Bylo také rozšířeno nástrojové vybavení ve violoncellové třídě. 
Byl zakoupen i mistrovský nástroj. O to se budeme snažit i ve 
třídě houslové. Notový materiál je dle možností stále doplňován. 
 
 Tento rok nám odchází z našeho oddělení výborný 
pedagog a vynikající houslista Miroslav Kopecký. I nadále mu 
přejeme hodně štěstí.  

 
Příští rok se budeme snažit rozvíjet i na dále výbornou spolupráci mezi kantory a žáky. 

Miloslava Vrbová 
vedoucí smyčcového oddělení 
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Školní rok byl ukončen v pátek 30.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 
- 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 prostorách zámeckých 
arkád 

- letošní rok ve znamení kurikulární reformy, kde jsem se podíleli na připomínkování a 
pilotní-partnerské tvorb ě ŠVP ZUV. Práce na tvorbě našeho ŠVP pro všechny velmi 
náročná, jak z časových důvodů, tak i psychických, ale nakonec ji odevzdali 
v předtermínu. Podle zatím neoficielních informací je zdařilá. 
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Výroční zpráva o hospodářském výsledku roku 2007 
 
V roce 2007 měla ZUŠ tyto příjmy:  
       
výběr úplaty   1.270.600,- Kč 
dotace na provoz školy (nájem)    370.000,- Kč 
dotace na platy a odvody 8.656.800,- Kč 
ostatní příjmy- úroky BU      17.174,- Kč 
dotace na soutěže ZUŠ    280.000,- Kč 
 

Příjmy celkem:  10.594.574,- Kč 
 
Tyto finanční prostředky byly čerpány: 
platy  6.299.100,- Kč 
OON         20.000,- Kč 
zákonné odvody 2.211.700,- Kč 
FKSP    126.000,- Kč 
soutěže ZUŠ    280.000,- Kč 
učební  pomůcky      84.428,- Kč 
hudební nástrje, inventář    375.401,- Kč 
spotřeba energií    283.405,80 Kč 
opravy a udržování budovy    331.742,10 Kč 
nájemné    369.380,- Kč 
úklidové a kancelářské potřeby     32.315,50 Kč 
služby, spoje a telekomunikace     95.617,50 Kč 
DVPP, školení, semináře     74.340,- Kč 
ostatní provozní náklady     10.402,17 Kč 
 

Výdaje celkem:  10.593.832,07 Kč 
 
Vzniklý hospodářský výsledek 741,93 Kč byl převeden do rezervního fondu 241,93 Kč a 500,00 Kč do fondu 
odměn  
V Jičíně dne 9.7. 2008                                                        

Eva Poláková 
 ekonomka školy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bc.Jaroslava Komárková 
ředitelka školy Jičín, 12.10.2008 


