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Zaměstnanci ZUŠ Jičín: 
 
1. řada zleva: Matějka, Vrbová, Sklenář, Kr čmárik, Komárek, Komárková, Sál, Petira,  
                        Koláčný, Kalvodová, Klazar 
 
2. řada zleva: Matoušková, Kunstová, Burešová, Botková, Černochová, Ulvrová, Pelcová,  
                        Čejková, Stříbrná, Badová, Kováčová, Hučíková, Kracík, Poláková 
  
3. řada zleva: Koláčná, Mašková, Salayová, Svobodová, Bičíková 
 
chybí: Holmanová 
 

 
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 
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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 ukončené vzdělání – aprobace vyučuje_________________ 
ředitelka 

Bc. Jaroslava Komárková DiS. konzervatoř Praha – lesní roh lesní roh, klavírní korepetice 

 Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta – školský management 

statutární zástupkyně ředitelky 

Eva Poláková Gymnázium Jablonec nad Nisou mzdová a finanční účetní, 

ekonom 

zástupkyně ředitelky 

Miloslava Vrbová DiS. konzervatoř Kroměříž – violoncello violoncello 

vedoucí pobočky v Sobotce 

Petra Matoušková DiS. konzervatoř Teplice – klavír klavír 

učitelé: 

Mgr. Zdenka Badová VŠ - Pedagogická fakulta hudební nauka, sborový zpěv 

MgA. Barchini Jůzová Jindřiška VŠ UMPRUM Praha, výtvarný obor výtvarný obor, t.č. na RD 

Mgr. Bičíková Kateřina Univerzita Hradec Králové – sólový zpěv sólový a komorní zpěv, hudební  

  nauka, PHV 

Botková Hana DiS. konzervatoř J. Deyla Praha, kytara, flétna kytara, komorní hra 

Čejková Věra, DiS. konzervatoř Brno – klavír klavír, komorní hra, taneční  

  korepetice, sborový zpěv 

Černochová Eva AMU Praha – pětisemestrální kurz  

 taneční pedagogiky        taneční obor 

Mgr. Holmanová Zuzana Jihočeská univerzita – pedagogická fakulta 

 učitelství výtvarné výchovy pro ZUŠ výtvarný obor 

Mgr. Ivana Hučíková DiS. konzervatoř J. Deyla Praha – kytara, flétna  

 UK Praha, filozofická fakulta – kulturologie flétna, kytara, souborová hra 



 4 

MgA. Chmelařová Monika DiS. konzervatoř Pardubice - klavír 

 AMU Praha - klavír  klavír, t.č. na RD 

BcA. Jenčovská Stará Eliška konzervatoř Pardubice – klavír 

 VŠMU Bratislava – klavír klavír, keyboard, korepetice 

Kalvodová Katarína DiS. konzervatoř Žilina – klavír klavír, komorní hra, korepetice 

Klazar Tomáš DiS. konzervatoř Pardubice – trubka trubka, zobcová flétna, komorní 

hra 

BcA. Koláčná Břízová Jitka konzervatoř Brno – housle housle, hudební nauka, PHV,  

 JAMU Brno – hudební manažerství komorní hra 

Koláčný Ondřej DiS. konzervatoř Brno – housle housle, hudební nauka, komorní 

hra 

MgA. Komárek František DiS. konzervatoř Brno – fagot fagot, klarinet, saxofon, 

 VŠMU Bratislava – fagot zobcová flétna, kytara, komorní 

hra 

Kracík Jana DiS. konzervatoř Praha – fagot, zobcová flétna fagot, zobcová flétna, komorní 

hra 

Mgr. Krčmárik Pavel , dipl. um. konzervatoř Pardubice – klavír klavír, keyboard, souborová hra 

 UK Praha – Pedagogická fakulta – hra na klavír korepetice 

Mgr. Kunstová Lucie  UJEP Ústí nad Labem–Pedagogická fakulta – hudební výchova a sbormistrovství , 

PHV, 

  hudební nauka, pěvecké sbory 

Mašková Markéta DiS. konzervatoř Pardubice – klavír klavír, korepetice, komorní hra 

