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Zaměstnanci ZUŠ Jičín: 
 

 
 
1. řada zleva: Matějka, Klazar, Kr čmárik, Šolc, Sklenář, Koláčný, Petira 
 
2. řada zleva: Vrbová, Hučíková, Barchini Jůzová, Kunstová, Pelcová, Ochmanová 
  
3. řada zleva: Bičíková, Stříbrná, Svobodová, Čejková, Matoušková 
 
4. řada zleva: Burešová, Botková, Černochová, Kováčová 
 
5. řada zleva: Ulvrová, Mašková, Komárková, Kracík, Poláková 
 
chybí: Kalvodová, 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.  
 Identifikační číslo organizace je 67440690 a je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u 
Krajského soudu v Hradci Králové ve vložce 89, spisová značka Pr. 89/1 ze dne 26. 3. 2002. 
 
 Činnost školy je vymezena zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 
71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 ZUŠ byla zařazena do sítě škol podle §13 a) odst. 2 a §13 b) odst. 3 zákona č. 564/1990 Sb., 
o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů jako „Základní umělecká 
škola J.B.Foerstera Jičín, Valdštejnovo náměstí 1“ s identifikačním číslem zařízení (IZO) – 102 206 
627 dne 18. 3. 1996, s kapacitou do 780 žáků a se studijními obory: 1. hudební, 2. literárně 
dramatický, 3. taneční, 4. výtvarný.   
 Výuka probíhá podle platných učebních plánů pro základní umělecké školy schválených 
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne 26. června 1995 pod č. j. 
18.418/95-25 s účinností od 1. září 1995. 
 
 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ ŠKOLY:  
 
Jméno  Ukon čené studium  - aprobace  Vyučuje  
ředitelka   
Bc. Komárková Jaroslava DiS. konzervatoř Praha; Univerzita Karlova Praha – Pedagogická fakulta 
  lesní roh 

školský management 
lesní roh, Komorní orchestr, hudební 
nauka 

Statutární zástupce  ředitelky   
Poláková Eva Gymnázium Jablonec nad Nisou mzdová a finanční účetní, ekonom 
Zástupkyn ě ředitelky konzervatoř Žilina  
Kalvodová Katarína, DiS. klavír klavír, „Cantus firmus“ 
MgA. Barchini Jůzová Jindřiška Univerzita HK,Pedagogická fakulta  
 VŠ UMPRUM Praha výtvarný obor 
Mgr. Bičíková Kateřina Univerzita Hradec Králové sólový zpěv, hudební nauka, PHV 
 sólový zpěv  
Botková Hana, DiS. konzervatoř J. Deyla Praha 
  kytara, flétna Kytara 
Bydžovský Bohumil, DiS. Konzervatoř Praha  
 pozoun pozoun, zobcová flétna, keyboard 
Čejková Věra, DiS. konzervatoř Brno   
  klavír klavír, taneční korepetice, 

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

Kytarový orchestr 
MgA.Chmelařová Monika, DiS. konzervatoř Pardubice, AMU Praha 
  klavír klavír 
Klazar Tomáš, DiS. Konzervatoř Pardubice  
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Během školního roku byl ukončen pracovní poměr mezi naší školou a učiteli Ing. Jiřím Havelkou 
(bicí nástroje), Miroslavem Kopeckým (housle, hudební nauka), Bohumilem Bydžovským (pozoun, 
zobcová flétna, keyboard) a Mgr. Janou Včelákovou (zpěv, kapela).  
  Naopak během školního roku byli přijati noví učitelé Mgr. Kateřina Bičíková (sólový zpěv a 
hudební nauka), Lucie Kunstová (sborový a sólový zpěv, hudební nauka a PHV), Roman Sklenář 
(bicí nástroje), Tomáš Klazar, DiS. (trubka, zobcová flétna) a Zuzana Pelcová, DiS. (klavír). 
 Na mateřské a rodičovské dovolené jsou kolegyně Marcela Kováčová (administrativní 
pracovnice), MgA. Monika Chmelařová (klavír) a Daniela Salayová, dipl. um. (klavír). 
 
Ke 31. 7. 2010 byla zrušena funkce zástupkyně ředitelky. Vedení školy tedy pracuje v obsazení 
ředitelka školy (Bc. Jaroslava Komárková), statutární zástupkyně ředitelky (Eva Poláková), vedoucí 
pobočky v Sobotce (Petra Matoušková, DiS.). 
 
 
 
 

 trubka trubka, zobcová flétna 
Koláčný Ondřej, DiS. konzervatoř Brno „Kanafaska“ 
 housle housle, hudební nauka 
Kopecký Miroslav DiS. Konzervatoř Pardubice  housle, hudební nauka 
  housle bicí nástroje 
MgA. Komárek František, DiS. konzervatoř Brno,Vysoká škola múzických umení Bratislava 
  fagot fagot, klarinet, saxofon, zobcová 

flétna, kytara 
Kracík Jana, DiS. konzervatoř Praha  
 fagot, zobcová flétna zobcová flétna 
Krčmárik Pavel dipl.um. konzervatoř Pardubice klavír, keyboard, kapela, 
  klavír taneční korepetice 
Kunstová Lucie UJEP Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta (studuje) 
 sborový zpěv sborový a sólový zpěv,hudební nauka 
MgA. Matějka Ondřej, DiS. Konzervatoř Praha, AMU Praha trubka, pozoun, zobcová flétna 
 trubka žesťový soubor 
Matoušková Petra, DiS. konzervatoř Teplice vedoucí pobočky v Sobotce 
  klavír klavír, keyboard, komorní hra 
Zuzana Pelcová, DiS. Konzervatoř Pardubice  
 klavír klavír 
Petira Michal, DiS. konzervatoř v Teplicích 
  klavír klavír 
Roman Sklenář SOU  
 hraje v¨kapele „Ready Kirken“ a „Metro“ bicí nástroje 
Stříbrná Marie, DiS. konzervatoř Brno  housle, klavír, keyboard 
  housle   
Svobodová Zdeňka, DiS. konzervatoř Praha (zpěv) a AMU Praha (kurz taneční pedagogiky) 
  zpěv, tanec pěvec.hlas.výchova a zpěv, 

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

nauka, kapela „Popík“ 
Vrbová Miloslava, DiS. konzervatoř Kroměříž   
  violoncello violoncello, komorní hra 
Sekretá řka a hospodá řka:  
Ulvrová Lenka Gymnázium Nový Bydžov administrativní a spis.pracovnice 
Uklízečka a domovnice:   
Burešová Eva SOU   
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Umělecká rada školy pracovala ve složení: 
 

� Bc. Komárková Jaroslava, DiS. – ředitelka školy 

� Kalvodová Katarína, DiS. – zástupkyně ředitelky a vedoucí oddělení klávesových nástrojů  

� Svobodová Zdeňka, DiS. – vedoucí pěveckého oddělení  

� Mgr. Hučíková Ivana, DiS. – vedoucí oddělení dechových, bicích a strunných nástrojů 

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

� Stříbrná Marie DiS. – vedoucí oddělení elektronických klávesových nástrojů 

� Mgr. Šolc Miloš – výtvarný obor 

� Černochová Eva – tanečního obor 

� Matoušková Petra, DiS. – vedoucí pobočky v Sobotce 

 
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 
školy, aby se účastnila psaní Rámcového vzdělávacího programu Základního uměleckého 
vzdělávání pro umělecké obory na ZUŠ, nadále jsme pracovali na Školním vzdělávacím programu 
základního uměleckého vzdělávání naší školy. 
 Na základě prezentace týkající se naší evaluace školy, kterou veřejně představila ředitelka 
školy Bc. Jaroslava Komárková v Hradci Králové, byla naše škola oslovena Národním ústavem 
odborného vzdělávání (managerem Ing. Stanislavem Michkem) a zařazena do projektu „Cesta ke 
kvalitě“. Garantkou projektu je Mgr. Daniela Vrabcová z Univerzity Hradec Králové.   
   Ředitelka školy Bc. Jaroslava Komárková pracuje externě jako lektorka Národního institutu 
dalšího vzdělávání v Hradci Králové – obor řízení a management školy a také je členkou 
metodického výboru NIDV a působí jako externí konzultantka závěrečných a bakalářských pracích 
pro Centrum školského managementu při UK Praha, pedagogické fakultě.  Je  předsedkyní krajské 
Asociace Základních uměleckých škol ČR a zároveň členkou Rady AZUŠ ČR a členkou Ústřední 
umělecké rady  v Praze jako předsedkyně krajské sekce učitelů pro dechové nástroje žesťové. 
 
STATISTICKÉ ÚDAJE  
 
ve školní roce 2008-2009 navštěvovalo naši školu celkem 625 žáků, z toho 470 dívek v těchto 
oborech: 
1. hudební –   406 žáků v individuální výuce a 20 žáků v kolektivní výuce 
2. taneční –      86 žáků 
3. výtvarný –  108 žáků 
4. literárn ě dramatický – 5 žáků 
 
Absolventů v tomto školním roce bylo 43, z toho 35 dívek: 
hudební  obor - 20 žáků 
taneční obor   -  15  žákyní 
výtvarný obor -    9 žáků 
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Vyučované obory na škole: 

1. Taneční obor – p.uč. Černochová Eva 

2. Výtvarný obor – p.uč. Mgr. Šolc Miloš, MgA. Barchini Jůzová Jindřiška 

3. Literárn ě dramatický obor – p. uč. Radovan Sál 

4. Hudební obor: 

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

Krčmárik Pavel, dipl, um., Matoušková Petra DiS., Pelcová Zuzana, DiS., Petira Michal 
DiS., Stříbrná Marie, DiS., Štolfová Daniela dipl.um.  

- elektronické klávesové nástroje (keyboard) – p.uč. Bydžovský Bohumil, DiS., Krčmárik 
Pavel dipl. um., Matoušková Petra DiS., Stříbrná Marie 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. 
 
- oddělení dechových a bicích nástrojů:  
- zobcová flétna – Bydžovský Bohumil, DiS., Mgr. Hučíková Ivana DiS., MgA. Komárek 

František DiS., Kracík Jana DiS., MgA. Matějka Ondřej DiS. 
- příčná flétna – Mgr. Hučíková Ivana DiS.  
- klarinet, saxofon – MgA. Komárek František DiS.  
- fagot – MgA. Komárek František DiS., Kracík Jana DiS. 
- trubka, pozoun– Bydžovský Bohumil, DiS., Klazar Tomáš, DiS., MgA. Matějka Ondřej, 

DiS. 
- lesní roh - Bc. Komárková Jaroslava DiS.,  
- bicí nástroje: Ing. Jiří Havelka DiS., Kopecký Miroslav DiS., Sklenář Roman 
 
- oddělení pěvecké hlasové výchovy a zpěvu: 
- Mgr. Bičíková Kateřina, Kunstová Lucie,  Svobodová Zdeňka DiS., Mgr.Včeláková Jana 
 
- oddělení teoretických předmětů:  
- přípravná hudební výchova, hudební nauka, nauka o hudbě – Mgr. Bičíková Kateřina, 

Kopecký Miroslav DiS., Kunstová Lucie. 
 

Úplata za vzdělávání 
 Příspěvek od rodičů na úhradu nákladů (tzv.úplata) spojený s poskytováním základů 
vzdělávání ve škole se stanoví ze skutečných průměrných neinvestičních výdajů na žáka příslušného 
oboru v uplynulém školním roce (podle §11 vyhláška č. 292/1991 Sb., ve znění zákona č. 138/1995 
Sb., od 1. 1. 2005 dle vyhlášky č. 71/2005.). Výši příspěvku ředitelka školy stanoví dle zmíněné 
vyhlášky ve výši až 110% procent průměru skutečných neinvestičních nákladů na žáka na jeden 
školní rok. 
   
