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Zaměstnanci ZUŠ Jičín: 
 
 

 
 
 
Sedící  řada zleva: 
Jozífková, Černochová, Botková,Štolfová, Poláková, Komárková, Svobodová, Nevrlá, 
Hučíková 
 
 
 
Druhá řada zleva: 
Včeláková, Kalvodová, Lochmanová, Vrbová, Víchová, Kalenská-Andersson, Čejková, 
Matušková, Kováčová, Stříbrná 
 
 
Třetí  řada zleva: 
Hučík, Kulhavý, Luh, Petira, Kr čmárik, 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 
ji čínského zámku a od 1.ledna 1998 ji Město Jičín zřídilo jako příspěvkovou organizaci 
s právní subjektivitou. Identifika ční číslo organizace je 674 40 690  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, zobcová flétna 21 let 
Statutární zástupce  ředitelky     
Poláková Eva Gymnázium Jablonec nad Nisou mzdová a fi nanční účetní 22 let 
učitelé:       
Botková Hana, DiS. konzervato ř J.Deyla Praha   
  kytara, flétna Kytara 27 let 
Čejková V ěra, DiS. konzervato ř Brno     

  klavír 
klavír, nauka o hudb ě, taneční 
korepetice 32 let 

Černochová Eva AMU Praha-kurz tane ční pedagogiky   
  tanec Tanec 23 let 
Bc.Hu čík Pavel, DiS. konzervato ř J.Deyla Praha; Univerzita Karlova Praha   
  akordeon, kontrabas akordeon 17 let 
Mgr.Hu číková Ivana, 
DiS. konzervato ř J.Deyla Praha; Univerzita Karlova Praha   
  kytara, flétna flétna, zobcová flétna, kytara 21 let 
MgA.Chmela řová 
Monika, DiS. konzervato ř Pardubice, AMU Praha   
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  klavír  klavír  9 let  
Jozífková Klára, DiS. konzervato ř J.Deyla Praha   
  klavír, klarinet klavír 13 let 
Kalenská-Andersson 
Ivonne SUMPŠ Hořice,Pg fakulta UK Praha   
  výtvarný obor výtvarný obor 9 let 
Kalvodová Katarína, 
DiS. konzervato ř Žilina     
  klavír klavír, hudební korepetice 15 let 
Kolá čný Ond řej, DiS. konzervato ř Brno     
  housle housle 1 rok 
Mgr.Komárek 
František, DiS. konzervato ř Brno,VŠMU Bratislava   

  fagot 
fagot, klarinet, saxofon, zobcová 
flétna, kytara 23 let 

Krčmárik Pavel 
dipl.um. konzervato ř Pardubice     
  klavír tane ční korepetice 4 roky  
Kulhavý Karel Gymnázum Turnov     
  nemá aprobaci kytara 17 let 
Lochmanová Anna, 
DiS. konzervato ř Brno     
  klavír klavír, keyboard, hudební nauka 26 let 
Luh Petr konzervato ř Brno, bez absolutoria   
  fagot fagot, zobcová flétna, flétnový soubor  6 let 
Malich Jan, dipl.um. konzervato ř J.Ježka Praha   
  bicí nástroje bicí nástroje 9 let 
Matoušková Petra, 
DiS. konzervato ř Teplice     
  klavír klavír, keyboard 16 let 
Matušková Vladimíra, 
DiS. konzervato ř Praha     
  lesní roh elektronické klávesové nástroje 19 let 
Nevrlá Jana Pedagogická škola  Jarom ěř   
  nemá aprobaci výtvarný obor 38 let 
Petira Michal studuje konzervato ř v Teplicích   
  klavír klavír 5 let 
Stříbrná Marie, DiS. konzervato ř Brno     
  housle housle, klavír 33 let 
BcA. Svoboda Petr, 
DiS. konzervato ř Pardubice a studuje AMU Praha - zp ěv   
  zpěv pěvecká hlasová výchova a zp ěv 2 roky  
Svobodová Zde ňka, 
DiS. konzervato ř Praha (zpěv) a AMU Praha-kurz tane ční pedagogiky   

  zpěv, tanec 
pěvec.hlas.výchova a zp ěv, hudební 
nauka 28 let 

Štolfová Daniela, 
dipl.um. konzervato ř Pardubice     
  klavír klavír 3 roky  
Tomášek Josef, DiS. konzervato ř Ostrava     

  tuba 
trubka, pozoun, tuba, basová 
kytara,žes ťový soubor 13 let 

Mgr.Včeláková Jana VŠ Hradec Králové, Pedagogogická fakulta   

  hudební nauka 
pěvec.hlas.výchova a zp ěv, hudební 
nauka 17 let 

Vrbová Miloslava, 
DiS. konzervato ř Krom ěříž     
  violoncello violoncello 22 let 
Sekretá řka a hospodá řka:   
Ková čová Marcela SEŠ Ji čín   22 let 
Domovník a 
uklíze čka:    
Víchová Alena Gymnázium Tanvald   21 let 
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Z celkového počtu 28 pedagogických pracovníků  
• 24 má odbornou i pedagogickou způsobilost, 
•   1  je bez pedagogické způsobilosti (P.Luh), 
•   1 je bez odborné způsobilosti (J.Nevrlá), 
•   2 jsou bez odborné i pedagogické způsobilosti (K.Kulhavý a M.Petira – ten 

v současné době studuje konzervatoř v Teplicích). 
 

Aprobovanost u čitelů

4%

4%

7%

85%

bez odbornosti

bez pedagogiky

bez odbornosti i pg

aprobovaní

 
 
Pedagogickou způsobilost si v tomto školním roce dokončili: 
Koláčný Ondřej – dokončil studia na konzervatoři v Brně, obor housle 
Pedagogickou i odbornou způsobilost si v tomto školním roce dokončují : 
Petira Michal – studuje teplickou konzervatoř, obor klavír 
 
 
 
 
Umělecká rada školy pracovala ve složení: 
 
Bc.Komárková Jaroslava, DiS. – ředitelka školy 
Kalvodová Katarína, DiS. – vedoucí oddělení klávesových nástrojů 
Botková Hana, DiS. – vedoucí oddělení strunných nástrojů 
Mgr.Hu číková Ivana, DiS. – vedoucí oddělení dechových a bicích nástrojů 
Mgr.Jana Včeláková – vedoucí pěveckého oddělení a teoretických předmětů 
Marie Stříbrná, DiS. – vedoucí oddělení smyčcových nástrojů 
Černochová Eva – za tanečního obor 
Kalenská Ivona – vedoucí výtvarného oboru 
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Další vzdělávání pedagogických učitelů: 
     Všichni zaměstnanci školy se pravidelně účastní tzv. dalšího vzdělávání především 
organizovaným Národním institutem dalšího vzdělávání v Hradci Králové i jeho 
pobočkách v Jičíně, Trutnově i Náchodě. Využíváme i služeb vzdělávacího střediska 
„Fakta v.o.s“ ze Žďáru nad Sázavou nebo i akce pořádané Krajskou uměleckou radou 
či Asociací ZUŠ ČR, které je naše škola také členem.  
      
     Michal Petira pokračuje ve studiu hry na klavír v pátém ročníku konzervatoře 
v Teplicích  a Petr Svoboda dokončil bakalářská studia – obor zpěv na AMU Praha. 
 
     Pavel Hučík byl členem kulturní komise při M ěstském zastupitelstvu v Jičíně. 
Jaroslava Komárková pracuje externě jako lektorka Národního institutu dalšího 
vzdělávání v Hradci Králové – obor řízení a také je členkou v metodickém výboru 
NIDV. Je členkou školské komise při M ěstském zastupitelstvu v Jičíně. 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 2005-2006 navštěvovalo naši školu celkem 589, z toho 438 dívek v těchto 
oborech: 
1. hudební –  364  žáci 
2. taneční –      80 žáků 
3. výtvarný –  145 žáků 
 

Počet dětí po oborech

364; 61%80; 14%

145; 25%

hudební

taneční

výtvarný

 
 
 
Absolventů v tomto školním roce bylo 52: 
hudební  obor -  33 žáci 
taneční obor -       7 žákyň 
výtvarný obor -   12 žáků 
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Absolventi v letech 2002-2005

0

20

40

60

hudební 40 24 32 33

taneční 1 3 3 7

výtvarný 4 21 13 12

celkem 45 47 48 52

2002-3 2003-4 2004-5 2005-6

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

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

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

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

- oddělení akordeonové: 
-  Bc.Hučík Pavel 
- oddělení smyčcových nástrojů: 
- housle – Koláčný Ondřej DiS., Stříbrná Marie DiS. 
- violoncello – Vrbová Miloslava, DiS.  
- oddělení strunných nástrojů: 
- kytara – Botková Hana DiS.,Mgr.Hučíková Ivana, Mgr.Komárek František, 

Kulhavý Karel 
- oddělení dechových nástrojů:  
- zobcová flétna – Mgr.Hučíková Ivana, Mgr.Komárek františek, Bc.Komárková 

Jaroslava, Luh Petr   
-  příčná flétna – Mgr.Hučíková Ivana  
- klarinet, saxofon – Mgr.Komárek František  
- fagot – Mgr.Komárek František, Luh Petr 
- trubka, pozoun, tuba – Josef Tomášek DiS. 
- lesní roh - Bc.Komárková Jaroslava, Matušková Vladimíra DiS. 
- bicí nástroje: Luh Petr, Malich Jan dipl.um. 
- oddělení pěvecké hlasové výchovy a zpěvu: 
- BcA.Svoboda Petr, Svobodová Zdenka DiS., Mgr.Včeláková Jana 
- oddělení teoretických předmětů:  
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- přípravná hudební výchova, hudební nauka, nauka o hudbě – Čejková Věra 
DiS., Svobodová Zdeňka DiS., Mgr.Včeláková Jana 