MgA. Matějka Ondřej DiS. konzervatoř Praha – trubka 

 AMU Praha  - trubka trubka, zobcová flétna, komorní 

hra 

Pelcová Zuzana DiS. konzervatoř Pardubice – klavír klavír, komorní hra 

Petira Michal DiS. konzervatoř Teplice v Čechách - klavír klavír, korepetice, komorní hra 

Sál Radovan SPŠ Jičín literárně dramatický obor 

Salayová Daniela, dipl. um. konzervatoř Pardubice – klavír klavír, korepetice 

Sklenář Roman SOU Maja s.r.o. Hořice bicí nástroje 

Stříbrná Marie DiS. konzervatoř Brno – housle keyboard, klavír, komorní hra 

Svobodová Zdenka DiS. konzervatoř Praha – zpěv sólový a komorní zpěv,  

 AMU  Praha – kurz taneční pedagogiky souborová hra 

Správní zaměstnanci 

Burešová Eva domovnice, uklízečka 

Komárek František školník 

Kováčová Marcela administrativní a spisová pracovnice, hospodářka (od 1. 4. 2011 – návrat z RD) 

Ulvrová Lenka administrativní a spisová pracovnice (do 31. 3. 2011) 
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     Po ukončení školního roku nebyl prodloužen pracovní poměr panu Romanu Sklenářovi, který 
byl ukončen dle smlouvy  k 30. 6. 2011) a na jeho místo byl přijat k novému školnímu roku 
aprobovaný učitel pan Milan Adamec (m.j. učitel konzervatoře v Praze). 
 
Umělecká rada školy pracovala ve složení: 
 

� Bc. Komárková Jaroslava, DiS. – ředitelka školy 
� Matoušková Petra, DiS. – vedoucí pobočky v Sobotce, 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 
� Sál Radovan – literárně dramatický obor 
� Mgr. Holmanová Zuzana – výtvarný obor 
� Černochová Eva – tanečního obor 
� Mgr. Bičíková Kateřina a BcA. Koláčná Břízová Jitka – koordinátorky ŠVP 

 
PŘEDMĚTOVÉ SEKCE 
 
 Ve škole již několik let pracují, a to velmi dobře 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: 

- Matoušková Petra – 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. 
 
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. Tím, že jsme již třetím rokem pilotní 
školou, naše vzdělávání se specializuje na pedagogiku, didaktiku a práci s dětmi se speciálními 
vzdělávacími potřebami.  
  
 Nadále trvá, že jsme na doporučení Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odborem 
školství  byli Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Výzkumným ústavem v Praze 
v Praze zařazeni mezi tzv. pilotní školy. Proto jsme i v letošním školním roce pracovali na 
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Školním vzdělávacím programu základního uměleckého vzdělávání naší školy. Verze poslední 
úpravy ŠVP naší školy naleznete na www.zusjicin.cz  
_______________________________________________________________________________ 
 V loňském roce jsme byli Národním ústavem odborného vzdělávání (NÚOV) zařazeni do 
projektu „Cesta ke kvalitě“ .  
 Garantkou projektu byla PaedDr. Daniela Vrabcová z Univerzity Hradec Králové. 
Výstup, který je zde zveřejněn bude na podzim roku 2011 zveřejněn i v Bulletinu NÚOV: 
 
Příklad dobré praxe v oblasti autoevaluace – Vlastní hodnocení na ZUŠ J.B. 
Foerstera Jičín inspirací pro základní umělecké školy 
 Autoevaluace (vlastní hodnocení) školy představuje pro Základní uměleckou školu J.B. 
Foerstera Jičín zcela specifickou oblast života školy, kterou je třeba vnímat ve spojitosti s jejím 
zamýšleným rozvojem. Se svými dosavadními zkušenostmi v této oblasti může tato škola posloužit 
jako inspirace zejména pro další základní umělecké školy. Pozornost je věnována následujícím 
aspektům autoevaluace: 1. významu vlastního hodnocení, 2. způsobu stanovování cílů a časového 
plánu, 3. delegování pravomocí a úloze školní umělecké rady (ŠUR) v plánování a vyhodnocování 
cílů, 4. způsobu vyhodnocování cílů, 5. vlivu vize a zaměření školy na cíle a nástroje. Nejprve je 
však ZUŠ J. B. Foerstera charakterizována základními údaji o škole i z hlediska průběhu a 
zaměření dosavadního vlastního hodnocení, vč. na této škole intenzívně rozvíjeného 
sebehodnocení učitelů. 
 