V tomto školním roce činila výše základního příspěvku na školní rok: 
taneční obor     2.400,- Kč 
výtvarný obor 2.000,- Kč 
hudební obor 2.400,- Kč 
literárn ě dramatický   1.200,- Kč 



 7 

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 mj. v komorní hře s převahou dechových a smyčcových 
nástrojů. 
 Pro naši školu byl soutěžní rok opět úspěšným.  
Krajské kolo – komorní hra s převahou dechových nástrojů – ZUŠ Jičín 
• Duo zobcových fléten ve složení Pavlína Čechová a Darina Stránská (p. uč. Jana Kracík)  - 1. 

místo s postupem do národního kola  
• Duo zobcových fléten ve složení Pavlína Čechová a Anna Janků – 2. místo 
• Duo zobcových fléten – Tereza Špicarová a Jana Jarolímková – 2. místo 
• Duo zobcových fléten – Klára Kovandová a Leona Laurinová – 3. místo  
• „Cantus firmus“ ve složení Terezie Kracíková (flétna), Lenka Hermanová (zobcová flétna), 

Anežka Pokorná (violoncello), Darina Stránská (cembalo) – 1. místo s postupem do národního 
kola (ze třídy p. uč. Kataríny  Kalvodové) 

 
• Houslové duo Cantabile ve složení Martina Včeláková a Václav Pokorný získalo ve své 

kategorii 2. místo (p. uč. Ondřej Koláčný) 
 
Ústřední kolo – ZUŠ Liberec 
• Duo zobcových fléten – 1. místo 
• Cantus firmus – 2. místo 
 
27. 4. 2010 se konal 1. ročník soutěže Teplické flétny a naši žáci se umístili: 
• Jitka Najmanová – 3. místo (p. uč. Jana Kracík) 
• Klára Kovandová – 2. místo (p. uč. Ondřej Matějka) 
• Darina Stránská – 2. místo (p. uč. Jana Kracík) 
• Pavlína Čechová – 3. místo (p. uč. Jana Kracík) 
• Jan Rýdl – 3. místo (p. uč. Jana Kracík) 
 
Umístění našich žáků v  regionálních soutěžích v tanečním oboru 
- Destiny´S Jam, Masarykovo divadlo, Jičín 8. 5. 2010   
A co trochu Charlestonu – 1. místo 
Kamínková polka – 2. místo 
Souznění – 2. místo 
Vzpomínka v růžovém – 3. místo 
V zajetí vzpomínek – 3. místo 
 
- Rychnovký pohárek 2010, Divadlo, Rychnov nad Kněžnou 
V pavučině – 3. místo 
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OCENĚNÍ ZAM ĚSTNANCŮ: 
 Stalo se již tradicí, že ředitelka školy uděluje u příležitosti „Dne učitelů“ ocenění 
zaměstnancům školy za jejich celoroční práci. Pro tento rok byli za svou práci oceněni: 

Markéta MAŠKOVÁ 
� za vynikající klavírní korepetice a za ochotu a spolupráci 

 
Věra ČEJKOVÁ 

� za neutuchající entuziasmus a práci s malými dětmi 
 
Zdenka SVOBODOVÁ 

� za příkladnou práci s dětmi, za vynikající umístění žáků v soutěži, za výbornou práci 
zavádějícího učitele 

 
Jana KRACÍK 

� za příkladnou práci s malými dětmi, za vynikající umístění žáků v soutěži 
 
Hana BOTKOVÁ 

� za trpělivou práci s dětmi, za zdokonalení se v pedagogické práci, která se odráží ve 
výsledcích žáků  

 
Eva POLÁKOVÁ 

� za příkladnou pracovitost a pečlivost v práci, za vytváření příjemného pracovního klima na 
pracovišti  

 
 
PŘEDMĚTOVÉ SEKCE 
 
 Ve škole již několik let pracují, a to velmi dobře a samostatně, předmětové sekce, které 
během školního roku pořádají nejen koncerty žáků pro veřejnost, mnoho interních přehrávek, ale i 
vzdělávací semináře, výchovné koncerty pro děti převážně z mateřských a základních škol a také 
třídní přehrávky, na kterých se svým rodičům prezentují  svým vystoupením všichni žáci dané třídy 
či oboru nebo oddělení. Předsedové jednotlivých sekcí jsou zároveň i členy školní umělecké rady.  
 
Někteří naši učitelé - členové školních předmětových sekcí jsou zároveň předsedy okresní umělecké 
rady: 

- Kalvodová Katarína – klavír 
- Botková Hana – kytara 
- Bc. Komárková Jaroslava – dechové nástroje žesťové 
- Mgr. Hu číková Ivana – dechové nástroje dřevěné 
- Svobodová Zdenka – pěvecká hlasová výchova a zpěv 
- Černochová Eva – taneční obor 

      
 Všichni výše jmenovaní jsou zároveň i členy krajské umělecké rady v Hradci Králové. 
Bc.Jaroslava Komárková je předsedkyní krajské umělecké rady sekce dechových nástrojů žesťových 
a zároveň i členka Ústřední umělecké rady v Praze. 
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ČINNOST ŠKOLY V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE:  
 
Srpen 
Den Čas Co Kde Zajistí + účast 
27. 10:00 zahajovací porada sborovna Komárková+všichni 
28. 11:00 školení CO,BO,PO třída HN Poláková, Komárek  
31. 9:00 

10:30 
� provozní porada 
� školení učitelů – „Jak 

pracovat 
s interaktivní tabulí“ 

� sborovna 
� hudební nauka 

Komárková, Kalvodová 
Komárková, Ing.Kovář 

 
Září 
Den Čas Co Kde Zajistí + účast 
4.-6. celodenně soustředění TO Nebákov SRPŠ + Černochová, Čejková 
8. 16:00 JMP-průvod masek Husova ulice Černochová – TO, 

Tereza a Jakub Kindermannovi 
8. 16:30 JMP  Valdštejnovo nám.-

pódium 
Matějka, Bydžovský+Trubači 
Včeláková+Zámecký pěvecký sbor 

8. 18:00 JMP Lodžie-Libosad Čejková+Zámecké myšky 
9.-11. 9:00-17:00 JMP-výtvarný plenér Lodžie-Libosad Šolc 
9. 9:00-13:00 JMP-dílny malé nádvoří zámku Včeláková, Svobodová, Krčmárik – 

sóloví zpěváčci 
9. 13:00-17:00 JMP-dílny malé nádvoří zámku Hučíková – Kytarový orchestr 

Včeláková, Svobodová, Krčmárik – 
sóloví zpěváci 

10. 9:00-13:00 JMP-dílny malé nádvoří zámku Svobodová – „Netrafolka“ 
10. 13:00-17:00 JMP-dílny malé nádvoří zámku Včeláková – „Výmolly v polli 
10. 17:00-17:30 JMP-dílny velké nádvoří zámku Havelka – Do(k)tyk 
11. 9:00-11:00 JMP-dílny malé nádvoří zámku Hučíková – Flétnový soubor 
11. 11:00-14:00 JMP-dílny malé nádvoří zámku Kalvodová – Cantus firmus 
11. 15:00-15:30 JMP-dílny Valdštejnovo náměstí Havelka – Do(k)tyk 
11. 14:00-17:00 JMP-dílny malé nádvoří zámku Čejková – Zámecké myšky a 

Chobotnice, Chobotničky 
11. dopoledne vzdělávací seminář - flétna Putování evropským 

hudebním světem 
Hučíková 

12. 14:30 JMP-vernisáž výstavy Farská zahrada Kalvodová  Cantus firmus 
13. 9:30-10:00 

10:00-10:30 
10:30-10:50 
11:00-11:20 
11:30-11:50 
12:00-12:30 
13:40-13:45 
13:45-14:00 
14:00-14:15 
14:15-15:30 
 
15:30-16:10 
16:10-16:20 

JMP-hlavní pódium Valdštejnovo náměstí Včeláková-Výmolly v polli 
Černochová-taneční obor 
Svobodová-Netrafolka 
Hučíková-Kytarový orchestr 
Kalvodová-Cantus firmus 
Kalvodová – Mulťák 
Hučíková-Flétnový soubor 
Čejková – Chobotnice 
Čejková-Zámecké myšky 
Včeláková,Svobodová-sólové 
zpěvy 
Čejková-Chobotničky, Chobotnice 
Černochová-taneční obor 
Matějka, Bydžovský-Trubači 
Včeláková-Zámecký pěvecký sbor 

23. 9:30 porada zaměstnanců HN Komárková 
25.-27. celodenně exkurze-zaměstnanci severní Morava Komárková, Poláková 
28. dopoledne vítání občánků Obřadní síň Hučíková 
30. 8:30-13:30 vzdělávací seminář – Písnička 

v hudební výchově 
Hradec Králové, NIDV Svobodová 

 
Říjen 
Den Čas Co Kde Zajistí + účast 
1. 17:00 vernisáž výstavy obrazů Knihovna VČ Kalvodová 
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6. 17:00 slavnostní uvedení CD 
načtené knížky 

Knihovna VČ Kalvodová 

3. dopoledne Výlov rybníka Kníže rybník Kníže Čejková, Svobodová, Kalvodová, 
Kracík 

9. dopoledne vzdělávací seminář - flétna Putování evropským 
hudebním světem 

Hučíková 

16. 9:00-13:00 seminář Práce s kytarovým 
orchestrem 

Hradec Králové, NIDV Hučíková 

19. 15:30 schůzka vedení školy a SRPŠ škola Komárková, Kalvodová, Poláková 
20. 8:00 seminář k inventarizaci MěÚ Jičín Ulvrová 
20. 9:30 schůzka sekce pěvecké a 

dechových a bicích nástr.  
ředitelna Hučíková, Komárková 

21. 9:30 schůzka klavírní sekce ředitelna Kalvodová 
22. 9:00 schůzka o výsledcích kontroly 

o hospodaření 
MěÚ- místostarosta 
Koníř 

Komárková 
 

22. 9:30 schůzka smyčcové a kytarové 
sekce 

ředitelna Vrbová, Komárková 
 

23. 9:00 schůzka sekce HN HN Komárková 
23. 10:30 schůzka sekce TO, VO, LDO ředitelna Komárková 
29.-30.  Podzimní prázdniny   
 
Listopad 
Den Čas Co Kde Zajistí + účast 
2. celý den autoevaluace školy Hradec Králové Komárková 
3. 15:30 Schůzka SRPŠ Porotní sál Komárková, Botková 
3. dopoledne školení k interaktivní tabuli ZŠ Česká Lípa Krčmárik, Kunstová 
7. dopoledne vítání občánků Obřadní síň Hučíková 
13. dopoledne vzdělávací seminář – flétna Putování evropským 

hudebním světem 
Hučíková 

17.  státní svátek   
18.-20. celodenně Valná hromada AZUŠ ČR Františkovy Lázně Komárková 
18. 9:00-14:30 seminář DVPP - „Profesní 

únava hlasu a možnosti 
nápravy“ 

Hradec Králové, NIDV Svobodová 

24. 9:00-16:00 konference k metodickému 
portálu www.rvp.cz 
 

Hradec Králové, VOŠ 
Komenského 

Komárková, Kalvodová, 
Krčmárik, Matoušková, 
Hučíková, Stříbrná, Vrbová, Sál, 
Šolc, Černochová 

26. 15:30 
15:30 

třídní přehrávka Knihovna 
Porotní sál 

Kracík 
Krčmárik 

26. 16:30 koncert EKN Porotní sál Stříbrná 
27. 16:00 rozsvícení vánočního stromu Valdštejnovo náměstí Čejková, Zámecké myšky 

8:30 Stříbrná 
9:15 Botková 
10:00 Barchini 
10:45 Komárek 
11:30 Kunstová 

30. 

12:15 

sebeevaluace ředitelna 

Čejková 
 
Prosinec 
Den Čas Co Kde Zajistí + účast 
2. 8:30 Hučíková 

9:15 Sklenář 
10:00 Koláčný 
10:45 Kracík 
11:30 Krčmárik 

 

12:15 

sebeeavaluace ředitelna 

Matějka 
2. 14:30 vystoupení pro invalidy Zasedací síň MěÚ Hučíková 

8:30 Matoušková 3. 
9:15 

sebeevaluace ředitelna 
Bydžovský 
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10:00 Sál 
10:45 Vrbová 
11:30 Svobodová 
12:15 Šolc 
9:15 Černochová 
10:00 Mašková 
10:45 Petira 
11:30 Ochmanová 

4. 

12:15 

sebeevaluace ředitelna 

Kalvodová 
7. 16:30 třídní přehrávka Knihovna Svobodová 
9. 16:30 koncert Porotní sál Hučíková 
11. dopoledne vzdělávací seminář – flétna Putování evropským 

hudebním světem 
Hučíková 

11. 14:00 generálka advent.koncertu Porotní sál Kalvodová 
13. 15:00 Adventní koncert Porotní sál Kalvodová 
14. 15:00 třídní přehrávka uč. č. 204 Matějka 
15. 18:00 vystoupení pro p.starostu Porotní sál Svobodová + Pěvecké trio; 

Kracík + D.Stránská 
16. 15:00 

15:30 
16:00 

třídní přehrávka uč. č. 222 
uč. č. 209 
uč. č. 225 

Kalvodová 
Botková 
Petira 

17. 15:30 třídní přehrávka uč. č. 204 Stříbrná, Vrbová 
18. 
 

15:00 
15:30 
16:30 

třídní přehrávka uč. č. 222 
uč. č. 223 
Porotní sál 

Ochmanová 
Čejková 
Mašková 

21. 15:30 
15:30 

třídní přehrávka Porotní sál 
uč. č. 204 

Komárek, Komárková 
Hučíková 

23.-
3.1. 