 
 
Úplata: 
     Příspěvek od rodičů na úhradu nákladů (tzv.úplata) spojený s poskytováním základů 
vzdělávání ve škole se stanoví ze skutečných průměrných neinvestičních výdajů na žáka 
příslušného oboru v uplynulém školním roce (podle § 11 vyhl.č.292/1991 Sb.ve znění 
zákona č. 138/1995 Sb, od 1.1.2005 dle vyhlášky č.71/2005.). Výši příspěvku ředitelka 
školy stanoví dle zmíněné vyhlášky ve výši až 110% procent průměru skutečných 
neinvestičních nákladů na žáka na jeden školní rok. 
  V tomto školním roce činila výše základního příspěvku na školní rok: 
taneční obor     – 1.600,- Kč  
výtvarný obor   – 2.000,- Kč 
hudební obor    – 2.400,- Kč 
 
Žáci, kteří byli přijati na střední umělecké školy: 
 
�        Tereza KRÁTKÁ – žákyně p.uč. Petra Luha byla přijata na Státní konzervatoř     
              v Praze, obor fagot , 
 
�          Ladislav OBORNÍK – žák p.uč. Mgr.Ivany Hu číkové byl přijat na konzervatoř   
                v Teplicích – obor příčná flétna  
 
Jan Beránek, Petr Jindra, Gabriela Petrová, Sabina Berková, Barbora Malíková, 
Zuzana Říčařová, Roman Kejklíček, Kateřina Kulichová, Květa Krupi čková – všichni 
jsou žáky paní učitelky Ivonne Kalenské-Anderson a byli přijati ke studiu na střední 
školy s uměleckým zaměřením. 
 
 
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 nástroje dřevěné i žesťové, na 
bicí nástroje, v sólovém a komorním zpěvu a v tanečním oboru. 
 
OKRESNÍ KOLO  
 
Sólový a komorní zpěv  
(23.2.2006 v naší základní umělecké škole) 
předsedou poroty byla ředitelka ZUŠ Hořice paní Zdena Vaškovová 

1.cena s postupem do krajského kola: 

Hana Jarolímková – 1.kategorie (p.uč.Mgr.V čeláková) 

Tlustá Simona – 1.kat. (p.uč. Svobodová, DiS.) 
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Ivana Tůmová – 5.kat. (p.uč.Svobodová) 

Pěvecké duo – Klapková Aneta a Oborníková Kristýna - 2.kat. (p.uš. Svobodová)  

1.místo bez postupu: 

Říha Radomír a Stříbrný Vojt ěch – 4.kat. (p.uč. BcA.Svoboda) 

Dršková Ludmila – 6.kat. (p.uč. Svobodová) 

Hofmanová Klára – 9.kat. (p.uč. Svobodová) 

2.místo: 

Nosková Lenka – 2.kat. (p.uč.Mgr.V čeláková) 

 

Hra na dechové nástroje: 

17.3.2006 v ZUŠ Hořice, předsedou poroty byla předsedkyně krajské umělecké rady 

v oboru dechové nástroje – ředitelka ZUŠ Jičín Bc.Jaroslava Komárková. 

1.cena s postupem do krajského kola: 

trubka: Josef Prchlý  (p.uč. J.Tomášek,DiS.)  

lesní roh: Klára Plíšková (p.uč. Bc.J.Komárková) 

pozoun: Jan Karásek (p.uč. Tomášek) 

zobcová flétna: Darina Stránská (p.uč. P.Luh) 

                           Zuzana Brunnerová (p.uč. P.Luh) 

flétna: Ladislav Oborník (p.uč.Mgr.I.Hu číková) 

 

Taneční obor 

16.2.2006 v KD Jičín, pořádala ZUŠ Jičín, předsedkyní poroty byl předsedkyně krajské 

umělecké rady v oboru tanec a ředitelka ZUŠ Opočno  paní Vilma Urešová 

Do krajského kola postoupili žáci v choreografii: 

„Pocity“, „ Zpov ěď“ a „Podzim“ 

 
 
KRAJSKÉ KOLO –  
 
Hra na dechové dřevěné nástroje - konalo se 8.3.2006 v ZUŠ B.Smetany v Novém Městě 

nad Metují : 

1.místo – Darina STRÁNSKÁ – zobcová flétna (1.kat) 

1.místo  s postupem do ústředního kola - Zuzana BRUNNEROVÁ – zobcová flétna 

(6.kat.)  

2.místo – Ladislav OBORNÍK - flétna 
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Hra na dechové nástroje žesťové – konalo se 2.3.2006 v ZUŠ Jičín: 

1.místo – Josef PRCHLÝ – trubka (8.kat.) 

1.místo – Jan Karásek – pozoun (3.kat) 

Klára Plíšková se pro nemoc krajského kola nezúčastnila 

Taneční obor 

V krajském kole získala ocenění za práci s prostorem choreografie „Podzim“. 

 
 

ÚSTŘEDNÍ KOLO  
Hra na dechové nástroje dřevěné – konalo se v ZUŠ ve Vysokém Mýtě 7.-
9.4.2006: 
3.místo: Zuzana BRUNNEROVÁ – zobcová flétna,6.kategorie  
    

  Soutěže se samozřejmě neobejdou bez soutěžní poroty. Někteří naši učitelé se letos 
takto zúčastnili soutěžních klání jako porotci: 
 
Okresní kola 
Okres Jičín: 
ZUŠ Jičín – zpěv – Mgr.Včeláková Jana (členka) 
                                 BcA.Svoboda Petr (člen) 
ZUŠ Hořice – hra na dechové nástroje  - Bc.Komárková Jaroslava (předsedkyně) 
                                                                      Mgr.Hučíková Ivana (členka) 
Okres Semily: 
ZUŠ Lomnice nad Popelkou – hra na dechové nástroje dřevěné – Mgr.František 
Komárek (předseda); hra na dechové nástroje a bicí – Bc.Jaroslava Komárková 
(předseda) 
                                    
Krajská kola  
 
Královéhradecký kraj: 
ZUŠ Jičín – hra na dechové nástroje žesťové (trubka, lesní roh) – Bc.Komárková 
Jaroslava (předsedkyně) 
                      - hra na dechové nástroje žesťové (pozoun, tuba) a bicí – Josef 
Tomášek.DiS. (člen) 
ZUŠ Nové Město nad Metují – hra na dechové nástroje dřevěné – Mgr.František 
Komárek (člen) 
 
Liberecký kraj: 
ZUŠ Liberec-Frýdlantská – hra na dechové nástroje žesťové a bicí – Bc.Jaroslava 
Komárková (předseda) 
 
Středočeský kraj: 
ZUŠ Kolín – hra na dechové žesťové nástroje – Bc.Jaroslava Komárková (člen) 
 
     Je také samozřejmostí, že se žáci naší školy se svými učiteli zúčastňují pravidelných 
regionálních přehlídek a soutěží – např. Hořický kapesníček, Novopacký slavíček, 
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Lomnické jaro, Ledečský taneční pohár apod.   Z těchto regionálních soutěží stojí za 
zmínku 1.místo ve své kategorii Dariny Stránské (6 let, žákyně p.uč. Petra Luha) 
v Lomnickém jaru a 1. místo z téže soutěže komorního souboru „Chobotnice“ (4 hráči 
na 2 klavíry) ze třídy p.uč. Věry Čejkové i vítězství tanečního oboru v soutěži „Destinis 
Jam“ .                                                                            
      
 
Předmětové sekce 
 
     Ve škole již několik let pracují, a to velmi dobře a samostatně, jednotlivé předmětové 
sekce, které během školního roku pořádají nejen koncerty žáků pro veřejnost, mnoho 
interních přehrávek, ale i vzdělávací semináře, výchovné koncerty pro děti převážně 
z mateřských a základních škol a také třídní přehrávky, na kterých se svým rodičům 
prezentují  svým vystoupením všichni žáci dané třídy či oboru nebo oddělení. 
Předsedové jednotlivých sekcí jsou zároveň i členy školní umělecké rady.  
 

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

 
     Všichni výše jmenovaní jsou zároveň i členy krajské umělecké rady v Hradci 
Králové. Bc.Jaroslava Komárková je předsedkyní krajské umělecké rady sekce 
dechových nástrojů žesťových a zároveň i členka Ústřední umělecké rady v Praze 
zároveň i předsedkyní celé Krajské umělecké rady (zastupuje a řídí všechny umělecké 
obory v Královéhradeckém kraji). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Darina Stránská (zob.flétna) a p.uč.Katarína Kalvodová (klavír) 
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Činnost školy 
 

TANEČNÍ OBOR 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výuku na tanečním oboru (dále jen TO) zajišťuje kvalifikovaná  učitelka Eva 

Černochová, která má k dispozici dva korepetitory – Věru Čejkovou a Pavla 

Kr čmárika. Taneční obor navštěvovalo ve školním roce 2005/2006  celkem 81 žáků. 