Základní charakteristika ZUŠ J.B. Foerstera Jičín 
 

 
 
Základní umělecká škola J.B. Foerstera Jičín (dále ZUŠ Jičín) jako škola uměleckého charakteru 
usiluje o komplexní rozvíjení a kultivování osobnosti dítěte s důležitým cílem rozvíjet estetické 
vnímání, sebeprezentaci a sebeúctu v dané oblasti. V současné době jsou zde vyučovány čtyři 
umělecké obory: obor hudební (HO), taneční (TO), výtvarný (VO) a literárně dramatický (LDO). 
Škola je známa čilou participací na kulturním životě města Jičína, spoluprací s dalšími školami 
podobného zaměření,  organizováním okresních a krajských kol soutěží vyhlašovaných MŠMT 
ČR, úspěšnou reprezentací i na celorepublikové úrovni a aktivním přístupem ke kurikulární 
reformě (jedná se o pilotní školu). Naznačené úsilí jakoby reflektovalo motto školy vyjádřené 
slovy J. A. Komenského: "Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam 
jít, ale samy nejdou". 
 
K pr ůběhu a zaměření autoevaluace ZUŠ Jičín 
 Dle slov ředitelky s vlastním hodnocením školy začali v roce 1994 založením Školní 
umělecké rady (ŠUR). Od té doby proběhla celá řada autoevaluačních procesů a využity byly četné 
nástroje. Respondenty/aktéry/subjekty byli žáci, učitelé, rodiče. Co se týká frekvence autoevaluace 
na ZUŠ Jičín, první cyklus byl uzavřen zprávou Vlastní hodnocení školy v říjnu 2006, druhý cyklus 
trval do října 2008. „Dnes už vyhovuje hodnocení každé 3 roky – ze začátku každý rok. Kdo 
nezačal do teď – bude to trvat tak 10 let.“ (z výpovědi ředitelky). Detailněji je o pojetí a historii 
vlastního hodnocení ZUŠ Jičín pojednáno v příkladech inspirativní praxe dostupných na 
www.nuov.cz. Významným pozitivem ZUŠ J. B. Foerstera Jičín je oblast sebehodnocení učitelů. 
 

ZUŠ J.B. Foerstera Jičín, www.zusjicin.cz 
ředitelka: od 1993 Bc. Jaroslava Komárková, DiS. 
zřizovatel: Město Jičín 
velikost školy:cca 684 žáků/žákyň, 30 vyučujících 
ŠVP: HO-TO-VO (2008, 2010) 
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Sebehodnocení učitelů 
 Sebehodnocení učitelů, vč. ředitelky, tvoří důležitou linii historie školy, a to od nástupu 
současné ředitelky do funkce v roce 1993, přesněji od roku 1997, kdy byla nucena sepsat své 
sebehodnocení. Zamyšlení, které tehdy provedla, ji dle jejích slov „velice ovlivnilo a stalo se 
podnětem pro dlouhodobé úsilí vést žáky i pedagogický sbor k sebehodnocení“. V současnosti 
realizuje ZUŠ Jičín sebehodnocení učitelů několika způsoby: 1. listem pro sebehodnocení učitelů, 
2. sebehodnotícím dotazníkem, 3. rozhovorem učitele s ředitelkou nad sebehodnotícím 
dotazníkem. Aktuálně zde sebehodnocení učitelů provádějí v návaznosti na priority výchovného 
procesu stanovené ve Vlastním hodnocení školy (2008). Škola sebehodnocení pedagogů považuje i 
za „prostředek k osobním jednáním jednotlivých učitelů s ředitelkou školy na téma: spolupráce 
s žáky, rodiči, vedením školy, kolegy, spokojenost s hodnocením práce apod.“ (Vlastní hodnocení 
školy, 2008, s. 7) V neposlední řadě sebehodnocení učitelů, zejména struktura listu pro 
sebehodnocení učitelů, ovlivňuje i strukturu hodnotících zpráv školy, oddělení a oborů. 
 