 Vánoční prázdniny   

 
leden 
Den Čas Co Kde Zajistí + účast 
6. 10:30 PORADA sborovna Komárková 
9. celodenně vzdělávací seminář pro 

violoncellisty 
konzervatoř Brno Vrbová 

15. 9:00-12:30 ŠVP ve hře na flétnu NIDV Hradec Králové Hučíková 
16. 18:00 koncert  Porotní sál Krčmárik, Šulcová 
18.  pololetní přehrávky (etudy) Sobotka Matoušková, Matějka, Botková, 

Bičíková, Bydžovský 
18.  pololetní přehrávky – klavír  uč. č. 212 Kalvodová 
19.  pololetní přehrávky – kytara, 

keyboard 
 Hučíková 

Stříbrná 
20.  pololetní přehrávky – smyčce, 

bicí 
 Vrbová 

Hučíková 
21.  pololetní přehrávky – dechy  Hučíková 
22.  pololetní přehrávky – zpěv  Svobodová 
26. 16:30 koncert komorní hry 

(škol.kolo) 
Porotní sál Svobodová 

26. 17:00 Schůzka rodičů SRPŠ 
v Sobotce 

ZŠ Sobotka Matoušková 

29.  Pololetní prázdniny   
 
únor 
Den Čas Co Kde Zajistí + účast 
6. dopoledne Vítání občánků Obřadní síň Hučíková 
11. 9:00 školní umělecká rada ředitelna ZUŠ Komárková, Kalvodová, 

Hučíková, Stříbrná, Vrbová, 
Matoušková, Šolc, Černochová 

12. dopoledne vzdělávací seminář – flétna Putování evropským 
hudebním světem 

Hučíková 



 12 

13. celodenně vzdělávací seminář pro 
violoncellisty 

konzervatoř Brno Vrbová 

17. 8:30-12:30 ŠVP v tvorbě hry na zobcovou 
flétnu 

NIDV Hradec Králové Hučíková, Kracík, Komárková, 
Komárek, Klazar 

15.-21.   Jarní prázdniny   
23. celodenně okresní kolo komorní hry ZUŠ Lomnice n.Pop. Komárek – předseda odborné 

poroty 
24. 8:30 sekce dechových. bicích a 

strunných nástrojů 
uč. č. 204 Hučíková 

 
březen 
Den Čas Co Kde Zajistí + účast 
2. 16:30 koncert klavírního oddělení Porotní sál Kalvodová 
8. 12:30 porada ředitelů škol Městský úřad Poláková 
9. celodenně krajské kolo MŠMT – 

komorní hra s převahou dech. 
nástrojů 

Porotní sál, Obřadní síň, 
Biograf 

Komárková 

10. 8:00-12:00 Příklady dobré praxe – historie 
školy a její styly řízení 

ředitelna Komárková, Kalvodová, 
Mgr.Vrabcová 

11. 8:00-12:00 Příklady dobré praxe – historie 
naší autoevaluace školy 

ředitelna Komárková, Kalvodová, 
Mgr.Vrabcová 

11. 16:30 kytarový podvečer Porotní sál Hučíková 
12. dopoledne vzdělávací seminář – flétna Putování evropským 

hudebním světem 
Hučíková 

13. celodenně vzdělávací seminář pro 
violoncellisty 

konzervatoř Brno Vrbová 

16. 10:00-14:00 zasedání ÚUR dechové sekce Praha, MŠMT Komárková 
17. 9:30 schůzka k Valdštejnským 

slavnostem 
malá zasedací síň Komárková 

18. 9:00 školní umělecká rada ředitelna Komárková, Kalvodová, 
Černochová, Šolc, Stříbrná, 
Vrbová, Hučíková, Matoušková, 
Svobodová 

19.-21. celodenně soustředění tanečního oboru  Nebákov Černochová, Čejková, Krčmárik 
25. odpoledne focení absolventů dle rozpisu Fotoatelier Ullrich učitelé s absolventy 
25.-26. celodenně zasedání AZUŠ ZUŠ Brno Komárková 
26. celodenně krajské kolo soutěže 

dechových orchestrů 
ZUŠ Úpice Komárek (člen odborné poroty)  

 
26. 8:00-12:00 Příklady dobré praxe – 

tématické plány TO a VO 
sborovna Černochová, Šolc, Mgr.Vrabcová 

26. 12:00-15:00 Příklady dobré praxe – 
tématické plány HO 

ředitelna Kalvodová 

26. 10:00-15:00 Jednání – vlastní hodnocení 
školy – autoevaluační nástroje  

Národ. ústav odborného 
vzdělávání 

Komárková 

26. 16:00 focení zaměstnanců Obřadní síň Komárková 
26. 16:30 Den učitelů Harmonie Poláková 
30. 15:00-16:30 Smyčcová dílna učebna – přízemí Vrbová, Stříbrná, Koláčný 
31. 13:00 – 

průběžně 
16:30 

Aprílový koncert – generální 
zkouška 
Aprílový koncert 

Porotní sál Hučíková 

 
duben 
Den Čas Co Kde Zajistí + účast 
1. – 2.  Velikonoční prázdniny   
5.  Velikonoční pondělí   
6. 8:30 Schůzka 

k Valdštejn.slavnostem 
Zasedací síň MěÚ Komárková 

7. 15:00 absolventská přehrávka Porotní sál Komárková 
10. dopoledne vítání občánků Obřadní síň Hučíková 
10. celodenně vzdělávací seminář pro konzervatoř Brno Vrbová 
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violoncellisty 
13. 8:00-12:00, 

13:00-17:00  
zkoušky TO 
generálka 

Vystoupení TO Černochová 

14. 18:00 vystoupení TO KD Černochová 
15. 17:30 Jarní koncert Městské divadlo 

Sobotka 
Matoušková 

16. dopoledne vzdělávací seminář – flétna Putování evropským 
hudebním světem 

Hučíková 

16. 14:00 Dílna pěveckého oddělení Porotní sál Svobodová 
17. celodenně Festival kytarových orchestrů Turnov Hučíková 
18. celodenně O  Rychnovský pohárek 

- soutěž scénického tance 
Rychnov nad Kněžnou Černochová 

16.-17. celodenně Ústřední kolo soutěže kom. hry ZUŠ Liberec Kalvodová, Kracík 
19.-21. celodenně školení ředitelů Náchod, Bonato Komárková, Kalvodová 
21. 9.00-15:00 Efektivní využití interaktivní 

tabule SMART Board ve výuce 
AV MEDIA, a.s., Praha 
10, Pražská 63 – Praha 
10 

Bičíková 

21. dopoledne DVPP – klavíristé Pardubice, konzervatoř Matoušková, Petira, Krčmárik 
23. celodenně soutěž „Teplické flautohry“ Konzervatoř Teplice Kracík, Matějka, Mašková 
23. 14:00 generálka absolvent. koncertu Porotní sál Komárková 
23. 18:00 koncert absolventů Porotní sál Komárková 
 
květen 
Den Čas Co Kde Zajistí + účast 
5. 8:00 – 18:00 Stáž – právo - MŠ a 

Gymnázium  
Hradec Králové Kalvodová 

6. 14:00 Vystoupení pro MOA – 
Comenius 

Porotní sál Hučíková 

7. 15:00 Koncert ke Dni matek Mladějov Svobodová - Netrafolka 
7.-16.  Plenér – Itálie Gargano – Vieste Šolc, Kalvodová, Ulvrová 
8. celodenně Soutěž Destiny´s Jam KD Jičín Černochová 
11. 16:30 Smyčcový koncert Porotní sál Vrbová 
14. dopoledne vzdělávací seminář – flétna Putování evropským 

hudebním světem 
Hučíková 

17. 8:00-14:00 školení WORD TUL Komárek, Vrbová, Černochová, 
Čejková, Krčmárik, Stříbrná 

19. 8:00-14:00 školení WORD TUL Komárek, Vrbová, Černochová, 
Čejková, Krčmárik, Stříbrná 

20. 8:30 ŠVP – VO, TO, LDO HN Kalvodová, Šolc, Barchini, 
Černochová, Sál 

20. 10:00 ŠVP – smyčcové oddělení HN Kalvodová, Koláčný, Vrbová, 
Stříbrná 

20. 16:30 koncert žáků na chodbě školy chodba II. patro Hučíková 
21. 8:00-18:00 Stáž – právo - ZUŠ, ZŠ, MŠ Velká Jesenice Kalvodová 
22. 9:00 Vítání občánků Městský úřad Sobotka Matoušková 
23. odpoledne Babiččina zahrádka Koštofránek Čejková + Zámecké myšky 
24. 8:00-14:00 školení WORD TUL Komárek, Vrbová, Černochová, 

Čejková, Krčmárik, Stříbrná 
25. 16:30 Koncert EKN Porotní sál Krčmárik 
26. 9:30 ŠVP – odděl. dechové a bicí + 

kytarové 
HN Kalvodová, Hučíková, Komárek, 

Matějka, Klazar, Komárková, 
Bydžovský, Sklenář, Kracík, 
Botková 

26. 16:30 Klavírní recitál Porotní sál Pelcová, Ochmanová 
27. 18:00 Koncert barokní hudby kostel sv. Ignáce Kracík 
28. 9:30 ŠVP – pěvecké oddělení HN Kalvodová, Svobodová, Bičíková, 

Kunstová 
29. 14:00 vernisáž výstavy v Galerii Vokšice Chobotrio, V. Čejková 
29. celodenně Valdštejnské slavnosti město Jičín všichni 
31. 8:00-18:00 Stáž-evaluace – ZUŠ a ZŠ Jičín, Libáň Kalvodová 
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červen 
Den Čas Co Kde Zajistí + účast 
31.5.-
4.6. 

13:00-18:00 postupové a závěr. zkoušky 
- klavírní odděl. 
- EKN, smyčce 
- pěvecké a kytar. odděl.  
- odděl dechové a bicích n. 

učebny: 
č. 225 
přízemí, č. 4 
uč. č. 212 
přízemí - č. 2 

 
Kalvodová 
Vrbová, Stříbrná 
Svobodová 
Hučíková 

1.-2. 14:00-16:00 talentové zkoušky – Sobotka 
• trubka, klavír, Notička 

učebna ZUŠ Sobotka  Matoušková, Bydžovský 

2.-3. 14:30-16:30 talentové zkoušky – ZUŠ Jičín hudební obor 
výtvarný obor 
taneční a dramatický 
obor 

Kalvodová, Bičíková, Ulvrová 
Šolc, Barchini 
Černochová, Sál, Čejková x 
Krčmárik  

5. dopoledne vítání občánků Obřadní síň Hučíková 
8. 16:30 Koncert v arkádách – dechové 

oddělení 
zámek nebo Porotní sál Hučíková 

9. 9:30 ŠUR ředitelna Komárková + ŠUR 
9. 13:00-18:00 postupové a závěrečné 

zkoušky 
pobočka Sobotka Matoušková, Botková, Matějka, 

Bydžovský 
9. 9:00-15:00 Rozvoj pedagogů pracujících 

ve výuce s interaktivní tabulí 
SMART Board – Pokročilé 
školení 

AV MEDIA, a.s., Praha 
10, Pražská 63 – Praha 
10 

Bičíková, Krčmárik 

10. 17:00-21:30 Zahradní slavnost Zámecký park Kalvodová + školní soubory 
10.-11. celodenně Zájezd Chobotnic do ZUŠ 

Tábor 
ZUŠ Tábor Čejková 

11. celodenně Seminář DVPP  - zpěv Opočno Svobodová, Bičíková 
11. dopoledne vzdělávací seminář – flétna Putování evropským 

hudebním světem 
Hučíková 

11. 17:00 Závěrečný koncert pobočky Sál spořitelny v Sobotce Matoušková 
14. 16:00 Vernisáž absolventů VO Městský úřad – vestibul Šolc, Sál 
14. 16:30 Pěvecký koncert + sbor Porotní sál Bičíková 
15. 9:00 Klasifikační a závěrečná 

porada 
HN Komárková + všichni 

16. 16:30 Pěvecký koncert + kapela Porotní sál Svobodová, Krčmárik 
16.-19. dopoledne interpretační klavírní dílny Turnov  Čejková 
17. 16:00 Vernisáž žáků VO z italského 

plenéru   
Městská knihovna Jičín, 
hudební oddělení 

Šolc, Komárková 

19. celodenně Vystoupení Polsko-Swidnica KOR, Netrafolka, Hučíková 
Svobodová, Komárek, Botková 

20. 17:00 Koncert ke Dni hudby Humprecht Matoušková 
22. 7:45 - 

celodenně 
zájezd žáků ZUŠ Sobotka  Liberec Matoušková, Matějka, Botková, 

Bičíková, Bydžovský 
24. 14:00 

18:00 
generálka 
koncert učitelů 

kostel sv.Ignáce Stříbrná, Kalvodová 

29. 16:00-? závěrečné posezení 
zaměstnanců 

Harmonie Hučíková 

30. 8:00-12:30 rozdání vysvědčení, ukončení 
školního roku 

 všichni 
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TANEČNÍ OBOR  

 
Výuka tanečního oboru je zajištěna 

jednou taneční pedagožkou a dvěma 
korepetitory, jejichž přítomnost v hodinách je 
nenahraditelná. Jsou nedílnou součástí výuky. 
Do tanečního oddělení jsou přijímáni žáci ve 
věku 5-7 let do přípravné taneční výchovy. 
Hodinová dotace je 1-2 hodiny týdně. 
V prvním a druhém ročníku se vyučuje 
taneční průprava a taneční praxe 2 hodiny 
týdně. Od třetího ročníku prvního stupně 
základního studia se předměty dělí na 

současný, klasický a lidový tanec a taneční praxi. První stupeň trvá 7 let. 
Druhý stupeň základního studia tanečního oboru žáci navštěvují 4 roky. K dříve jmenovaným 

předmětům přibývá tanec historický. Hodinová dotace je minimálně 3 hodiny týdně. Dále mohou 
žáci pokračovat ve studiu pro dospělé, které trvá 4 roky. Výuka probíhá v tanečním sále, který je 
vybaven baletizolem, baletními tyčemi a zrcadly. Během výuky je využíváno i různé nářadí a 
rekvizity (např. obruče, míče, švihadla, gymnastický koberec, stuhy , šátky). Minimální počet žáků 
v ročníku je 5 a maximální může být až 15, což je vysoká hranice, vzhledem k prostorově 
nevyhovujícímu tanečnímu sálu.  