 

Cílem výuky TO ZUŠ J.B.Foerstera v Jičíně je nejen naučit žáky základům 

tanečních technik obsažených v osnovách pro TO ZUŠ, ale i vést je k lásce k tanci, 

hudbě a divadlu, probouzet v nich citovou stránku a estetično. TO se snaží podchycovat 

a rozvíjet taneční nadání dětí. Probuzením smyslu pro krásu tance a harmonii spolu s 

rozvíjením tvůrčích schopností prohlubuje taneční výchova duševní život člověka a 

ovlivňuje utváření jeho hlubšího vztahu k životu a jeho okolí. Poskytuje každému žákovi 

podle míry jeho schopností a zájmu takové základy odborného vzdělání, které mu 

umožňují uplatnit se jako tanečník v souborech nejrůznějšího zaměření nebo v povolání, 

pro která jsou kultura pohybového projevu a zvládnutí základů tance vhodným 

předpokladem. TO je nezastupitelnou přípravou ke studiu na konzervatoři.  

Tanec jako neverbální vyjadřovací prostředek, je projevem rozmanitým, 

mnohotvárným, bohatým a proměnlivým ve formě i obsahu. Současně však má přísný 

řád, jehož osvojení a respektování je podmínkou kultivovaného, harmonického a 

individuálního tanečního projevu. V souladu s těmito požadavky rozvíjí TO u svých 

žáků správné držení těla a pohybovou techniku a současně pěstuje jejich vnitřní 

citlivost, vnímavost, představivost, hudební a prostorové cítění, tvořivost. 
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Na tanečním oboru se vyučuje taneční průprava, taneční praxe, klasický, 

moderní, lidový a historický tanec.  

Vztah k lidovému tanci je u dětí rozvíjen v dětském folklórním souboru 

Kanafaska, který při ZUŠ působí od roku 1990.  

Součástí souboru je i dětská lidová muzika, kterou vede p. uč. M. Stříbrná, a 

dětský pěvecký sbor pod vedením p. uč. J. Včelákové. Všechny složky soubory 

pravidelně společně zkoušejí každý měsíc. Tento aktivní přístup se pozitivně odráží na 

kvalit ě vystoupení celého souboru.  

Soubor má k dispozici lidové kroje, jejichž návrhy zpracovala PhDr. Jiřina 

Svobodová, Csc.   

 

V září 2005 zahájil taneční obor školní rok víkendovým soustředěním na 

Nebákově, kde se žáci připravovali na vystoupení v rámci festivalu Jičín-město pohádky. 

Tato vystoupení se uskutečnila ve dnech  8.-9.9. na hlavním pódiu na Valdštějnově 

náměstí v Jičíně a předvedli jsme na nich jak choreografie scénického tance, tak 

folklórní vystoupení v podání souboru Kanafaska.  

 

Dále, 9.9. soubor Kanafaska účinkoval ve Sloveči na „Ji řinkových dnech“.  

Dne 7.10. se pak konalo další vystoupení souboru Kanafaska na Střední 

zahradnické škole v Kopidlně.  

U příležitosti otevření zámku v Mladějově uspořádala 27.1. 2006 ZUŠ slavnostní 

vystoupení, kterého se zúčastnili též žáci tanečního oboru s historickými tanci. 
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V letošním školním roce se žáci TO připravovali na soutěž tanečních oborů ZUŠ 

ČR, jejíž okresní kolo se konalo 16.2. v Kulturním domě v Jičíně. Soutěže se zúčastnilo 

12 choreografií v pěti kategoriích. Jičínskou ZUŠ reprezentovalo 9 choreografií, zbylé 3 

choreografie předvedly žáci TO ZUŠ Nová Paka. Do krajského kola, které se konalo 

31.3. 2006 v Hronově se postoupily tři choreografie z Jičína: „Pocity“ (3. kategorie), 

„Podzim“ (kategorie 5.A) a „Zpověď“ (kategorie 5.B). V krajském kole soutěže obdržela 

choreografie „Podzim“ ocenění za využití prostoru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Při rozborovém semináři, který následoval po ukončení krajského kola 

v Hronově, odborná porota velice kladně ohodnotila nejen úroveň a taneční vyspělost 

všech jičínských soutěžících, ale i vysokou úroveň stávajících choreografií a 

pedagogickou práci učitelky.  

V rámci přípravy na představení „Otázka pro Jaroslava J.“, věnovanému stému 

výročí narození Jaroslava Ježka, která probíhala již od počátku škoního roku, se ve 
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dnech 17.-19.3.   uskutečnilo letos již druhé soustředění TO na Nebákově. Soustředění se 

zúčastnilo 48 dětí. Taneční soustředění přispělo ke stmelení kolektivu dětí, jejich 

vzájemnému poznání a seznámení s prací ostatních ročníků TO.  

  

Představení „Otázka pro Jaroslava J.“ v režii a s průvodním slovem R. Sála bylo 

uvedeno v předpremiérách ve dnech 24-25.4.2005 v Porotním sále ji čínského zámku pro 

žáky základních škol z Jičína, Valdic, Lužan a Sobotky. Slavnostní premiéra tohoto 

představení byla uvedena 27.4. v Kulturním domě v Jičíně. Představení se skládalo ze tří 

částí. Úvodní část byla „Pohádka“ na hudbu Oskara Nedbala. Druhá část byla věnována 

Jaroslavu Ježkovi, a poslední část obsahovala choreografie klasického a moderního 

scénického tance. 

Příjemným překvapením byla vysoká návštěvnost představení a pozitivní ohlasy 

z řad diváků.  

Během tří dnů děti absolvovaly 5 představení pro téměř 900 diváků. Během 

předcházejícího víkendu proběhly prostorové zkoušky a generálka v Porotním sále a 

Kulturní dom ě. Všichni účinkující prokázali vysokou profesionalitu a disciplínu. Svým 

přístupem byli velkou oporou choreografky.  

K úspěchu představení přispěly i nové kostýmy vytvořené ve spolupráci s paní M. 

Podzimkovou. 

 

Dne 28.4. se v Porotním sále konalo Slavnostní vyřazení absolventů ZUŠ. Taneční 

obor v letošním školním roce absolvovalo 9 tanečnic. 

 

Folklórní soubor Kanafaska účinkoval se svým programem na „Prvomájovém 

pondělí“ v parku ji čínského zámku. 

 

Nejstarší tanečnice, absolventky studia pro dospělé, se zúčastnily soutěže 

„Destiny‘s Jam” v Kulturním dom ě v Jičíně. Soutěžily v kategorii scénických tanců se 

dvěma choreografiemi. První místo v soutěži získaly  s choreografií „Procitnutí“, a 

druhé místo s choreografií „Baróza“. Pro TO ZUŠ bylo jejich přední umístění v soutěži 

velkým úspěchem.  

 

Společně s žáky a učiteli hudebního oboru účinkoval taneční obor 20.5. na 

Valdštejnských slavnostech v Jičíně V rámci slavností děti t řikrát vystoupily v pásmu 
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staré hudby, zpěvu a historického tance na pódiu na Valdštejnově náměstí. Součástí 

oslav bylo také uvedení pořadu „Valdštejn – patriot ji čínský“ na arkádovém nádvoří 

ji čínské zámku 20.5. od 19.30 hod. Tento pořad vznikl ve spolupráci s herci 

ochotnického divadelního spolku v Jičíně. Předcházející víkend byl věnován zkouškám a 

přípravám tohoto komponovaného pořadu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak jako v loňském školním roce obor spolupracoval s mateřskými školami a 

uspořádal pro ně v průběhu května 2006 ukázkové taneční hodiny. Těchto akcí se 

zúčastnily MŠ z Jičína. Děti byly aktivn ě zapojeny do průběhu hodiny - společný pohyb 

a zpěv, rytmické hry, improvizace na pohádkové téma. Tyto akce se opět setkaly s 

velkým nadšením nejen z řad dětí, ale i jejich učitelek a pokračovala tak dobrá 

spolupráce mezi TO ZUŠ a nejen místními mateřskými školami. 

 

 Dne 3.6. se soubor Kanafaska svým vystoupením zúčastnil „Majálesu“ 

pořádaným občanským sdružením Lodžie. 

 V rámci 32. ročníku Mezinárodního folklórního festivalu „Slavnosti písní a tanců 

Pod Zvičinou“, který se konal ve dnech 15.-18.6.2006 v Lázních Bělohrad, absolvoval 

dětský folklórní soubor Kanafaska dvě vystoupení  a zúčastnil se slavnostního defilé 

souborů městem Lázně  Bělohrad v neděli 18.6. Festivalu se zúčastnilo celkem 15 
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tuzemských i zahraničních souborů. Za svou účast na tomto festivalu dostala Kanafaska 

Pamětní list a upomínkové dary. V silné konkurenci dětských souborů obstála 

Kanafaska se svým programem velice dobře, vystoupení se setkalo s velkým úspěchem. 

Soubor využil tuto příležitost k navázání kontaktů se souborem Červánek z Hradce 

Králové a souborem Hořeňáček z Lázní Bělohradu.  

  

Ve školním roce 2005/06 žáci tanečního oboru absolvovali celkem 22 velmi 

úspěšných vystoupení. 

  

Je obdivuhodné, kolik kvalitních choreografií dokázala učitelka se svými žáky 

připravit, a to vše navzdory zcela nevyhovujícím prostorám, ve kterých TO působí. 

Malý taneční sál, šatna s malou kapacitou a umístěna daleko od sálu opravdu netvoří 

příliš vhodné podmínky pro výuku a činnost TO. Pro další rozvoj a zvýšení úrovně 

činnosti TO je nezbytně nutný nejen větší taneční sál s vhodným vybavením a 

hygienickým zázemím, ale i místnost pro uložení kostýmů, rekvizit. V současné době 

jsou kostýmy a rekvizity uskladněny v několika skříních na chodbě školy, kde kvůli 

tomuto nevhodnému způsobu uskladnění zvolna chátrají. Ke zkvalitnění výuky by 

přispělo i zřízení kabinetu pro učitelku a korepetitory, neboť nyní si pedagogové nemají 

kde uložit výukové materiály a osobní věci, vést dokumentaci a plnit další 

administrativní povinnosti. Tato situace trvá již dlouhou dobu, bohužel nebylo stále 

nalezeno žádné konstruktivní řešení.  

 

Příští školní rok zahájíme 1.9.05 již tradičním soustředěním TO na Nebákově a 

následně opět účinkováním na festivalu JMP.  

Již v květnu 2006 jsme obdrželi pozvání k účinkování na „Jiřinkových dnech“ ve 

Sloveči 9.9.2006.    

Stejně jako v letošním školním roce chceme uspořádat velké vystoupení celého 

TO v Kulturním dom ě v Jičíně a pokračovat tak v dlouholeté spolupráci s Radovanem 

Sálem.  

Na jaře 2007 budeme opět pořádat soustředění TO, na které se všichni žáci vždy 

velice těší.  

Navázaná spolupráce se soubory Červánek a Hořeňáček slibuje další vystoupení 

souboru Kanafaska i mimo jičínský region.   
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Vysoká aktivita TO a velké množství vystoupení v letošním školním roce měla za 

následek velký počet nově přihlášených dětí nejen  z Jičína, ale i z okolí.  Noví žáci byli 

přijati nejen do přípravného oddělení TO, ale i do vyšších ročníků. Chceme tento trend 

podporovat svou činností i v příštím školním roce.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Černochová 

za taneční obor, 30.6.2006 

 
 
 
 

VÝTVARNÝ OBOR 
 

 
Na pracovišti ZUŠ Jičín pracují dva pedagogové: vedoucí 
výtvarné sekce Ivonne Kalenská-Andersson  a p.uč. Jana 
Nevrlá. 
Bohužel p.uč. J.Nevrlá odbornou a pedagogickou způsobilost 
nesplňuje, ale délka praxe práce s dětmi a velké pracovní 
nasazení tento nedostatek kompenzuje. 
Obě učitelky jsou ochotny se dále vzdělávat dle nabídnutých 
vzdělávacích programů.Využíváme nabídek vzdělávacích a 
doplňkových seminářů poskytovaných pro Královéhradecký 
kraj. 

I.Andersson  pracuje v rámci vzdělávacích programů pravidelně jako lektor výtvarných 
dílen. 
Obě pedagožky zajišťují komplexní výchovně vzdělávací činnost a bezpečnost práce 
žáků při činnostech organizovaných školou. 
   

Počet žáků TO v letech 2002-2005
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  Vedení naší školy se nám snaží co nejvíce vyjít vstříc. Spolupráce s vedením školy je na 
velmi dobré úrovni a díky tomu si zatím na materiální podmínky nestěžujeme. Pravdou 
je, že některé materiály jsou finančně náročné a tím těžko dostupné. Pokud budeme 
chtít obohacovat výuku o nové techniky, musíme počítat s větší finanční zátěží. Jedná se 
však o rozšíření nabídky výuky a pokud chceme udržet počet žáků, musíme se 
přizpůsobit novým trendům ve výtvarných technikách. 
 
     Další otázkou je nabídka výuky práce s výtvarnými počítačovými programy.V tomto 
směru jsme naprosto nepřipraveni, jak materiáln ě tak personálně. Pokud bude možnost 
obohatit výuku o počítačovou grafiku z hlediska materiálního, minimálně jedna 
z vyučujících je připravena si v tomto směru doplnit vzdělání.(I.Andersson) 
 
     Vzdělávání žáků naší školy probíhá podle vzdělávacích osnov a  programů pro ZUŠ. 
Oceňujeme jejich variabilitu a možnost přizpůsobit učební plány možnostem školy a 
především žáků. Vzdělávání žáků je pojato komplexně, neomezujeme se pouze na výuku 
výtvarných technik, ale i na: 

- rozvoj estetického vnímání a cítění, 
- kulturního p řehledu,  
- přípravu na další studium v oboru na středních a vysokých odborných školách. 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Naše škola vyniká zejména v přípravě žáků na talentové zkoušky. Úspěšnost žáků 
v přijímacím řízení byla v letošním roce stoprocentní - všichni zájemci uspěli. A to se 
nejedná o jednoho či dva žáky ,což  je v jiných školách velký úspěch. Z naší školy 
v tomto roce u talentových zkoušek uspělo 9 žáků. Tímto můžeme školní rok 2005-2006 
považovat za opět velmi úspěšný. 
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     Za velmi úspěšnou můžeme pokládat i spolupráci s festivalem Jičín město pohádky a 
festivalem Valdštejnské dny v Jičíně. 

 
výstava prací žáků při konání Valdštejsnkých dnů. 
 
     Žáci se účastní výtvarných soutěží, zejména v nižších ročnících. Starší ročníky se 
starají o výzdobu školy  při školních koncertech o výzdobu sálu. 
Závěrečná výstava prací žáků VO se koná v červnu v loveckém zámku Humprecht 
v Sobotce. 
 
     Stále pokračujeme v doplňování stálé expozice prací starších žáků v prostorách 
školy.Tyto práce mají nejen u rodičů velký úspěch. 
 
     Jako nejlepší výsledek vzdělávání v naší škole pokládám stálý zájem bývalých žáků 
školy o dění v ZUŠ a jejich důvěra v pomoc zdejších pedagogů. 
 
     Výtvarný obor na ZUŠ Jičín je velmi úspěšný a  má dobré jméno i v odborných 
kruzích. I přes veškeré skvělé výsledky je možnost nabídnout více. Zejména v rámci 
nabídky výuky výtvarných technik i v rámci počítačových programů. Nemůžeme 
opomenout vývoj výpočetní techniky a zájem dětí  o vzdělávání v tomto směru. Klasická 
výuka  dnešní generaci prostě nestačí.  
 
     V kontaktu s dalšími sekcemi ZUŠ nejsou problémy. Vycházíme vstříc všem 
potřebám výtvarného zabezpečení akcí školy. Zejména taneční oddělení v letošním roce 
využilo velké pomoci výtvarníků. 
 
     Spolupráce s městem je stále na velmi dobré úrovni a tak výtvarný obor přispívá 
k dobrému hodnocení školy jako celku. 
 
     Učitelky výtvarného oboru jsou vstřícné a ochotné spolupracovat v rámci možností 
s kolegy bez větších problémů. 
 
     V rámci kraje jsme hodnoceni velmi kladně pro náš zájem a ochotu spolupracovat 
s dalšími ZUŠ. 
 
     V příštím školním roce budeme pokračovat v trendu přípravy studentů k talentovým 
zkouškám.  Začátek školního roku zahájíme spoluprací s festivalem Jičín město 
pohádky zabezpečením výtvarných dílen. Připravovat se budeme i na celostátní 
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přehlídku prací VO ZUŠ. V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se obě 
učitelky  zúčastní výtvarných seminářů. Bude pokračovat výzdoba školy jak stálá tak 
sezonní, návštěvy koncertů a dalších kulturních akcí. Veřejnosti představíme výtvarné 
práce v rámci koncertů a výstav. Bude udržován kontakt s rodiči, tak aby znali stav 
vzdělání jejich dětí a byli informováni o možnostech dalšího vzdělání, stejně tak o akcích 
naší školy. 
     Budeme nadále spolupracovat nejen v rámci školy, ale i města, kraje i republiky a 
pokusíme se o mezinárodní spolupráci na výtvarných projektech, případně 
s konkrétními školami se stejným zaměřením. 
 

Ivonne Anderson 
vedoucí výtvarného oboru, 30.6.2006 

 
 
 
 
 

HUDEBNÍ OBOR 
 
Oddělení dechových a bicích nástrojů 
 
Výuku  žáků zajišťovali  pedagogové: 
Mgr.Ivana Hu číková (vedoucí oddělení) - 
zobcová a příčná flétna 
Klára Jozífková DiS. - zobcová flétna 
Petr Luh - zobcová flétna, fagot 
Mgr.František Komárek - zobcová flétna, 
klarinet, saxofon, fagot 
Bc.Jaroslava Komárková – lesní roh, 
zobcová flétna 
Josef Tomášek DiS. - trubka, pozoun, 
tuba 
Jan Malich dipl.um. - bicí nástroje 
 
        Materiálně technické podmínky pro výuku se v posledních 2 letech velmi zlepšily a 
v současné době jsou na velmi dobré úrovni. Oddělení bylo vybaveno novými nástroji, 
byly provedeny generální opravy a seřízení mnoha hudebních nástrojů a obohatil se 
rovněž archiv notového materiálu, který  průběžně doplňuje  nejen ředitelka školy 
materiálem z nabídky hudebních nakladatelství, ale i ostatní pedagogové. Každý z 
pedagogů má pro výuku vlastní třídu. 
 
        Ve školním roce 2005/2006 byli,  po úspěšných přijímacích zkouškách v lednu, 
přijati ke studiu na konzervatoř : 
Tereza Krátká (p.uč.Luh) fagot, konzervatoř Praha 
Ladislav Oborník (p.uč. Mgr.Hu číková) příčná flétna, konzervatoř Teplice 
          
      V tomto školním roce proběhla soutěž žáků ZUŠ vyhlášená MSMT v sólové  hře na 
dechové a bicí nástroje. Během podzimu 2005 se pedagogé i žáci věnovali přípravě  
repertoáru na soutěže. 17. ledna 2006 se až na výjimky účastnili všichni žáci počínaje 
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3.ročníkem školního kola. Do okresního kola konaného 14. února 2006 v Hořicích  
postoupilo 16 žáků.  Do krajského kola postoupili: 

- Darina Stránská (PHV, zobcová flétna, p.uč.Luh) a 
získala 2. místo 

- Zuzana Brunnerová (1.ročník 2.cyklu, zobcová flétna 
, p.uč.Luh) postoupila do národního kola 

- Ladislav Oborník (4.ročník, příčná flétna, p.uč. 
Hučíková) se umístil na druhém místě 

- Jan Karásek (2.ročník, pozoun, p.uč.Tomášek) první 
místo bez postupu. 