Důležitá pro dobré fungování oboru je i dobrá spolupráce s rodiči žáků, která spočívá 
v pomoci při přípravě představení (např. stěhování kostýmů a rekvizit do divadla), zajištění dopravy 
dojíždějících dětí na zkoušky a generálku, zpracování fotodokumentace, pomoc při došívání 
kostýmů, ale nejdůležitější je jejich podpora během studia jejich dětí.  

Pro zkvalitnění výuky je důležité i další vzdělávání pedagogů. Této možnosti využívá i 
učitelka tanečního oboru a oba korepetitoři.  

Důležité pro kvalitu výuky je i zpracování tematických plánů. Každý ročník má plán 
rozdělený do úseků po dvou měsících a je samozřejmě možné jej během školního roku přizpůsobit 
možnostem žáků a jejich schopnostem. Tyto plány jsou zpracovány pro každý vyučovaný předmět. 
Využívání těchto plánů ve výuce se osvědčilo a vedlo ke zlepšení výsledků práce.   

Školní rok začal soustředěním tanečního oboru na Nebákově v termínu 4. 9.– 6. 9. 2009. Žáci 
se zde intenzivně připravovali na vystoupení tanečního oboru v rámci festivalu Jičín – Město 
pohádky (JMP). Děti z různých ročníků viděly práci ostatních, podělily se s nimi o radost z tance a 
sdělily si prázdninové zážitky. K prohloubení vztahů v kolektivu žáků tanečního oboru přispěly 
různé hry a soutěže, z nichž většinu si připravily děti samy. 

Ve dnech 9.-11. 9. 2009 taneční obor připravil společně s žáky hudebního oboru tvořivé dílny 
na nádvoří zámku v rámci festivalu JMP. Zároveň žáci tanečního oboru v rámci JMP účinkovali na 
hlavním podiu na Valdštejnově náměstí, tentokrát s choreografiemi scénického tance. 13. 9. se 
uskutečnila dvě vystoupení a  účastnili se jich žáci od 3. ročníku až po dospělé tanečnice. 

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

Pravidelná výuka tanečního oboru se plně rozběhla v týdnu od 14. 9., ale konečná podoba 
rozvrhu hodin se ještě dotvářela. Vytvoření rozvrhu, který bude vyhovoval všem žákům (jejichž 
počet vzrostl na celou stovku) je totiž dost náročný úkol a úpravy probíhaly ještě po další 2 týdny. 
Velký cílem pro letošní školní rok bylo uskutečnit představení s názvem „Tanec ve světě, svět 
v tanci“. Premiéra byla naplánována na duben 2010. Celý půlrok trvala intenzivní příprava 
choreografií, scénáře a doprovodných videí. Opět jsme totiž připravovali multimediální projekt.  

O víkendu 19. - 21. 3. 2010  proběhlo další soustředění na Nebákově. Cílem soustředění 
tentokrát bylo pokračování intenzivní práce na rozpracovaných choreografiích pro nadcházející 
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představení. Vše jsme stihli a perfektně jsme se připravili. Zvládli jsme se i pobavit při různých 
soutěžích. Přálo nám i počasí, a tak si menší děti za doprovodu paní učitelky Věry Čejkové mohly 
vychutnat procházky lesem a za „aktivního dozoru“ pana učitele Pavla Krčmárika hrát různé hry. 
Celý víkend byl naplněn úžasně tvořivou atmosférou. 31. 3. 2010 se nejmladší žákyně přípravné 
taneční výchovy zúčastnily „Aprílového koncertu“, kde zatančily choreografii s názvem Travička 
zelená, kde předvedly co se od září naučily. Tento koncert se konal v Porotním sále zámku a 
účinkovali zde i žáci hudebního oboru. 7. 4. 2010 jsme měli první prostorové zkoušky před našim 
představením v Masarykově divadle v Jičíně. V dalším týdnu 13. 4. naše zkoušení v divadle 
pokračovalo a vyvrcholilo téhož dne generálkou. Bylo to vlastně představení nanečisto. Vyzkoušeli 
jsme převleky z jednotlivých tanečních čísel, osvětlení, ozvučení a hlavně filmovou projekci. 14. 4. 
2010 dopoledne  jsme uspořádali 2 taneční představení pro základní školy z Jičína a okolí a v 18:00 
slavnostní představení pro veřejnost. „Tanec ve světě, svět v tanci“ se setkal s velkým ohlasem a 
ovacemi z řad žáků a učitelů škol i široké veřejnosti. Opravdu působivá byla filmová projekce, která 
perfektně doplňovala předváděné choreografie a byla tematicky výborně zpracovaná. Naše 
vystoupení shlédlo téměř 1000 žáků a učitelů a večerní představení přilákalo opravdu velký počet 
diváků, kteří zaplnili divadlo. Byla to největší a velice náročná akce, kterou náš taneční obor 
v letošním roce připravil a zvládnul na jedničku.  

V neděli 17. 4. jsme se zúčastnily taneční soutěže „Rychnovský pohárek“ v Rychnově nad 
Kněžnou, kde jsme s choreografií „V pavučině“ získaly 3. místo. 6. 5. se v Porotním sále konal 
koncert pro zahraniční studenty, kteří byli hosty Masarykovy obchodní akademie.  Žákyně čtvrtého 
ročníku zde zatančily „Finskou polku“.  

V sobotu 8. 5. proběhla v jičínském Masarykově 
divadle taneční soutěž Destiny‘s Jam. Této akce jsme se 
zúčastnily i my s pěti choreografiemi a slavily jsme velký 
úspěch , protože všechna soutěžní čísla získala pěkná 
umístění. 1. místo – „ A co trochu charlestonu?“, 2. místo- 
„Finská polka“ a „Souznění“, 3. místo – „Vzpomínka 
v růžovém“ a „V zajetí vzpomínek“. V další týdnu 11. 5. si 
žáci prvního ročníku zatančili „Lví čky“ v rámci koncertu 
smyčcového oddělení v Porotním sále.  

V sobotu 29. 5. naše tanečnice zatančily historické 
tance na podiu na Valdštejnově náměstí v Jičíně v rámci Valdštejnských slavností. Této akce, 
důležité pro naše město, se zúčastnili žáci všech oborů naší školy. Posledním vystoupení tanečního 
oboru se konalo 10. 6. v zámeckém parku v rámci jeho slavnostního otevření. Děvčata zde zatančila 
řecký tanec „Sirtaki“ a „Ze starého Říma“. 

Z uvedeného shrnutí našich aktivit 
vyplývá, že jsme v letošním školním roce opět 
nezaháleli a naší školu při mnoha příležitostech 
úspěšně reprezentovali, což je i naší prioritou do 
dalších let. Rádi bychom pokračovali v přípravě 
celovečerního představení, opět tematicky 
zaměřeného tak, aby bylo vhodné pro uvedení 
pro školy. Velkým cílem pro náš obor je 
přiblížit tanec a jeho žánry co nejširšímu 
obecenstvu vhodnou a atraktivní formou. 
Strávili jsme společně mnoho krásných 
protančených hodin, jejichž výsledkem byla 
kromě litrů potu také řada povedených 
vystoupení a neopakovatelných zážitků, které 

stmelily kolektiv a přispěly k hodnotnému a smysluplnému strávení volného času. 
Eva Černochová, taneční obor 



 17 

VÝTVARNÝ OBOR  

 
Podmínky a průběh vzdělávání žáků 

Hlavním cílem výtvarného oboru letos bylo přizpůsobit výuku individuálním potřebám a 
požadavkům jednotlivých žáků a fungovat spíše jako svobodná tvůrčí dílna, kde si každý najde „to 
své“, než jako manufaktura hromadně chrlící sice dokonalé, avšak neosobní a bezduché výrobky. 
Způsobem zavedení takového „pracovního režimu“ se stala snaha dát dětem možnost vybrat si, a to 
například z obsahově širších témat, do nichž mohly vtěsnat své vlastní tvůrčí myšlenky a nápady, 
často i libovolně zvolenou technikou (pokud ji už ovládaly). Tato témata jim sice nebyla servírována 
nějak systematicky (i když zezačátku tu snaha o jakousi systematičnost byla), nazývat však 
podobnou organizaci výuky bezprizorní anarchií by rozhodně nebylo na místě.  

Základním předpokladem zábavného a přesto plodného vyučování tedy bylo zvolit si úkol 
svobodně, avšak v určitých mezích a s vědomím, že odvedená práce bude na konci hodiny 
známkována. Hodnocení pak probíhalo formou tzv. „galerie“, kdy se procházelo kolem volně 
rozestavěných „artefaktů“ a každý ze zúčastněných měl alespoň o jednom z nich vyjádřit svůj vlastní 
názor (souhlasný, nesouhlasný a v ideálním případě oba). O výsledné známce pak rozhodovalo 
společné hlasování, za jehož korektnost zodpovídal učitel. Šlo o způsob reflexe, který žáky velice 
bavil (neboť ho časem již sami od sebe vyžadovali) a byl přínosný jak pro ně, tak pro učitele, který 
díky němu dostal možnost vidět odvedenou práci dětskýma očima: obdivovat to, co už pro něj bylo 
dávno všední a tak nějak automatické, a naopak přísněji (a přesněji) měřit přehmaty, jichž by se dítě 
určitého věku už dopouštět nemělo. Navíc učitelova osobnost, která v takových situacích bývá 
dominantní, najednou ustoupila do pozadí a žákům tak konečný verdikt připadal spravedlivější (i 
když ne všem a ne vždy). 
 
Výsledky vzdělávání žáků 

Za výsledky vzdělávání mluví asi nejlépe úspěchy našich žáků u přijímacích řízení na střední 
a vysoké školy uměleckého zaměření. Zde je seznam těch, kteří byli ke studiu přijati: 

Brunnerová Zuzana  Fakulta umění a architektury Technické univerzity v Liberci 

Drbohlavová Zuzana Střední škola umění a designu v Brně – obor Užitá malba 

Jemelíková Kristýna Střední uměleckoprůmyslová škola v Turnově – obor Výtvarné zpracování 
kovů a drahých kamenů 

Koubová Adéla Střední umělecká škola Václava Hollara v Praze, obor Propagační 
výtvarnictví / Grafický design 

Štolcová Anna Střední škola oděvního a grafického designu v Lysé nad Labem – obor                                
Modelářství a návrhářství oděvů 

Dalšími výsledky jsou uspořádané výstavy, o kterých ještě dostatečně pohovoříme níže. Nyní by ale 
bylo dobré věnovat pár slov tematickým plánům, jež nechci vychvalovat ani hanit. Rád bych naopak 
vyšel z vlastních zkušeností, s nimi nabytých, a vytyčil zde kritéria, podle kterých by bylo možné 
zkvalitnit plány příští. 