- Josef Prchlý (4.ročník, trubka, p.uč. Tomášek) získal 
první místo bez postupu 

- Zuzana Brunnerová získala v národním kole 3. 
místo.  

      na obrázku zleva úspěšná Tereza Krátká, p.uč.Luh a Zuzana Brunnerová  
 
     Během školního roku se konal nespočet akcí, při kterých vystupovali žáci dechového 
oddělení sólově nebo ve spolupráci se žáky ostatních oddělení. 
Mimo tradi ční účinkování na vernisážích v Městské knihovně, vítání občánků v Obřadní 
síni, hraní fanfár při nejrůznějších akcích konaných městem Jičín nebo různými spolky, 
ukázky dechových nástrojů pro mateřské školy a první stupeň základních škol, třídní 
přehrávky žáků jednotlivých pedagogů, to byly např.:  

- Adventní koncert 18.12.2005 v Porotním sále 
- vystoupení 27.1.2006 při znovuotevření zámku Mladějov  
- dechový koncert 16. března v Porotním sále 
- absolventský koncert 28. dubna v Porotním sále, kdy vystoupilo 5 žáků 

dechového oddělení 
- koncert pro družební holandskou školu Masarykovy obchodní akademie Jičín  

10.5. 
- Valdštejnské slavnosti 19. a 20.května 2006 
- květnové  červnové nedělní koncerty na zámku Humprecht v Sobotce 
- 8.června Arkádový koncert 
- koncert staré hudby 20.června v kostele U sv. Jakuba 

 
     Pro veřejná vystoupení nejen na těchto slavnostech byla doplněny a nově ušity 
kostýmy pro soubory, kde rovněž spoluúčinkují žáci našeho oddělení.  

 
Soubor bicích nástrojů                                          Gabriela a Jana Maškovy 
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     Školní rok 2005/2006 hodnotíme jako velmi úspěšný nejen z hlediska umístění na 
soutěžích ZUŠ a počtu žáků přijatých na konzervatoře, ale i z pohledu angažovanosti 
žáků dechového oddělení (dále jen DO) v hudebních souborech, které vedou pedagogové 
jiných odděleních a jejich ohlasu na práci DO.  
 
     Cílem práce na  školní rok 2006/2007 je udržení a zlepšení úrovně   jednotlivých 
pedagogů, protože se nelze soustředit pouze na práci se špičkovými žáky, ale s cílem 
zachování kontinuity práce všech souborů, existujících na škole, mít kvalitní širokou 
průměrnou základnu žáků. 
      Je potřeba získat nového kantora pro výuku bicích nástrojů a stabilizovat po 
odchodu vynikajícího pedagoga Jana Malicha pedagogický sbor DO. 
    
      V dlouhodobém horizontu několika let vidíme především tyto cíle: 

- pamatovat na získávání dostatečného počtu nových žáků a cílevědomě je vést k 
přechodu ze zobcové flétny na jiné dechové nástroje (možnost přechodu na 
dechové nástroje nabízet i méně úspěšným žákům jiných, zejména klavírního a 
kytarového oddělení), 

- podílet se na ukázkových akcích pro mateřské školy a všech náborech nových 
žáků, 

- doplňovat neustále  archiv notovým materiálem, především soudobou hudbou, 
- klást důraz na spolupráci s pedagogy všech odděleních, připravovat žáky k 

souhře v souborech a  rodiče žáků na atraktivnost a potřebnost existence 
souborů a nutnost pravidelné docházky žáků do souborů, včetně důrazu na 
termíny veřejných vystoupení. 

- příprava žáků ke studiu na středních školách, zejména konzervatořích, 
- přestože je ZUŠ Jičín díky velmi dobrým místním podmínkám zaměřena 

především na starou hudbu (Valdštejnské slavnosti v Jičíně i Frýdlant ě) 
nezanedbávat ani soudobou hudbu, 

- podle nabídky vyhledávat vzdělávací semináře či kurzy pro pedagogy, 
- udržovat fond hudebních nástrojů opravami a nákupem nových nástrojů na 

potřebné akční úrovni, neboť od počtu nástrojů, které ZUŠ může žákům v 
prvních ročnících výuky zapůjčit, se odvíjí i počet přijatých dětí na konkrétní 
nástroje. 

Mgr.Ivana Hu číková, 
vedoucí oddělení dechových a bicích nástrojů, 30.6.2006 

 
 
 
Oddělení smyčcových nástrojů  

Ve školním  roce  2005/2006  vyučovali   na oddělení smyčcových 
nástrojů tito učitelé:  
housle - Marie Stříbrná DiS. a  Ondřej Koláčný DiS., 
 violoncello   Miloslava VrbováDiS. 

 
       Letošní školní rok byl pro toto oddělení novým rozjezdem  po velkých změnách. V 
září nastoupilo do houslových tříd celkem  19 žáků a  do třídy violoncellové 4 žáci, 
během školního roku nastoupili 3 další  houslisté. Z přípravných ročníků přišli noví žáci. 
Letos jich bylo 10 a jsou velkým příslibem pro další růst  tohoto oddělení. Většina žáků 
jsou děti za základních škol v Jičíně a okolí. 
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     Předmět hra na housle absolvoval ve školním roce 2005/2006  Aleš Záveský a hru na 
violoncello Jan Hušek. Oba vystoupili na veřejném absolventském koncertě  28. dubna  
2006 v Porotním sále. Tím úspěšně zakončili studium I.stupn ě  a  budou pokračovat ve 
hře na své nástroje ve  II. stupni základního studia. 
          
     Oddělení smyčcových nástrojů  je velmi dobře vybaveno nástroji  vhodné velikosti 
pro začátečníky. Žáci mají možnost zapůjčit si vyhovující nástroj po dobu školního 
roku. Vzhledem k většímu počtu žáků je třeba doplňovat a vylepšovat nástrojové 
vybavení především ve violoncellové třídě. 
 
     Také   notový archiv   je průběžně doplňován novým materiálem.  Základ notového 
archivu tvoří především přednesové skladby pro sólovou hru, dále školy, etudy a 
skladby pro komorní hru,  soubory smyčcové i soubory různého složení.  
 
     Ve školním roce 2005/2006 proběhlo mnoho veřejných vystoupení akcí,  na kterých se 
úspěšně účastnili žáci smyčcového oddělení. Jako sólisté  vystoupili: 

- na koncertě v Městské knihovně v Jičíně, 
- na výchovných koncertech a vystoupeních  pro  mateřské školy, 
- „Jazzový koncert na chodbě“, který zahájil novou tradici vystoupení na chodbě 

ZUŠ na zámku v Jičíně, 
- jazzový koncert pro MOA  Jičín a jejich hosty z Holandska a při dalších 

        příležitostech. 
 
 
     Velký důraz je kladen na hru v různých souborech.   Tato práce má velmi kladnou 
odezvu u žáků  a výsledky práce v souborech jsou vynikající. 
 
Soubory: 
Lidová muzika – pracuje s lidovou písní v populární úpravě 
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Kanafaska – folklórní soubor, který spolupracuje s tanečním oborem 
 
 
 
 
 
 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stará muzika -  název vyjadřuje  jeho zaměření na starou hudbu v  úpravě pro různá 
nástrojová složení 
 
Přípravný houslový soubor   -   je určen pro žáky začínající  s prací v souboru.  
 
Další soubory vznikají  v různém nástrojovém složení se žáky z jiných nástrojových 
oddělení -  smyčcová tria, klavírní  tria apod. 
 
     Vystoupení souborů např. vánoční koncert, účast žáků na půlnoční mši u sv. Jakuba, 
koncert v arkádách, koncert staré hudby v kostele sv.Jakuba už patří k tradici naší 
školy. 
         
     Valdštejnské dny  19.-20- května 2006 byly  ukázkou profesionální práce všech 
souborů a oddělení školy. Tato akce má velký význam a ohlas nejen pro školu, také pro 
město Jičín a celý region. 
 
      Soubor Kanafaska se v tomto školním roce vypracoval od prvních nesmělých 
začátků až k vynikajícím vystoupením a to nejen v Jičíně. Jeho vystoupení začínají být 
vysoce hodnocena a nových pozvání na vystoupení přibývá: 

- Jičín město pohádky -   vystoupení na pódiích 
- Sloveč -   zahájení výstavy květin firmy FLORIA 
- Kopidlenský kvítek  - vystoupení na výstavě  prací žáků SZŠ 
- vánoční koncert  - Jičín, Porotní sál 
- Majáles ve Valdštejnově  Lodžii 
- Slavnost písní a tanců  „Pod Zvičinou“  -  mezinárodní  folklórní festival v 

Lázních Bělohradě. 
 
     Letošní školní rok byl pro oddělení smyčcových nástrojů  ZUŠ J. B. Foerstera v 
Jičíně  plný naděje, protože   po čase přešlapování   na místě se začaly dít nové věci, 
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vznikaly soubory, navazovaly se kontakty, ale především nastoupili noví mladí žáci z 
přípravných ročníků a ti starší budou pokračovat s novou chutí do práce. 
          
     V příštím školním roce budeme dál rozvíjet nadání dětí a jejich vztah ke krásnu, 
které hudba přináší, bez kterého by byl život smutný a prázdný. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jan Hušek po absolventském vystoupení v Porotním sále. 
 
 

Marie Stříbrná DiS. 
vedoucí smyčcového oddělení, 30.6.206 

 
 

Kytarového oddělení 
      
    Vedoucím kytarového oddělení je Botková Hana DiS. – celý úvazek, 

aprobace kytara, vystudovala pražskou Deylovu konzervatoř. Tuto školu 
má také Mgr.Hučíková Ivana, která má aprobaci pro výuku kytary a flétny. 
Kytaru vyu čuje jako část svého úvazku. Mgr.Komárek František vystudoval 

konzervatoř v Brně a posléze ještě dokončil studium na VŠMU v Bratislavě – 
kytaru rovn ěž vyučuje na část svého pedagogického úvazku. Kulhavý Karel je 
bez aprobace pro výuku na ZUŠ, v současné době navštěvuje kurzy pro učitele 

hry na kytaru, které probíhají na konzervatoři v Brně. 
 
     Vyučující v kytarovém oddělení mají k dispozici několik menších kytar pro mladší 
žáky a několik nástroj ů, které mohou být zapůjčeny dětem domů pro domácí přípravu. 
Studujícím mohou být půjčeny nástroje po dobu cca jednoho roku, aby měli dostatek 
času na pořízení vlastního. Každý vyučující má k dispozici jeden nebo dva kvalitní 
nástroje. 
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 Notový materiál je podle možnosti a dostupnosti kvalitního materiálu stále 
doplňován. Každý vyučující má ve své učebně počítač s možností práce v různých 
programech a na internetu. Velkým přínosem pro úpravy písní a skladeb pro různé 
nástroje je zakoupení nového speciálního programu. Pro hru žáků v popové kapele byla 
pořízena nová elektrická kytara. Starší nástroj zůstává pro praktickou výuku ve 
vyučovacích hodinách. 
 
     Tento školní rok byl pro kytarové oddělení rokem „posoutěžním“. Soustřeďovali 
jsme se především na výuku komorní a souborové hry. 
 
 Novinkou je založení kytarového orchestru, který vede pan učitel Kulhavý. 
V tomto sdružení hraje celkem dvanáct žáků. V repertoáru mají skladby z renesance, 
baroka, ale také úpravy soudobých skladatelů. Žáci jsou rozděleni ve skladbách do tří, 
čtyř nebo pětihlasu. Tento orchestr měl svou premiéru při vystoupení v únoru na 
kytarovém koncertu. Dále žáci sklidili úspěch při hře 19.5.2006 na vystoupení v rámci 
Valdštejnských slavností. 
 

 
     Ostatní studenti od třetího ročníku, kteří mají povinnou komorní či souborovou hru, 
byli zařazeni podle svých možností, zaměření a zájmu do jiných orchestrálních 
uskupení. 
 
     S lidovým zaměřením vznikla skupina pod vedením paní učitelky Zdenky Svobodové. 
V této skupině hraje žákyně Kubínová Lenka. Toto seskupení houslí, fléten, zpěvu, 
violoncella a kytary s úspěchem vystupovalo v květnu nejprve na vernisáži výstavy map 
a posléze 20.5. několikrát na Valdštejnských slavnostech. 
 
     Jan Stříbrný účinkuje v orchestru zaměřeném na hru staré hudby. Toto sdružení 
hrálo nejen na Valdštejnských dnech, ale také na koncertě v Porotním sále. Soubor 
hraje pod vedením paní učitelky Kataríny Kalvodové. 
 
     S úplně jiným žánrovým zaměřením pracuje popová kapela ZUŠ. Zde s úspěchem 
nejen vystupují, ale také trénují své umění žáci kytarového oddělení Stojanov Daniel – 
elektrická kytara, Vlachová Michaela – basová kytara, Jampílková Klára – doprovodná 
kytara. Tato skupina měla velký úspěch na koncertě populární hudby, který se konal 
23.5.2006 v Porotním sále. 
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     Hrálo se také v duetech, např. absolventky třídy paní učitelky Hany Botkové Pourová 
Nikol a Vlachová Michaela absolvovaly Brazilskou sambou. Tu ještě předvedly na 
vernisáži výstavy prací žáků výtvarného oboru, která se konala na zámku Humprecht 
28.5., tamtéž také v neděli 11.6. pro návštěvníky zámku hrály žákyně Svobodová a 
Herbrychová. 
 
     Ostatní žáci, kteří nepůsobí v orchestrech, jsou zařazeni do hodin komorní a 
souborové hry paní učitelky Hany Botkové, kde hrají v kvartetu a v kvintetu. Toto 
seskupení vedle kytarového orchestru předvedlo své umění na koncertě staré hudby 
21.6.2006, který se konal v kostele sv. Jakuba. 
 
 V letošním roce jsme opět navázali již na tradici a uspořádali samostatný 
kytarový koncert, který prob ěhl v Porotním sále 23.2.2006. Kromě onemocnělých zde 
hráli všichni žáci kytarového oddělení. Proběhla zde sólová hra, hra v duetech, triích, 
kvartetech, ale také kytarový orchestr. Pozvali jsme si hosty z jiných oddělení, kteří 
vystoupili s hrou na flétnu, housle, klavír a zpěvem s doprovodem kytary. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
p.uč.Mgr.Hučíková a Eliška Krausová při vystoupení pro děti mateřských škol v knihovně 

 

Plány kytarového oddělení do budoucna: 

• budeme nadále pokračovat v rozvíjení souborové hry 
• chceme rozšiřovat a prohlubovat výuku na elektrickou kytaru 
• vyučující budou navštěvovat různá školení pro rozvoj vzdělání s praktickými radami 

pro výuku 
• rádi bychom zakoupili pro kytarový orchestr sopránovou a basovou kytaru 
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• chceme nadále svou prací a vystoupeními propagovat nejen hru souborovou, ale také 
hru sólovou staré a soudobé hudby 

• prohlubovat spolupráci s dalšími nástroji – viz koncert v arkádách 8.6.2006, kde 
hráli žáci skladbu upravenou pro dvě kytary a elektrické klávesy 

• chtěli bychom a budeme se snažit o to, aby do všech školních aktivit byli zapojeni i 
méně zdatní žáci 

 
 

Hana Botková 
vedoucí kytarového oddělení, 30.6.2006 

 
 

Klávesového oddělení  
 
Kalvodová Katarína, DiS – vedoucí sekce 
klavír, čembalo, korepetice, nauka o hudbě pro II.stupeň 
Čejková Věra, DiS – klavír, korepetice, hudební nauka – příprava na talentové zkoušky 
Bc.Pavel Hučík– akordeon 
MgA.Monika Chmelařová – klavír, korepetice – t.č. na mateřské dovolené 
Klára Jozífková, DiS – klavír, korepetice 
Pavel Krčmárik, dipl.um.  – korepetice v tanečním oboru 
Anna Lochmanová, DiS – klavír, hudební nauka 
Bc.Jaroslava Komárková – korepetice hudebního oboru 
Petra Matoušková, DiS – klavír 
Vladimíra Matušková, DiS – elektronické klávesové 
nástroje, korepetice 
Michal Petira – klavír 
Marie Stříbrná, DiS – klavír, housle 
Daniela Štolfová, dipl.um. – klavír, cembalo, korepetice 
 
     Letošní rok se nesl ve znamení spolupráce s ostatními odděleními – jak účastí žáků na 
koncertech organizovaných ostatními odděleními a školou tak i  v rámci besídek a 
programů pro město, školy a organizace. Velmi významnou součástí  této spolupráce je 
poskytování klavírních doprovodů v soutěžích, vypsaných Ministerstvem školství ( hra 
na dechové nástroje, sólový a komorní zpěv), kde paní učitelky J. Komárková, D. 
Štolfová, V.Čejková, K. Jozífková a  K. Kalvodová  přispěly velkou měrou k úspěchu 
jednotlivých soutěžících. Za ocenění stojí výkon paní uč. D.Štolfové, která coby 
korepetitorka absolvovala všechna kola soutěže a svým profesionálním výkonem jistě 
napomohla hráčce na zobcovou flétnu Zuzaně Brunnerové k získání 3. místa v dané 
kategorii  v rámci celé ČR. 
 
     V rámci korepeticí spolupracovali v letošním roce klavíristé i se sborem Smetana  a 
Foerster  ( D.Štolfová, K.Kalvodová, P.Krčmárik ). Oporou p.uč. Černochové (taneční 
obor) při nácviku tanečních čísel byli korepetitoři P. Kr čmárik a hlavně V. Čejková, 
která se s nesmírnou ochotou starala o malé tanečnice nejen na vystoupeních a 
soutěžích, ale i na víkendovém soustředění. 
 