To, co se mi s odstupem času jeví jako neprospěšné dětem i samotnému vyučování, je pevná 
vázanost plánovaných témat na určitou výtvarnou techniku. Často se už v průběhu jediné hodiny 
ukáže, zdali je zvolená technika pro to které téma (nebo pro ty které žáky či skupiny) vhodná, a 
s přibývajícími zkušenostmi na to občas přijde i sám pedagog během školního roku. Tematický plán 
je skutečně jen plánem témat a nabízené techniky je lepší vypisovat do zvláštního odstavce, pod tyto 
témata, odkud je z nich možné v průběhu pololetí čerpat, a to v souladu s potřebami žáků, nebo 
s potřebami samotného vyučování. 
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Odrazujícím příkladem z praxe je situace, kdy jsem se zaměřil tak příliš na rozvoj kresebných 
dovedností dětí, že jsem výtvarné úkoly zpestřoval pouze prací s barvou, případně s materiálem. Po 
dvou měsících mě pak čekalo zjištění, že žáci sice docela obstojně kreslí na jakékoli zadané téma, 
ale že neumějí uspokojivě vymodelovat například válec, krychli, či jakékoli jiné geometrické těleso 
– a to se už blížilo čtvrtletí. Témata tedy mohou být kompaktnější (například v rámci několika 
výtvarných řad a projektů), ale techniky musí být voleny variabilněji a flexibilněji. (Což se však 
nedá generalizovat, neboť obecně platí, že co dítě, to zájem o jinou sféru lidské činnosti. Navíc např. 
téma „Hasiči v boji s požárem“ bude vždycky bližší chlapcům, zatímco dívky svou kreativitu uplatní 
spíše při tvorbě „Fantaskních květin“.)  

Tematické celky je proto nutné sestavovat tak, aby byly obsahově co nejširší a žáci se v nich 
mohli nějakým způsobem najít. Posledním předpokladem úspěšného plánování je pak kromě 
úměrnosti tematické (obsahové) také úměrnost věková – jedna ze základních pedagogických zásad, 
stanovená samotným J. A. Komenským. 
 
Akce výtvarného oboru 

Následuje seznam, jenž zpětně odkazuje k výsledkům vzdělávání našich žáků. Tentokrát jde 
o seznam akcí, které jsme sami organizovali, nebo se jich přímo účastnili, abychom jejich 
prostřednictvím reprezentovali celou školu. U některých se zastavíme podrobněji. 

• Výstava žákovských prací při Aprílovém koncertě ZUŠ v Porotním sále Valdštejnského 

zámku v Jičíně (31. 3. – 6. 4. 2010) 

• Výstava absolventských prací v Porotním sále zámku (23. 4. – 9. 6. 2010) 

• Plenér v italském letovisku Vieste (7. – 16. 5. 2010): 

Stručné hodnocení akce  
Výtvarný plenér Základní umělecké školy J. B. Foerstera Jičín se uskutečnil ve dnech  7. – 

16. 5. 2010 v italském letovisku Vieste, ležícím na nejzazším cípu poloostrova Gargano. Výběr 
tohoto místa byl ovlivněn jeho vizuální atraktivností a cenovou dostupností (vzhledem k termínu, 
který byl zvolen mimo hlavní turistickou sezónou). Zájezdu zaměřeného na tvůrčí práci se zúčastnili 
žáci výtvarného oboru ve věkovém rozmezí 11 – 17 let (kteří byli doprovázeni svým učitelem a 
dalšími třemi pedagogy – včetně ředitelky ZUŠ).  

Smyslem pobytu bylo umožnit dětem samostatně pracovat v otevřeném prostoru bohatém na 
podněty a dát jim možnost vybrat si svobodně (avšak odpovědně) z široké škály motivů, jež se 
rozprostíraly přímo před jejich očima (od pohledů na moře a přírodní krásy, přes scény s kulisami 
městských ulic, zastavěných osobitou jižanskou architekturou, až po žánrové obrazy ze života 
tamějších obyvatel). Zdánlivá svoboda však byla korigována pedagogy, kteří pečlivě připravovali 
výtvarný program.  

Jeho součástí byla účast na místních slavnostech k poctě Sv. Marie z Merina, ochránkyně 
Vieste, výlet do vnitrozemského Monte Sant'Angelo, nejvýše položeného města na Garganu, dále do 
takzvané „Perly Gargana“, městečka Peschici, jež je typické svými křivolakými uličkami a bílými, 
křídovými domy, a nakonec výlet lodí do okolních mořských, vápencových jeskyň. Všude tam měli 
žáci za úkol kreslit a malovat, případně fotit, a všude tam také reprezentovali prostřednictvím 
dovedností získaných studiem na ZUŠ svou vlast a rodné město – Jičín.  

Vyvrcholením celé akce bylo uspořádání výstavy z vytvořených prací, jež byly rozvěšeny ve 
veřejném prostoru, a zpřístupněny tak zrakům místních občanů, z nichž někteří obdarováni 
propagačními letáky a odkázáni transparentní tabulí se znakem města Jičína na Českou Republiku 
nevěřícně kroutili hlavou. Ano, v kolébce renesance a baroka, v zemi takových gigantů, jako jsou 
Michelangelo Buonarroti či Giovanni Lorenzo Bernini, bylo uznáno, že i Češi umí a umí natolik 
dobře, že si mohou dovolit reprezentovat svou zemi za přispění těch nejmladších talentů. 
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• Výstava prací z plenéru v Muzeu v Hořicích (1. – 15. 6. 2010) 

• Výstava prací z plenéru v Knihovně V. Čtvrtka v Ji číně (17. 6. – 31. 8. 2010) 

• Výstava absolventských prací ve foyer MÚ Jičín (14. 6. – 16. 7. 2010) 

Pozvánka otištěná v Jičínském zpravodaji (č. 3/2010) 

Výtvarný obor ZUŠ J. B. Foerstera Jičín si Vás dovoluje touto 

formou oslovit  

a pozvat na červnové výstavy svých žáků, z nichž jistě mnohé budete 

znát.  

Věříme, že výtvarným uměním je možné i pobavit, 

či přimět k zamyšlení – to vše se Vám může stát. 

Nebojte se, nic to není,  

nehrozí Vám nemoci. 

Jediné, co bychom chtěli,  

vzbudit ve Vás emoci. 

Takové jsou naše cíle, 

využijte každé chvíle, 

neb zveme Vás dvakrát rovnou – – tak! 

Dětské práce mají vždycky šmak…: 

Pondělí 14. 6. 2010 od 16,00 ve foyer MÚ Jičín, 

Žižkovo náměstí 18 – vernisáž k výstavě kreseb, maleb a grafik 

letošních absolventů výtvarného oboru a žáků, jež byli přijati na střední umělecké školy. Úvodní slovo Jaroslava 

Komárková, ředitelka ZUŠ J. B. Foerstera Jičín. Hudební program. Otevřeno Po, St: 8-17 hod., v ostatní pracovní dny: 

8-14 hod. 

Čtvrtek 17. 6. 2010 od 16,00 v Hudebním oddělení Knihovny Václava Čtvrtka, Denisova 400 – 

vernisáž k výstavě prací, které vznikly během plenérového pobytu žáků v Itálii. Úvodní slovo Blanka Bihelerová, 

zástupkyně ředitelky ZUŠ Hořice. Hudební program. Otevřeno Po, Út: 12-17 hod., St: 8-11 / 12-17 hod. Vstupné 

dobrovolné. 

Obě výstavy potrvají nejméně do konce měsíce června. 

 
Spolupráce s rodiči a vliv vzájemných vztahů školy 

S rodiči výtvarný obor popravdě moc nespolupracoval, alespoň mám-li mluvit za sebe 
(jakožto za vedoucího). Dáno je to možná tím, že až doposud nebylo třeba řešit žádné kázeňské nebo 
jiné problémy. K výraznější komunikaci docházelo především s maminkami mladších žáků. Zájem o 
dítě a jeho studijní výsledky pak jevili především rodiče těch talentovaných a snaživých, kteří si čas 
od času přišli pro nějakou radu či informaci. 

Co se týká vztahů s kolegy, rád bych zde rozvedl především spolupráci mezi mnou a MgA. 
Jindřiškou Barchini, druhým výtvarným pedagogem školy. Ze společných projektů, na nichž jsme se 
oba podíleli, je nutno zmínit především tvorbu (přetvoření) ŠVP výtvarného oboru. I přesto, že nám 
zpracování tohoto dokumentu činilo vzhledem k nízkému počtu pedagogických zkušeností hlavně 
zpočátku silné potíže a že jsme se vpřed pohybovali spíše drobnými krůčky, nežli mílovými skoky, 
dokázali jsme snad nakonec dovést celou práci do uspokojivého konce. Prošli jsme si nástrahami 
omylů, chvíli přešlapovali na místě, topili se v záplavě informací. Jak už to ale bývá, odrazili jsme se 
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i my od pomyslného dna a to, co vyplavalo na povrch, byla alespoň naše snaha po vytvoření ŠVP, 
když už ne jeho finální, ucelená podoba. 
 
Průběh a kvalita dalšího vzdělávání učitelů 

Kurz figurální kresby na pražské Vysoké škole uměleckoprůmyslové, který jsem absolvoval 
v prvním pololetí tohoto školního roku, byl rozhodně podnětný a zkušenosti z něj načerpané se 
snažím využívat nejen k profesnímu, ale i osobnostnímu růstu. Kresba podle živého modelu obecně 
rozvíjí představivost, neboť lidské tělo je považováno za nejdokonalejší aparát na této planetě. Jeho 
studium rozšiřuje tvarovou zásobu, jež je nutným zdrojem inspirace pro všechna umělecká i 
uměleckoprůmyslová odvětví (od volného umění přes architekturu a design až po grafiku a umění 
užité).  

Kresebná příprava je tedy přípravou na všechny ostatní výtvarné činnosti (samotnou kresbu 
nevyjímaje). Proto jsem na ni hlavně v druhém pololetí kladl takový důraz (jak již bylo uvedeno 
výše, v kapitole Výsledky vzdělávání žáků). Jak se ale ukázalo, ne vždy je přístup institucí 
zabývajících se celoživotním vzděláváním využitelný i v běžné životní praxi, natož vzděláváme-li 
pak děti. Kromě rozumu, jenž se často (a mylně) tváří neomylně, je třeba používat i pedagogický cit. 
Ten bych doporučoval nejen sobě, ale i všem, kteří se v oblasti výchovy a vzdělávání pohybují (bez 
ohledu na to, jakou funkci zastávají). Bohužel a ku neprospěchu věci i přesto, že dnes již existují 
školení téměř na všechno, je pedagogický cit právě něčím, čemu se za žádných podmínek naučit 
nedá. 

 
 

Za Výtvarný obor ZUŠ J. B. Foerstera Jičín Mgr. Miloš Šolc 
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LITERÁRN Ě DRAMATICKÝ OBOR  
  

Vzhledem k tomu, že se jednalo o přípravný ročník v částečně ne zcela odpovídajících pracovních 
podmínkách, bylo cíle dosaženo. Tím mělo být vzájemné poznání schopností, stanovení priorit. 
Pracovní podmínky:  prakticky neustálý zvukový atak od sousedícího pracoviště (učebna bicích 
nástrojů) vedlo všechny k vědomí, že nelze spoléhat na vždy ideální prostředí a je nutné hledat 
alternativní řešení. Proto jsme navštěvovali muzeum, historické části města a ve vhodnou dobu 
využívali plenéru.  
Až na výjimku byla spolupráce s rodiči na vynikající úrovni. To bylo dáno tím, že věk dětí byl 
nízký a všechny v dramatickém oddělení pracovat chtěly. Rodiče byli s vyučujícím v kontaktu jak 
telefonickém tak osobním a zúčastnili se i částí několika hodin vyučování.  
Výuka probíhala podle připraveného plánu, ale byla upravována podle aktuálních potřeb a 
v návaznosti na výsledky práce jednotlivých žáků.   
Nabídka vzdělávání učitelů v tomto roce nepřinesla nic zajímavého co by mohlo přispět ke 
zkvalitnění výuky. (Např. práci s počítačem, spolupráci s medii apod. jsem mohl vyučovat vzhledem 
k předchozí praxi sám.) 
V následujícím roce se žáci budou seznamovat se základními stavebními kameny uměleckého 
přednesu, budou co nejvíce vystupovat a prohloubí si kulturní rozhled s přihlédnutím ke 
specifičnosti regionu v němž žijeme.  
Jedním z cílů  je společný program s ostatními obory školy, aby se veřejnost neseznamovala 
s výsledky práce jednotlivě, ale vnímala školu komplexně jako svébytnou součást kulturního života 
města. 
Vzhledem k ohlasům rodičů, veřejnosti, samotných žáků se zatím LDO dařilo. Ostatně šlo o 
přípravku. Ta vlastní práce teprve začne. 
 

Jičín červen 2010 
Radovan Sál 
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HUDEBNÍ OBOR 
 

ODDĚLENÍ  KLÁVESOVÝCH  NÁSTROJ Ů 

Personální obsazení: 

Čejková Věra, DiS. – hra na klavír, klavírní korepetice HO a TO, „Zámecké myšky“, PHV1, 
soubory "Chobotnice" a "Chobotničky" 
Kalvodová Katarína, DiS. – vedoucí sekce - hra na klavír a cembalo, klavírní korepetice, soubor 
"Cantus firmus" 
Bc. Jaroslava Komárková, DiS. – ředitelka školy - klavírní korepetice HO 
Pavel Krčmárik, dipl.um. - hra na klavír, klavírní korepetice HO a TO 
Markéta Mašková, DiS. - hra na klavír, klavírní korepetice HO 
Petra Matoušková, DiS. – hra na klavír, vedoucí pobočky v Sobotce 
Kateřina Ochmanová - hra na klavír 
Zuzana Pelcová, DiS. - hra na klavír 
Michal Petira, DiS. – hra na klavír a cembalo, klavírní korepetice HO 
Marie Stříbrná, DiS. – hra na klavír, HN 
na rodičovské dovolené: MgA.Chmelařová Monika a Daniela Salayová, DiS.  

 
 

Podmínky a průběh vzdělávání  
 Vzhledem k opravám nástrojů klavírního oddělení v minulých letech nebyla v tomto školním 
roce nutná žádná větší investice, proběhlo standardní ladění na základě požadavků jednotlivých 
učitelů.  
Klavírní oddělení pořádalo koncert klasické hudby v Porotním sále, žáci se představili také na 
ostatních koncertech, pořádaných školou. Pozitivně je hodnoceno zapojení žáků - klavíristů - do 
korepetic ostatních instrumentalistů a zpěváků. 
 
Spolupráce s rodiči a vliv vzájemných vztahů školy  
 Vyučující klavírního oddělení spolupracují s rodiči svých žáků standardně - osobní 
komunikace po třídních přehrávkách a školních koncertech a písemná podoba komunikace naprosto 
vyhovují potřebám obou stran.    
 
Výsledky vzdělávání žáků  
 Celková úroveň dosažených výsledků žáků byla hodnocena na postupových zkouškách velmi 
pozitivně, kladně byl hodnocen posun ve hře podle akordových značek - úprava lidových a umělých 
písní.  
Jednotlivě nutno zmínit, že velmi oblíbeným je komorní uskupení čtyř klavíristů pod vedením p.uč. 
Věry Čejkové „Chobotnice“ - za školní rok absolvovali několik veřejných vystoupení a pokaždé 
s velmi příznivou odezvou publika.  
V komorní hře velmi úspěšně splnila svoji roli klavíristka a cembalistka v jedné osobě - Darina 
Stránská, která se jako členka Cantus firmus spolupodílela na získání 2. místa v celostátním kole 
soutěže MŠMT v komorní hře s převahou dechů. 
Vynikající výkony předvedli klavíristi - absolventi - na absolventském koncertě. 
 
Průběh a kvalita dalšího vzdělávání učitelů  
 V letošním roce učitelé klavírního oddělení absolvovali odborné školení v oblasti znalostí 
ICT - aplikace Word. 
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Priority a cíle klavírního oddělení 
 Následující školní rok je rokem, ve kterém MŠMT vyhlašuje soutěž mimo jiné také ve hře na 
klavír. Uspět v této soutěži je nejbližším cílem. Výuka 1. ročníků podle ŠVP bude ověřovacím 
obdobím, kterého výsledky budou sloužit k případné úpravě ŠVP. 
  
Zhodnocení celoroční práce 
 Pedagogové klavírního oddělení byli - jako každoročně - v roli korepetitorů součástí všech 
akcí, které škola pořádala. Je potěšující, že se do role korepetitora dostávají i žáci  a to velmi 
úspěšně. 
Klavírní oddělení také pracovalo na začlenění nových trendů ve vzdělávání  v oblasti hodnocení a 
sebehodnocení žáka a v oblasti motivace. Byly vytvořeny návrhy nástrojů hodnocení, které propojují 
hodnocení pedagoga a sebehodnocení žáka a jsou také motivační. 
 

Katarína Kalvodová 
 
 
 

Oddělení teoretických předmětů 
Hudební nauka: 
Mgr.Kate řina Bičíková 
Lucie Kunstová 
Nauka o hudbě - II.stupeň 
Mgr. Pavel Kr čmárik 
 
Výuka Hudební nauky pro I. stupeň byla v letošním roce poznamenaná změnami pedagogů, které 
byly odstartované odchodem p. uč. Miroslava Kopeckého na začátku října 2009. 
Velkým přínosem pro vyučující bylo nainstalování interaktivní tabule, která slouží ve všech 
hodinách výuky hudebních teoretických předmětů.  
Vyučující p. uč. Bičíková a p. uč. Krčmárik absolvovali odborná školení, určena k obsluze tohoto 
technického zařízení.  
U dětí se setkala výuka prostřednictvím interaktivní tabule s velmi příznivým ohlasem, proto 
v následujícím školním bude ještě dokoupeno tzv. hlasovací zařízení a počet dětí ve třídě bude 
snížen na 10-12. 

Katarína Kalvodová 
 

 

ODDĚLENÍ DECHOVÝCH A BICÍCH NÁSTROJ Ů 
 
Podmínky a průběh vzdělávání  
      Materiální podmínky - vybavení nástroji, notovým materiálem, vybavení a počet tříd, odpovídá 
potřebám oddělení a vytváří prostor pro kvalitní práci pedagogů a žáků. 
Ve školním roce 2009/2010 pracovali v oddělení dechových a bicích nástrojů tito pedagogové:  
Mgr. Ivana Hu číková - zobcová a příčná flétna, soubor příčných fléten „Fleso“ 
Bohumil Bydžovský - zobcová flétna, pozoun (vyučoval do 30. 5. 2010 i na pobočce v Sobotce) 
Ing. Jiří Havelka - bicí, bicí soubor (vyučoval do 30. 4. 2010) 
Jana Kracík, DiS. - zobcová flétna, soubor zobcových fléten 
MgA. František Komárek - zobcová flétna, klarinet, saxofon 
Bc.Jaroslava Komárková - lesní roh 
MgA. Ondřej Matějka  - zobcová flétna, trubka, pozoun, fanfárový soubor, vyučuje i na pobočce v 
Sobotce 
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Tomáš Klazar, DiS. - zobcová flétna, pozoun (nastoupil 1. 2. 2010) 
Roman Sklenář - bicí, bicí soubor, (nastoupil 1.10. 2009) 
     Vzhledem k velkému personálnímu pohybu bylo třeba přesunovat některé žáky k jiným 
pedagogům, což považujeme zpravidla za zhoršení podmínek pro jejich vzdělávání. Výjimku tvoří 
žáci p. uč. Bydžovského, který neprokázal dostatečné vlohy pro pedagogickou práci.  
     Za jednoznačný výrazný klad považujeme dobré kolegiální vztahy v dechovém oddělení, 
pozitivní přístup k práci se žáky i při tvorbě ŠVP a schopnost spolupráce s pedagogy a žáky 
ostatních oddělení. 
 
Spolupráce s rodiči a vliv vzájemných vztahů školy  
     Spolupráce a kontakty s rodiči se prokázaly zejména při výše zmíněných  potížích s výukou p. uč. 
Bydžovského. Nespokojenost a upozornění rodičů vedly k urychlenému řešení daného  stavu.  
     Jako pozitivní hodnotíme možnost  převedení žáka, po domluvě s rodiči, na jiný obor nebo 
k jinému pedagogovi v rámci oddělení. Kontakty s rodiči jsou především individuální, vedou 
zpravidla k odstranění problematické situace. 
 
Výsledky vzdělávání žáků - jak se osvědčily krátkodobé plány,  
     Krátkodobé plány, zejména jejich tvorba a nutnost úvahy nad žákem - jeho schopnostmi, 
možnostmi, snahami, plánování cílů výuky, posouzení jejich dosažení a  plánování dalšího pololetí, 
chápeme jako součást evaluačního procesu a možnost ke zlepšení výuky díky většímu si uvědomění 
individuality žáka. Na schůzi dechové sekce byla zmíněna potřeba vytvoření mustru, aby byla práce 
s individuálními plány přehledná. Zejména tehdy, pokud některý s pedagogů chce s plány pracovat 
tak, aby na sebe navazovaly a obsahovaly i reflexi. 
 
Tématické plány - co zlepšit atd.  
     Do tématických plánů chceme zavést možnost výuky ve skupině dvou žáků – týká se výuky dětí, 
které chodí do 1. a 2.ročníku základní školy. Předpokládáme lepší využití doby výuky a lepší 
vyhovění individuálním schopnostem žáků tak, jak nám umožňuje ŠVP.  
 
Průběh a kvalita dalšího vzdělávání učitelů  
     Během školního roku se p. uč. Ivana Hučíková účastnila druhého ročníku semináře Evropská 
flétnová hudba, se zaměřením na flétnové soubory, který pořádá NIDV Hradec Králové a Letní 
flétnové školy v Českých Budějovicích. Jana Kracík se účastnila Letní  školy staré hudby 
v Prachaticích. Ostatní pedagogové absolvovali cyklus přednášek ovládání práce s programem 
Mircosoft Word. 
      Vyučující zobcové flétny absolvovali školení profesorky hry na zobcovou flétnu Julie Brané z 
pražské konzervatoře pořádané NIDV. Toto školení bylo uspořádáno  na podnět pedagogů naší školy 
a bylo zaměřené na výuku zobcové flétny na ZUŠkách. 
     Další vzdělávání učitelů se projevilo i ve vzrůstající erudici při tvorbě a úpravách ŠVP. Je 
nezbytné zaznamenat problémy se vnímáním a účastí začínajících kantorů při úpravách ŠVP – 
jednak pro nedostatečnou praktickou znalost problematiky výuky, na kterou je studium konzervatoře 
nepřipravilo, jednak pro faktickou neznalost terminologie, používané při tvorbě ŠVP a za třetí pro 
„naskočení do rozjetého vlaku“ v době, kdy již byla naprostá většina ŠVP vytvořena. 
Průběžně využíváme nabídku NIDV Hradec Králové. 
 
Priority a cíle vašeho oddělení - oboru do budoucna (příští školní rok)  
     V následujícím školním roce 2010/2011 začneme (jako jediná ZUŠ v republice) učit podle  
vytvořeného ŠVP – schválené verze z ledna 2010. V průběhu září se vrátíme k individuálním 
plánům ze školního roku 2009/2010. Plánovaná práce se žáky by na ně měla logicky navazovat a  
zohledňovat již dosažené cíle i nedostatky.  
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     Mezi cíle dechového oddělení patří lepší spolupráce s klavírním oddělením  při žákovských 
doprovodech, kterou pedagogové dech.odd.  iniciují již několikátým rokem. K udržení kontinuity 
vývoje souborů patří příprava žáků pro Fanfárový soubor, Fleso – flétnový soubor, kapelu Výmolly 
v polli, a vzhledem k vyšší úrovni hry žáků lze předpokládat vznik soboru zobcových fléten 
v kompletním obsazení. V případě vzniku komorního orchestru budeme spolupracovat v přípravě 
žáků pro dechovou sekci. 
     Plánujeme tyto veřejné koncerty: 
20.10. koncert v kostele ve spojení se smyčcovým a pěveckým oddělením, vánoční koncert v kině a  
Arkádový koncert.  
Pro jaro 2011 zvažujeme účast na Valdštejnských slavnostech ve Frýdlantě – květen a na festivalu 
Vackovo Vysoké Veselí - červen. 
 
Akce školy  
     V prosinci se konal za velkého zájmu posluchačů předvánoční koncert  Hudebkový vánočník.      
V lednu bylo školní kolo soutěže, ze kterého postoupilo do krajského kola duo zobcových fléten 
Jany Kracík a soubor Cantus firmus, kde hraje na příčnou flétnu Terezie Kracíková. 
V krajském kole získaly 3. místo – Leona Laurinová + Klára Kovandová,  2. místo – Anna Janků + 
Pavlína Čechová, Tereza Špicarová +  Jana Jarolímková, 
     V dubnu zvítězily v národním kole komorní hry Darina Stránská + Pavlína Čechová. 
V soutěži Teplické flautohry teplické konzervatoře ve hře na zfl. se umístili: 0.kategorie:Jitka 
Najmanová 1.místo,1.kategorie:Anna Janků čestné uznání, Pavlína Čechová 3.místo, Jan Rýdl 
3.místo, Jana Jarolímková 3.místo, Tereza Špicarová 2.místo, 2.kategorie Darina Stránská 2.místo 
(všichni ze třídy Jany Kracík), 3.kategorie Klára Kovandová (třída p.uč.Ondřeje Matějky). 
     Velká účast žáků dechového a odd. byla i na Aprílovém koncertě, Arkádovém koncertě a 
Koncertě absolventů. 
     29. 5. se konaly Valdštejnské slavnosti, na pódiu vystoupily Fanfáry; soubor bicích, Flétnový 
soubor Cantus firmu a v zámecké zahradě  zobcové flétny. 
Na Zahradní slavnosti v parku 10. 6. účinkovali Fanfáry a bubeníci. 
 