     Díky rozšíření komorní a souborové hry se letos žáci -  hráči na klavír a elektronické 
klávesové nástroje (dál jen keyboard) stále více uplatňovali jako zdatní spoluhráči –  
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např. členové školní kapely, souboru staré hudby a smíšených trií, či jako korepetitoři 
sólových nástrojů a zpěvu. Daří se tak – sice pomalu – naplňovat dlouhodobý cíl. 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dana Tillová (keyboard) a Veronika Konířová (klarinet) 
 
 
     Velmi působivá byla i činnost klavírního kvarteta „ Chobotnice“ (4-ru ční hra na 2 
klavíry ), které se pod vedením p. uč. Čejkové účastnilo několika koncertů a vystoupení i 
regionálních soutěží. Průběžně se klavíristé prezentovali 4-ruční hrou a hráči na 
keyboard v různě početných seskupeních. 
     Spolupráce p. uč. Matuškové (keyboard)  se zpěváky, sborečkem (děti 5-7 let) a 
sólovými nástroji se ukázala jako velmi efektní. Skvělé úpravy klasické, soudobé, lidové 
a hlavně populární hudby umělecky plnohodnotně podpořily výkony sólistů. Výsledný 
efekt měl velmi potěšující odezvu v řadách rodičů, žáků a obecně v řadách všech 
posluchačů. Navzdory absenci učebních osnov dokázala dát p. uč. Matušková studiu hry 
na keyboard řád a systematičnost, se kterou přistupuje k výuce, se naplno projevila 
nejen na výkonech žáků při různých vystoupeních, ale i u postupových a závěrečných 
zkoušek. Nutno zdůraznit, že ZUŠ okresního významu takovouto tvůrčí osobnost jakou 
je paní  uč. Matušková  k výuce hry na keyboard už zoufale potřebovala. 
 
     
 Obor hry na akordeon byl poznamenán dvěma faktory –  jediným aprobovaným 
učitelem hry na tento nástroj byl pouze p.uč.Hučík, který byl jako zástupce ředitele 
školy limitován svou funkcí nízkým počtem úvazkových hodin a vesměs nízký věk žáků 
neumožnil výraznější prezentaci nabytých dovedností. Při pololetních přehrávkách a 
postupových zkouškách však žáci předvedli úroveň odpovídající požadavkům osnov i 
členů předmětové komise. 
 
     Obecně se dá říct, že téměř žádná akce školy se bez klávesistů neobešla. Počtem 158 
žáků  a 13 učitelů nejsilnější oddělení školy letos absolvovalo 7 absolventů I.stupně a 3 
absolventi II.stupně studia hry na klavír a 3 absolventi I.stupně studia hry na 
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elektronické klávesové nástroje. Veřejným koncertem absolvovalo 9 mladých hudebníků 
a podalo skvělý výkon. 
 
     V jednotlivých třídách proběhly třídní přehrávky, spojené s konzultacemi rodičů, 
korepetitoři se účastnili i třídních přehrávek kolegů pěveckého, dechového, smyčcového 
a tanečního  oddělení. Klavíristé a hráči na keyboard spoluúčinkovali na všech 
koncertech školy v Porotním sále a nádvoří zámku: 

- na Valdštejnově náměstí v rámci festivalu Jičín – město pohádky,  
- také na vystoupeních v Městské knihovně,  
- na zámku Humprecht,  
- při otevření kavárny Tančící dům,  
- slavnostního otevření zrekonstruovaného zámku v Mladějově, 
-  pravidelně se konajícím vítání občánků města Jičína 
-  a  také při přípravě a realizaci stěžejního programu Valdštejnských slavností 
- na koncertě v kostele sv. Jakuba zaznělo i čembalo (žačka 4.roč. hry na klavír M. 

Kůtková )  
- klávesové oddělení organizovalo koncert k výročí 250 let od narození 

W.A.Mozarta 
-  výraznou měrou se prezentovalo na „chodbovém“jazzovém koncertě, kterého 

úspěch se projevil i v požadavku opakování programu pro hosty z Holandska v 
květnu a v září 2006 v rámci připravujícího se programu pohádkového festivalu 
(JMP) 

- Lomnické notičky – mezinárodní hudební festival v Lomnici nad Popelkou – se 
úspěšně zúčastnil soubor „Chobotnice“ a sólisté.… V klavírní porotě zasedla p. 
učitelka Věra Čejková.  

 
Odbornost učitelů 
V této oblasti je namístě stručnost, téměř 100%-ní odbornost je velmi pozitivní 
skutečností a ne každá škola podobné velikosti se může tímto faktem pochlubit. Během 
dvou let dokončí studium na teplické konzervatoři  i pan uč.Petira a stane se tak 
diplomovaným specialistou v oboru hry na klavír. 
 
     Uplynulý rok přinesl klávesovému oddělení  velká pozitiva. Díky několikaleté snaze 
vedení školy byl získán souhlas zřizovatele (MěÚ Jičín) k uskutečnění generálních oprav  
třech klavírů a dílčí opravy jednoho křídla, což hlavně v Porotním sále zvýší kvalitu 
hudebního projevu nejen starších, ale především malých klavíristů a celkově zajistí 
kvalitní nástrojové zázemí. 
     Podpora zastupitelů města a vedení radnice je ocenění hodná a je velmi příjemné 
konstatovat, že vybavením se naše škola blíží úrovni škol ve velkých městech krajského 
významu, kterých městské pokladny pravděpodobně disponují výraznějšími finančními 
prostředky ( viz např.město Pardubice). 
 
     Škola také získala nová elektronická piána, která disponují vynikající imitací klavírní 
mechaniky a velmi kvalitním zvukem v několika rejst řících, čímž se otevírají další 
možnosti pro mladé pianisty. 
 
      Zviditelnění práce dětí jist ě velmi prospěla i podpora školy v pořízení kostýmů 
(soubor staré hudby), jejich vystoupení se tak stávají atraktivn ější a zájem veřejnosti je 
velmi pozitivní. 
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část„Staré muziky“, kterou vede p.uč.Kalvodová  
 
     Keyboardy byly zakoupeny dva, v tomto oboru je nutné neustále sledovat vývoj a 
snažit se držet úroveň v technickém zázemí pro žáky. 
 
     Vedením školy jsou vytvořeny vynikající podmínky pro získávání nového notového 
materiálu nejen klasického repertoáru, ale hlavně z oblasti jazzové hudby, která byla 
v minulém století  vydavateli opomíjena. K tomu náleží i možnost kopírování not pro 
potřeby domácí přípravy žáků, což je na výborné úrovni díky laserovému kopírovacímu 
a tiskacímu zařízení. Využití  moderní kopírky a tiskárny souvisí i s napojením na PC - 
nákupem  počítačového programu, určenému k úpravě notového zápisu, kompozičních 
úprav a rozepisování partitur pro účely komorní hry se totiž významně zjednodušila 
činnost učitelů, kteří jsou schopni tyto úpravy provádět a tímto způsobem ušetří škole 
nemalé prostředky, které by byly vypláceny profesionálním skladatelům formou 
odměny za dílo. Významným přínosem je ovšem i flexibilita těchto učitelů, kteří jsou 
schopni s moderní technikou pracovat a neustále s e i v tomto oboru vzdělávat. 
 
     Práce učitele v klávesovém oddělení nutí díky korepeticím neustále aktivně 
přistupovat k vlastnímu sebezdokonalování, studium nových a nových doprovodních 
partů je stále se opakující výzvou. Také ve stylu výuky přináší celospolečenské otevírání 
se světu nové trendy a tím i nové výzvy, které se vesměs projevují velmi pozitivně ve 
způsobech výuky samotné. Silným trendem byl letos záměr vedoucí oddělení prohloubit 
znalosti a dovednosti učitelů v oblasti jazzové hudby, což se projevilo v požadavku 
absolvovat školení na zmíněné téma, zadaném Institutu dalšího vzdělávání v Hradci 
Králové (dal jen NIDV). Letos na jaře se učitelé nejen naší ZUŠ účastnili třech 
seminářů, zaměřených na jazzovou improvizaci a okamžitě byly poznatky aplikovány do 
výuky hlavně starších žáků. Své ovoce přináší i začlenění tohoto druhu improvizace ve 
výuce nauky o hudbě a improvizace, kde žáci starší 15-ti let s velkou chutí objevují taje 
jazzu, rock and roollu a swingu. 
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     Stěžejním cílem oddělení klávesových nástrojů zůstává neustálé zkvalitňování výuky 
za pomoci dalšího vzdělávání učitelů prostřednictvím seminářů a kurzů, pořádaných 
NIDV a jinými  ZUŠ či SŠ a VŠ uměleckého směru. V nejbližší době by se další školení 
mělo týkat specifického přístupu k dětem s různými poruchami učení, zvládnutí dětí 
problémových apod.  
 

„Chobotnice“ ve složení Eva Šulcová, František Fišer, Veronika Sedláčková, Petr Hejda 
 
 
 
     Zpracování grantů je novinkou, která zajímá učitele všech oborů a rozhodně nás 
budoucnost v tomto směru má čím obdařit, je nutno v tomto směru vyvinout větší snahu 
a ve spolupráci s ostatními odděleními a hlavně vedením školy hledat zajímavé cíle. 
 
     Co se týká přímé výuky, neomezený prostor do budoucna skýtá větší zapojení žáků 
do komorní hry a korepetic. V tomto směru velmi pozitivně působí příznivé společensko 
sociální klima v kolektivu, jelikož mezilidské vztahy jsou pro vzájemnou spolupráci  
stěžejní. Díky vedení školy, profesionalitě učitelů a vysokému morálnímu kreditu všech 
zaměstnanců jsou podmínky na naší škole přímo ideální a přímo vybízejí k dalším 
aktivitám. 
Výchovné koncerty, spolupráce s Městskou knihovnou, Regionálním muzeem a 
Městským úřadem v Jičíně  (např.vítání občánků) jsou již tradicí. 
 

Katarína Kalvodová, DiS. 
vedoucí oddělení klávesových nástrojů, 30.6.2006 
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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). 

 

Vyučující pěveckého oddělení: 

Mgr.V čeláková Jana  

BcA.Svoboda Petr 

Svobodová Zdeňka DiS. 

  

     V uplynulém minulém školním roce 2005/2006 jsme si vytyčili n ěkolik primárních 

cílů. Mezi nejdůležitější jsme zařadili komunikaci mezi rodiči, učiteli a žáky. Být 

neustále otevřeni požadavkům ze stran veřejnosti a kreativně reagovat na měnící se 

trendy a toto neustále promítat do učebních plánů a plánů akcí, jejichž cílem je 

dostatečné dosažení zájmu žáků o studium.  