Zhodnocení celoroční práce 
     Školní rok 2009/2010 byl pro oddělení dechových a bicích nástrojů i přes personální problémy 
velmi úspěšný. Jedním z ukazatelů je narůstající zájem rodičů a dětí při zápisu na dechové odd. pro 
rok 2010/2011. Patrně se podařilo, díky příchodu nových perspektivních pedagogů, stabilizovat  
personální složení odd.dechových a bicích nástrojů. 

Mgr. Ivana Hučíková 
 
 

ODDĚLENÍ SMY ČCOVÝCH NÁTROJ Ů  
 
 Ve školním roce 2009/10 navštěvovalo oddělení smyčcových nástrojů 32 dětí, z toho se 22 
žáků věnovalo hře na housle  a 10 hře na violoncello. Výuce se věnovali tito pedagogové – 
Housle: Marie Stříbrná Dis., Ondřej Koláčný Dis., violoncello: Miloslava Vrbová Dis. 
 
 Smyčcové oddělení v rámci naší školy poskytuje našim žákům kvalitní podmínky pro jejich 
umělecká rozvoj. Výuka byla vedena plně kvalifikovanými pedagogy a probíhala podle stávajících 
platná z osnov, přičemž od příštího školního roku 201O/2O11 naše oddělení zahájí výuku podle 
schváleného ŠVP. Škola zapůjčuje po celou dobu studia hudební nástroje i notový materiál, který je 
stále rozšiřován. Učebny naší školy jsou vybaveny počítačovou technikou včetně internetu. 
 
 Jednotliví pedagogové našeho oddělení komunikují podle potřeby s rodiči žáků, popř. se 
rodiče mohou výuky přímo zúčastnit. Tato spolupráce se osvědčila a rodiče nám ve většině případů 
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vycházejí vstříc. Naše oddělení spolupracuje s pedagogy ostatních oddělení školy. Možno uvést 
vzájemné návštěvy koncertů a konzultace. 
 
 Stávající výuka probíhala doposud podle tzv. krátkodobých plánů, které vycházely 
celoročních. Tento trend se plně osvědčil, výuka je neustále aktualizována, ale zároveň vychází 
z dlouhodobých záměrů školy. 
 
 Pedagogové se v průběhu roku vzdělávají na seminářích zaměřených na metodiku hry na 
smyčcové nástroje a na školeních k využívání výpočetní techniky. Rovněž dbají na svůj profesní růst 
v rámci domácí přípravy. 
 
 Naší prioritou je vést žáky k hlubšímu vztahu k hudbě a vytváření emočních vazeb a 
schopností vnímat hudbu v širších kulturních souvislostech. Významným cílem pedagogické práce 
našeho oddělení rovněž bude účast na soutěžích vyhlášených MŠMT v sólové hře na smyčcové 
nástroje. 
 
 Naše oddělení se v průběhu školního roku 2009/10 zúčastnilo všech významných akcí, které 
naše škol pořádala. V této oblast jsme dosáhli umístění v krajské soutěži v komorní hře v Hradci 
Králové /2. místo/, účastníci tohoto kola byli pedagogicky vedeni Ondřejem Koláčným Dis. Téměř 
samozřejmostí byla účast našich žáků na školních koncertech. 
 
 Zpětný pohled na naši celoroční práci ukazuje, že naše výuka stojí na kvalitních základech. o 
čemž svědčí zájem žáků o naše oddělení. 
 

                                                                                       Miloslava Vrbová  
 
 

KYTAROVÉ ODD ĚLENÍ  
 
Podmínky a průběh vzdělávání  
      Materiální podmínky - vybavení nástroji, notovým materiálem, vybavení a počet tříd, odpovídá 
potřebám oddělení a vytváří prostor pro kvalitní práci pedagogů a žáků. Ve školním roce 2009/2010 
pracovali v kytarovém oddělení tito pedagogové:  
Hana Botková, DiS. - kytara (vyučuje i na pobočce v Sobotce) 
Mgr. Ivana Hu číková - kytara, kytarový orchestr 
MgA. František Komárek - kytara, elektrická kytara 
     Za jednoznačný výrazný klad považujeme dobré kolegiální vztahy v kytar. oddělení, které se 
projevují zejména v přípravě žáků pro KOR, pozitivní přístup k práci se žáky i při tvorbě ŠVP a 
schopnost spolupráce s pedagogy a žáky ostatních oddělení.  
 
Spolupráce s rodiči a vliv vzájemných vztahů školy  
     Spolupráce a kontakty s rodiči se prokazují zejména při organizaci práce KORu.  Jako pozitivní 
hodnotíme možnost  převedení žáka, po domluvě s rodiči,  na jiný obor nebo k jinému pedagogovi 
v rámci oddělení. Kontakty s rodiči jsou především individuální. 
 
Výsledky vzdělávání žáků - jak se osvědčily krátkodobé plány 
     Krátkodobé plány, zejména jejich tvorba a nutnost úvahy nad žákem - jeho schopnostmi, 
možnostmi, snahami, plánování cílů výuky, posouzení jejich dosažení a  plánování dalšího pololetí, 
chápeme jako součást evaluačního procesu a možnost ke zlepšení výuky díky většímu si uvědomění 



 27 

individuality žáka. Na schůzi kytarové sekce byla zmíněna potřeba vytvoření mustru, aby byla práce 
s individuálními plány přehledná. Zejména aby na sebe navazovaly a obsahovaly i reflexi. 
 
Tématické plány - co zlepšit atd.  
     Do tématických plánů chceme zavést možnost výuky ve skupině dvou žáků – týká se výuky dětí, 
které chodí do 1. a 2.ročníku základní školy. Předpokládáme lepší využití doby výuky a lepší 
vyhovění individuálním schopnostem žáků tak, jak nám umožňuje ŠVP.  
 
Průběh a kvalita dalšího vzdělávání učitelů  
      H.Botková a F.Komárek absolvovali cyklus přednášek ovládání práce s programem Microsoft 
Word. Další vzdělávání učitelů se projevilo i ve vzrůstající erudici při tvorbě a úpravách ŠVP. 
Průběžně využíváme nabídku NIDV Hradec Králové, kterou v oblasti kytarové hry považujeme za 
zcela nedostatečnou. Určitou náhradou je účast pedagogů na akcích KOR, kde můžeme sledovat 
práci  vyučujících na jiných ZUŠkách. 
 
Priority a cíle vašeho oddělení - oboru do budoucna (příští školní rok)  
     V následujícím škol. roce 2010/2011 začneme (jako jediná ZUŠ v republice) učit podle  
vytvořeného ŠVP – schválené verze z ledna 2010. V průběhu září se vrátíme k individuálním 
plánům ze škol. roku 2009/2010. Plánovaná práce se žáky by na ně měla logicky navazovat a  
zohledňovat již dosažené cíle i nedostatky.  
     Mezi cíle kytarového oddělení patří lepší spolupráce zejména s pěveckým  oddělením  při 
žákovských doprovodech, kterou pedagogové dech.odd.  iniciují již několikátým rokem. K udržení 
kontinuity vývoje KORu  a Netrafolky  patří příprava žáků. Stejně tak příprava žáků, hrajících na 
elektr. kytary pro školní kapelu Výmolly v polli. 
     Ve škol.roce 2010/2011 se bude konat soutěž ZUŠ ve hře na kytaru – sólo a komorní hra. Soutěže 
– školního kola se zúčastní všichni žáci, ale vzhledem k rozdílné dosažené úrovni hry s rozdílnými 
časovými limity. Soutěže ve hře na kytaru ZUŠ, vyhlašované Ministerstvem školství, se zúčastní 
všichni žáci od 2.ročníku. Ti, kteří aspirují na postup do okresního kola, budou hrát plný časový 
limit  zpaměti, ostatní účastníci zpaměti výběr ze dvou  skladeb  určených pro každý ročník. 
     Plánujeme tyto veřejné koncerty: 20.10. koncert v kostele ve spojení se smyčcovým a pěveckým 
oddělením, vánoční koncert v kině a  Kytarový podvečer. Pro jaro 2011 zvažujeme opět účast na 
festivalu Turnovské lyžaření a případné uspořádání soustředění . 
     Prioritou je získání nového pedagoga, který by měl přinést nové impulsy pro výuku v kytar.odd., 
ideálně muže s praxí v popové kapel, a vytvoření dostatečně široké základny technicky zdatných 
žáků. 
 
Akce školy  
     V prosinci se konal za velkého zájmu posluchačů předvánoční koncert  Hudebkový vánočník.  
Velká účast žáků kytar. odd. byla na Aprílovém koncertě, na koncertě absolventů vystoupil kytarový 
kvartet absolventů. 
     V dubnu se KOR účastnil festivalu Turnovské kytaření v rámci kytarového orchestru Corthica 
složeného kytaristů ze čtyř ZUŠek. Žáci dokázali nastudovat během pěti týdnů většinu festivalového 
programu a bez problémů se zapojili do orchestru starších a zkušenějších hráčů. Během přípravy 
vedla jednu zkoušku orchestru paní Věra Párysová ze ZUŠ Jabloňová  Liberec, na generální zkoušku 
jsme jeli do Turnova, kde se další den konal  koncert. Součástí vystoupení byl rovněž koncert sólistů  
ze třídy paní prof. Jaroslavy Ježkové z Ježkovy konzervatoře v Praze. 
     29. 5. se konaly Valdštejnské slavnosti, kdy  KOR vystoupil v parku a na Zahradní slavnosti v 
parku 10. 6. rovněž. Velkou nevýhodou byla absence nazvučení, skutečnost, na kterou jsme 
upozorňovali už při plánování vystoupení. Výsledem byla pochopitelně malá slyšitelnost orchestru. 
Na 19. 6. byl plánován zájezd do polské Swidnice. Ačkoliv byl KOR připraven, neúčastnil se 
z důvodu onemocnění 3 členů prvního hlasu. 



 28 

Domníváme se, že KOR tvoří výrazný prvek v práci kytarového odd. a je respektovanou součástí 
prezentace ZUŠ. 
 
Zhodnocení celoroční práce 
     Školní rok 2009/2010 byl pro kytarové oddělení průměrně úspěšný. Jako zřetelně perspektivní se 
jeví práce kytarového orchestru, který žáci i rodiče přijímají pozitivně.  
 Jedním z ukazatelů je stabilní zájem rodičů a dětí při zápisu na kytarové odd. pro rok 2010/2011.  
 

Mgr. Ivana Hučíková 
 

ODDĚLENÍ ELEKTRONICKÝCH KLÁVESOVÝCH NÁTROJ Ů  
 
Podmínky  a průběh vzdělávání. 
 Na oddělené EKN vyučovali v tomto školním roce  Marie Stříbrná, Pavel Krčmárik a 
Bohumil Bydžovský. Hru na EKN navštěvovalo 39 žáků,  z toho 4 absolventi. Vedle hodin hry na 
EKN a hudební nauky probíhala výuka ve hře komorní (pro dva keyboardy), doprovodech  a  hře 
v souborech. 
Podmínky pro výuku jsou dobré a vybavení tříd odpovídá základním podmínkám pro výuky hry na 
EKN. 
  
Spolupráce s rodiči a vliv vzájemných vztahů školy. 
 Spolupráce s rodiči je dobrá, rodiče mladších žáků spolupracují s vyučujícími, zajímají se o 
práci svých dětí, navštěvují akce a koncerty. Spolupráce s rodiči je dlouhodobá záležitost a je třeba 
stále kontakty s rodiči zlepšovat.  
Vzájemné vztahy ve škole procházely letos částečně krizí, ale na práci s dětmi se nijak nepodepsaly. 
 
Výsledky vzdělávání žáků. 
 Novinkou pro přípravu vzdělávání v letošním školním roce byly písemně připravované 
krátkodobé plány – umožnily učitelům, i těm zkušeným, nový pohled na plánování pedagogické 
práce, výběr matriálu a zpětnou kontrolu splnění zadaných úkolů,  respektování osobnosti žáka a 
práci s žáky často nebo dlouhodobě nemocnými. 
Písemné plány tématické i krátkodobé (3-4 měsíce) jsou dobrým pomocníkem při práci s dětmi, 
hodnocení a spolupráci s rodiči. 
 
Průběh a kvalita dalšího vzdělávání učitelů.  
 Ve školním roce ukončil P. Krčmárik studium na UK v Praze, jeho diplomová práce, kterou 
obhájil s výborným prospěchem, byla zaměřena na výuku EKN. Možnosti a kvalita vzdělávání 
učitelů při práci  s novými technickými možnostmi výuky jsou dobré. Při vzájemných schůzkách 
jednotlivých oddělení obohacujeme svými zkušenostmi práci svých kolegů. 
 
Priority a cíle  oddělení. 
 V příštím školním roce začíná v 1. ročníku  prvního a druhého stupně výuka podle ŠVP – pro 
výuku EKN to znamená velké změny – výuka nebude probíhat ve 4 ročnících, ale v 7 ročnících, 
kterým bude u šesti a sedmiletých žáků předcházet přípravná výuka. V naší ZUŠ budeme učit podle 
nových učebních osnov, které vznikly při práci na  ŠVP. 
 
Akce školy. 
Žáci oddělení EKN vystupovali v tomto školním roce na koncertech a akcích, které připravilo 
oddělení EKN, jako hosté koncertů jiných oddělení, na absolventském koncertě, na akcích, které 
pořádalo město Jičín. 
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Koncerty  EKN 26. 11. 2009,  25.5. 2010 
Vánoční koncert 17. 12. 2009 
Absolventský koncert 23. 4.2010 
Koncert smyčcového oddělení 11.5. 2010 
Koncert pěveckého oddělení 16. 6. 2010 
Zahradní slavnost 10. 6. 2010 
 
Zhodnocení celoroční práce. 
 Letošní školní rok mohu hodnotit „na jedničku“. Oddělení EKN se stává rovnocenným 
partnerem s odděleními už dlouho „zaběhnutými“, které vyučují klasické nástroje, při hře komorní, 
hře v souborech spolupracují žáci EKN s jinými odděleními na doprovodech,  při sólové hře. 
Práce na ŠVP přinesla již letos své výsledky při práci s žáky, protože každý vyučující  se intenzivně 
zamýšlel nad  plánováním, výběrem a hodnocením splněných úkolů. 
 

Marie Stříbrná 

 

PĚVECKÉ ODDĚLENÍ  
Podmínky a průběh vzdělávání 
 Podmínky ke vzdělávání na naší škole jsou pro pěvecké oddělení optimální.Vzdělávání 
probíhalo v rámci stávajících učebních osnov, obohacené o prvky z nového ŠVP./např.populární 
zpěv - zpěv na mikrofon/. 
 
Spolupráce s rodiči a vliv vzájemných vztahů školy 
 Spolupráce s rodiči je velmi dobrá. Jsme s nimi v kontaktu a zatím se nám daří řešit problémy 
vhodnými kompromisy. Odezva rodičů na práci pedagogů na pěveckém oddělení je kladná. 
 
Výsledky vzdělávání žáků 
 Výsledky vzdělávání žáků jsou na velmi dobré úrovni, o čemž svědčí úroveň pěveckých 
koncertů a dílen a samozřejmě postupových zkoušek. Krátkodobé plány se nám na našem oddělení 
neosvědčily. Pro potřeby zpěváků dostačují plány tématické. Pro nás by bylo přínosnější zavést sešit 
a poslední týden v měsíci zapsat, co se podařilo a co ne. 
 
Průběh a kvalita dalšího vzdělávání učitelů 
 Využíváme často nabídky na různé semináře, které se týkají zpěvu. Mají vždy velmi dobrou 
úroveň a jsou pro naši práci přínosné.Vítáme i možnost navrhnutí témat školení, které by nás 
zajímaly. 
 
Priority a cíle 
 Hlavní prioritou je kvalitní a  zajímavá výuka žáků, která následně souvisí se spokojeností a 
kladným hodnocením nejen vedením školy, ale i rodičů. Cílem výuky pro příští školní rok je 
ověřování správnosti nového pojetí výuky a její připomínkování. 
 
Akce školy 
 Pěvecké oddělení představuje své žáky rodičům minimálně 2krát ročně. V pololetí a na konci 
školního roku pěveckými koncerty. Chceme zachovat i pěveckou dílnu zaměřenou na lidovou píseň 
a následně se účastnit soutěže Hradecký slavík, která je právě na lidovou píseň zaměřena. I nadále se 
budeme účastnit všech kulturních akcí, které jsou pořádány školou a městským úřadem. Např. 
Valdštejnské dny, kulturní akce spojené s družebním městem Swidnice a důležité akce města. 
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/Otevření zámeckého parku a pod./ A to nejen se sólisty, komorním a sborovým zpěvem, ale i s 
kapelou Výmolly v poli a Netrafolkou. 
 
Zhodnocení celoroční práce 
 Myslím si, že jsme se výuky i všech kulturních akcí zhostily velmi dobře a chceme v tomto 
nastoupeném trendu pokračovat i nadále. A to se týká i příkladné spolupráce s ostatními odděleními 
a obory. Chtěla bych podtrhnout i vzornou spolupráci s novými kolegyněmi Kateřinou Bičíkovou a 
Lucií Kunstovou a společně se snažit o zvyšování úrovně pěveckého oddělení. 
 
POBOČKA V SOBOTCE 
 
 Výuku v tomto školním roce zajišťovali tito učitelé: Hana Botková, kytara (6 hodin), 
Bohumil Bydžovský, HN, EKN, klavír, zobcová flétna (12 hodin), MgA. Ondřej Matějka , 
zobcová flétna, trubka (6hodin), Petra Matoušková, Phv, Notička, klavír (27 hodin).  
 Během podzimních měsíců se ukázalo, že kolega Bydžovský není připraven zvládnout výuku 
HN uspokojivým způsobem. Ředitelka školy tuto situaci vyřešila tím, že přijala novou vyučující a 
sice paní  Mgr. Kateřinu Bičíkovou. Ta od prosince převzala výuku HN, Notičky a začala vyučovat 
také 1 hodinu sólového zpěvu. Její příchod byl pro pobočku přínosem a situace se nejenom v HN, 
ale i celkově poněkud zklidnila.  
 Prostorové podmínky pro výuku zůstaly stejné jako v loňském školním roce, tj. kabinet a 
jedna kmenová třída, kterou máme  plně k dispozici. Pro výuku HN jsme zakoupili novou tabuli 
s notovou osnovou, která nám citelně chyběla, a sadu zpěvníků Já písnička I a II. Celkové materiální 
vybavení pobočky  považuji za dobré. Za zvážení stojí možnost využití interaktivní tabule ZŠ  ve 
výuce HN. 
 V letošním roce jsme vyučovali na šest desítek dětí. Zájem o naši výuku stále přetrvává, 
zejména  o hru na kytaru a i letos nebylo přijato několik zájemců. Jsem spokojena s tím, že pěvecký 
sbor Notička si našel svoje místo a je o něj mezi rodiči a dětmi zájem.  Zároveň jsme otevřeli nový 
obor, který se u nás dosud neučil, a sice hru na trubku. Rovněž se ukázalo, jakým povzbuzením je 
pro děti  nejenom  jejich vlastní veřejné vystoupení, ale velkou motivací je i vystoupení žáků z 
jiných ZUŠ.  
 Spolupráce s rodiči  je tradičně velmi dobrá. Musím říci, že to je výhoda malého města a 
komornějšího prostředí, které zde máme. Během školního roku se uskutečnila jedna schůzka s rodiči. 
Na jejich návrh komunikujeme prostřednictvím e-mailu a tento způsob se setkal s velmi kladnou 
odezvou a umožňuje kvalitní informovanost rodičů. V této souvislosti bych se ráda zmínila o dobré  
spolupráci s městem a vedením ZŠ. 
 
 V tomto školním roce  na pobočce žádný žák neabsolvoval první ani druhý  stupeň výuky. Je 
do důsledek situace předchozích let, kdy počet žáků  klesl k číslu patnáct.  
 
Akce a vystoupení v roce 2009/2010: 
Září : odhalení pamětní desky 
Říjen: vystoupení k výročí založení Sokola 
Listopad : vítání občánků 
Prosinec : Vánoční koncert, vystoupení na Vánočním jarmarku 
Duben: Jarní koncert ( společně se ZUŠ Benátky n/J) 
Květen : vítání občánků, Výročí spadnutí Semtinské lípy, koncert Sarabandy 
Červen : Závěrečný koncert, Koncert ke Dni hudby, Výlet do   Liberce 
 
 V příštím škol. roce bychom měli klást důraz několik věcí. Zejména bych chtěla, aby se pro 
žáky stalo samozřejmostí navštěvovat akce školy( v Sobotce). Zde máme velké rezervy. Dále bych 
chtěla pracovat na e-mailové komunikaci s rodiči, která ještě není stoprocentní. A v neposlední řadě- 
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dorostli nám žáci - kytaristé, flétnisté i klavíristé k tomu, aby začali hrát spolu.  Myslím, že naše 
téma pro příští rok by mohlo být – „Hrajme spolu“ (i když klavíristé budou limitováni soutěží). Dále 
jsem zaznamenala z řad starších žákyň zájem o sborový zpěv. Byla bych ráda, kdyby se nám ho 
podařilo podchytit.   
 
 Letošní školní rok, zvláště jeho první pololetí nebyl vůbec jednoduchý. Poté co se podařilo 
stabilizovat materiální a prostorové vybavení,  věřím, že se pro příští školní rok podařilo stabilizovat 
i kvalitní personální zajištění výuky. Kapacita pobočky je maximálně využita a naplněna a o jejím 
dalším rozšíření nelze uvažovat. 
Videa z našich akcí lze shlédnout na www.nasetelevize.cz  
 

V Sobotce 8.7.2010,  Petra Matoušková 
 
 
VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODÁŘSKÉM VÝSLEDKU ROKU 2009  
V roce 2009 měla ZUŠ tyto příjmy: 
       
výběr školného     1.271.600,- Kč 
dotace na provoz školy      502.900,- Kč 
dotace na platy a odvody 10.344.400,- Kč 
ostatní příjmy- úroky BU          14.660,- Kč 
dotace na soutěže ZUŠ                     71.000,- Kč 
grant Mulťák         15.000,- Kč 
Příjmy celkem:                12.219.560,- Kč 
 
Tyto finanční prostředky byly čerpány : 
 
platy      7.249.400,- Kč 
OON        20.000,- Kč 
nenárokové složky mezd                                                           426.300,- Kč 
zákonné odvody                                                                     2.471.600,- Kč 
FKSP      151.300,- Kč 
soutěže ZUŠ                                                                                71.000,- Kč 
učební  pomůcky                                    176.231,- Kč 
hudební nástroje, inventář          424.661,- Kč 
spotřeba energií         403.760,- Kč 
opravy a udržování budovy                  113.750,-Kč 
nájemné                 369.380,- Kč 
úklidové a kancelářské potřeby                     46.211,- Kč 
služby, spoje a telekomunikace                        66.127,- Kč 
DVPP, školení, semináře                     125.620,- Kč 
cestovné a stravné                                                                         49.904,- Kč 
ostatní služby                          54.139,- Kč 
  
Výdaje celkem:                                                                     12.219.383,- Kč 
 
 
Vzniklý hospodářský výsledek 177,00 Kč byl převeden do rezervního fondu. 
 

V Jičíně dne 30. 6. 2010,   Eva Poláková,  ekonomka 
 



 32 

Školní rok byl ukončen ve středu 30. června 2010 a bylo vydáno dětem vysvědčení. 
 
V průběhu roku se zúčastňujeme dalších nespočetných akcí: 

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

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

- celoročně pravidelně spolupracujeme s místní Knihovnou Václava Čtvrtka, kde se prezentují 

nejen žáci, ale i učitelé při nejrůznějších akcích 

- pravidelně se prezentujeme při slavnostním vítání občánků v prostorách obřadní síně 

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

v Sobotce a Libošovicích, ohlas veřejnosti byl výborný 

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

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

děti. 

- pravidelně hrají učitelé na veřejných koncertech 

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

- v rámci úspor jsou veškeré informativní a propagační materiály zhotovovány ředitelkou 

školy pomocí počítače a kopírovacího stroje 

- nespočetně jsme se během celého roku účastnili menších kulturních akcí – jako jsou např. 

různé vernisáže, hudební zpestření jakéhokoliv programu, setkání, slavnostních zasedání 

apod. 

- výtvarný obor se během roku pravidelně prezentoval svými výtvory v prostorách školy,  

Městské knihovny i v Sobotce v sále místní Spořitelny 

- více informací naleznete na  www.zusjicin.cz 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
 
 

Výroční zprávu sestavila 6. 9. 2010  ředitelka Základní umělecké školy J. B. Foerstera Jičín 
Valdštejnovo náměstí 1, 506 01 Jičín 

 
telefon: 493 532 645 
mobil: 731 460 870 

 
 
 
 

Bc. Jaroslava Komárková 