Dalším cílem pěveckého oddělení bylo zvyšování počtu žáků a zkvalitnění jejich 

úrovně a úrovně absolventů (přijetí na konzervatoř, hostování absolventů ad.). Stejně 

tak vzbudit v žácích zájem o mimoškolní činnosti, v našem případě jsou to školní a 

veřejné koncerty, aktivní spoluúčast učitelů. Tyto akce cíleně využít k propagaci, 

prezentaci a zviditelnění školy. Cílem těchto akcí bylo stát se zajímavým oddělením, co 

se týká nápaditých komorních seskupení, žánrového nasměrování a originality (snažili 

jsme se podchytit směr, který je v okrese prezentován minimálně). 

Neméně důležitým cílem pro nás bylo předejít konkurenci a aktivně nabízet a 

zjišťovat akce, kterými jsme se prezentovali. 

Pokud se budeme snažit zhodnotit cíle, které se úzce dotýkaly vnějšího prostředí 

a ovlivňovaly podmínky pro fungování pěveckého oddělení, ale i celé školy, musíme 

konstatovat následující:  

a) díky tomu, že jsme se snažili zlepšit nároky na komunikaci, zlepšili systém výuky a 

byli vstřícní k požadavkům žáků i rodičů, zaznamenali jsme vyšší zájem o sólový, ale 
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především také sborový a populární zpěv. Na druhou stranu jsme v tomto bodě 

nebyli tolik mediálně aktivní (webové stránky, aktivní  zvaní redaktorů a novinářů).  

b) prezentace a vystupování na veřejných akcích bylo dobrou příležitostí pro 

zkvalitnění celkové úrovně studentů. Tím se zvýšila poptávka o účinkování na 

veřejných akcích a nejen v rámci města. Nepodařilo se nám dovybavit některá 

komorní seskupení zajímavými kostýmy a cíleně a dlouhodobě se věnovat reklamě. 

c) myslíme, že jsme dobře využili strategické místo školy ( např. arkády – Valdštejnské 

dny, tradice). Nabízeli jsme a prezentovali akce nejen v našem městě ( Sloveč, Lázně 

Bělohrad, Staré Hrady, Popovice, Konecchlumí ad.).   

                                                                                                             

     

 

 

 

 

 

Z koncertu populární hudby: 

Daniela Malá                                                                  Aneta Klapková, Kristýna Oborníková       

Dívčí pěvecký sbor  
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 Na rozdíl od vlivů vnějšího prostředí, které nám vytvářely podmínky pro činnost, a 

které jsme sami mohli ovlivnit jen v  malé míře, jsou zdroje vnitřního prostředí z větší 

části samostatně ovlivnitelné. 

Silnými stránkami našeho oddělení bylo dobré prostředí pro vznik kvalitních a 

zajímavých projektů, uvědomění si důležitosti spolupráce s konkurencí, s žáky a rodiči. 

Snažili jsme se kvalitně plnit zadané úkoly, abychom odvrátili hrozbu ztráty 

talentovaných žáků, kteří by hledali příležitost hudebního vyžití u konkurence 

(komunikovat se žákem, cíleně nasměrovat výuku, aby odpovídala jeho schopnostem, 

brát vážně žákovu odezvu na výuku – vzít si ponaučení, zjednat nápravu, rozebrat 

problém). Uvědomili jsme si důležitost vzdělávání v našem oboru a nutnost 

profesionálního přístupu( komunikace o profesionálních záležitostech, problémech, 

podělit se o pozitivní  zkušenosti týkající se výuky a školy). Do budoucna se budeme 

snažit o zvýšené využití profesionality pedagogů. Nesplnění těchto silných stránek bylo a 

je hrozbou tendence k průměrnosti, pohodlnosti a nezodpovědnému plnění povinností!  

Slabou stránkou našeho oddělení je nefungující systém zastupitelnosti, jak z 

důvodu časového, tak i počtu pedagogů. Nedostatečný systém zastupitelnosti může 

ohromit chod třídy, oddělení, v případě dlouhodobé absence i chod školy (nespokojenost 

žáků, rodičů, přetíženost zastupujících pedagogů). 

 

Pěvecký sbor při vánočním koncertu a sboreček malých dětí při vystoupení v zámeckých arkádách 

 

Měli bychom se pokusit vyřešit zastupování – zajímat se o učební látku, kterou 

právě žák probírá a pokusit se na ní navázat. Slabou stránkou je pro nás vyhledávání a 

kontaktování organizátorů kulturních akcí  mimo město. Proto je důležité stanovení 

pravidel kontaktování širšího okolí a navrhnout způsob, jak spolupracovat na kvalitních 
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Počet dětí hudebního oboru v letech 
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a zajímavých projektech ( účast hostů, absolventů). Z toho vyplývá důležitost provádění 

rozboru zdařilých a nezdařilých akcí – poučení do budoucnosti, vyhodnocení. 

 

Mgr.V čeláková Jana 

vedoucí pěveckého oddělení, 30.6.2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. V tomto roce jsme se zaměřili p řevážně na předškolní děti. 

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

- k pravidelným akcím také patří tzv. třídní přehrávky  
- v rámci úspor jsou veškeré informativní a propagační materiály zhotovovány 
ředitelkou školy pomocí počítače a kopírovacího stroje 

- výtvarný obor se během roku pravidelně prezentoval svými výtvory v prostorách 
školy,  Městské knihovny, vestibulu Městského úřadu v Jičíně v loveckém 
zámečku Humprecht v Sobotce a některé výtvarné práce byly vystaveny ve 
Zlínském kraji ve Šternberku. 

       Co vedení školy tíží, již delší dobu, je nedostatek vhodných prostor, a to hlavně pro 
výuku tanečního oboru . V tomto školním roce jsme se z prostoru jedné třídy na 
Základní škole 17,.listopadu v Jičíně vrátili do našeho původního tanečního sálu do 
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Počet dětí celkem v letech 2002-2006
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prostor zámku, kde sídlí hudební a výtvarný obor naší školy, ale ten je nevyhovují 
z důvodu jeho velikosti (9x6 metrů).   
     Také výtvarný obor potřebuje větší místnost. Ve škole jsou dvě učebny – jedna je 
vyhovující, ale druhá je malá. Ve výuce je potřeba také pracovat vstoje u stojanu, a na 
to ve třídě, ve které je 15 speciálních lavic již není prostor. Každá činnost výtvarného 
oboru (malba, kresba, grafika, dekorativní činnost, objektová tvorba) by měla mít 
zvláštní a specificky vybavený prostor, což v našich podmínkách není naprosto 
dosažitelné.    
     Šatny – to je další velký problém, se kterým se potýkáme od počátku, co se škola 
přestěhovala do prostor zámku. Je nutné mít šatnu alespoň pro hromadnou výuku 
(hudební nauka – zatím si děti nosí svršky a boty s sebou do třídy). 
      
      Sklad hygienických potřeb a  potřeb k zajištění provozu a úklidu – není žádný, veškeré 
věci jsou umístěny v prostorách toalet, hmotná zodpovědnost uklízečky je pouze 
formální, nemluvě o tom, že nemá prostor pro převléknutí a uložení osobních věcí. 
                      
     Výrazně se nám daří obnovovat zastaralý inventář školy a notového materiálu.   
 
          Velmi dobře se již druhým rokem realizují různá komorní a souborová seskupení 
(např. malá taneční kapela, fanfárový soubor, soubor zobcových fléten, klarinetové trio, 
kytarové kvinteto, kytarový orchestr, sborový zpěv, smyčcový soubor, Stará muzika, 
Lidová muzika). 
     Osvědčily se nám velmi dobře dramaturgicky koncerty, které pořádají jednotlivá 
oddělení – tím  se veřejnosti prezentuje více žáků daného oboru.   
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Výroční zpráva o hospodářském výsledku roku 2005 
 
 
V roce 2005 měla ZUŠ tyto příjmy: 
 
výběr školného             1.282.140,- Kč 
dotace na provoz školy    370.000,- Kč 
investice    100.000,- Kč 
dotace na platy a odvody 8.426.900,- Kč 
ostatní příjmy úroky BU      16.595,- Kč 
dotace na soutěže ZUŠ    250.000,- Kč 
dotace na sociální nákl. FKSP    123.000,- Kč 
 
Celkem příjmy : 10.568.635,- Kč 
 
 
Tyto finanční prostředky byly čerpány : 
 
 
Platy 6.148.000,- Kč 
OON        3.000,- Kč 
zákonné odvody 2.150.975,- Kč 
zákonné sociální náklady    123.000,- Kč 
soutěže ZUŠ    250.000,- Kč 
učební pomůcky    115.600,- Kč 
 
 
ostatní provozní náklady celkem: 8.790.575,- Kč 
z toho: 
inventář a hudební nástroje    404.730,- Kč 
investiční dotace na hudební nástroje      99.805,- Kč 
spotřeba energií    335.829,- Kč 
opravy a udržování    150.322,- Kč 
služby celkem    153.114,- Kč 
nájemné    379.880,- Kč 
soutěže ZUŠ    250.000,- Kč 
 
Výdaje celkem: 10.564.255,- Kč 
 
 
Vzniklý hospodářský výsledek 4380,- Kč byl převeden do rezervního fondu. 
 
V Jičíně dne 30.6.2006 

                                     
Bc.Jaroslava Komárková 

ředitelka školy 
 

 Jičín, 2.10.2006 