K uvedeným formám sebehodnocení učitelů i k napojení sebehodnocení učitelů na oficiální 
výstup, tj. hodnotící zprávy školy, oddělení a oborů, však ředitelka došla velmi pozvolna, 
v průběhu přibližně desetiletého snažení a hledání v oblasti autoevaluace školy. Jako vhodná 
postupná  příprava na sebehodnocení učitelů se osvědčily následující kroky – dle ředitelky jakési 
předstupně sebehodnocení učitelů: první malý dotazník hodnocení celé sekce či oddělení (1998), 
sebehodnocení po odděleních (2002/03), vzájemné (kolegiální) hodnocení jednotlivých oddělení 
(2003/04). 
 
Význam autoevaluace pro ZUŠ Jičín 
Vedení školy pohlíží na autoevaluaci jako na nezbytnou součást rozvoje školy vyžadující řád a 
jasné směřování apod.: „Musí to mít systém, musí vám být jasné, co chcete, co mají lidé dělat. Je 
třeba metodika, řád, systém.“  Proces, přínos i vývoj vlastního hodnocení se snaží vidět v kontextu 
rezerv, mezi které řadí „hospitace, autonomii učitelů (možná až příliš velkou), práci s chybou, 
strategie a motivaci žáků“ (vedení školy). Tyto údajné rezervy však z pohledu externího 
pozorovatele představují spíše další cíle. 
 
V subjektivních komentářích učitelů převažuje skutečnost, že autoevaluaci nevnímají pouze jako 
další legislativní povinnost, ale jako nezbytnost růstu, nástroj komunikace a boje s provozní 
slepotou a stereotypem: 
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 Učitelé zdůrazňují a oceňují přínos vlastního hodnocení školy hlavně v rovině motivace 
k ohlédnutí se zpět, k zamyšlení nad postupy užívanými ve výuce nad potřebami dítěte, v rovině 
prostředku k vlastnímu zdokonalení své učitelské profesní i osobní způsobilosti. 
 
Způsob stanovování cílů a časového plánu autoevaluace 
 Cíle ZUŠ Jičín stanovuje vedení školy po projednání na školní umělecké radě ve Vlastním 
hodnocení školy (2006, 2008) průběžně a v těsné návaznosti na hodnocení jednotlivých oblastí, a 
to v první, obecnější části Vlastního hodnocení školy (2008, s. 1 – 7, 2006, s. 1 – 8). Současně jsou 
však cíle, v rovině stanovování i vyhodnocení, součástí druhé specifičtější části vlastního 
hodnocení školy – příloh, které jsou hodnotícími zprávami jednotlivých oddělení a oborů (sekcí). 
 
Vlastní hodnocení školy (2008, str. 1– 7, 2006, s. 1 - 8) obsahuje i časový plán, ten spočívá ve 
stanovení termínu, kdy má být stanovený úkol splněn/resp. plněn, a v následném stručném 
zhodnocení jedné ze sedmi oblastí: 
1) Podmínky ke vzdělávání, 
2) Průběh vzdělávání, 
3) Podpora školy, žákům a studentům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, 

rodičů a dalších osob na vzdělávání, 
4) Výsledky vzdělávání žáků a studentů, 
5) Řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pracovníků, 
6) Úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým 

zdrojům, 
7) Priority pedagogicko výchovného procesu. 
 
 Termíny (někdy formou konkrétního data, jindy formou typu „ihned, průběžně, dle 
potřeby“) jsou stanovovány průběžně v textu. Spolu s termínem je také uvedeno, kdo zodpovídá za 
realizaci; pravomoc v oblasti vlastního hodnocení školy je dělena mezi vedoucí sekcí, vedoucí 
oddělení, ředitelku školy a statutárního zástupce. 
 

Ukázka z výpovědí učitelů na téma Áutoevaluace přínosem či zbytečností :́ 
„Autoevaluace = zdroj systematičnosti, jistoty, jistějšího plánování.“ 
                         
„Já osobně vidím autoevaluaci jako něco bez čeho nemůžu udělat nějaký pokrok, bez toho to nejde. 
Autoevaluace pro mě je nástroj boje proti stereotypu (dříve jsem to tak viděla asi taky, ale podvědomě). 
Autoevaluace je v člověku…“ 
 
„Autoevaluace je pro mě jako boj s provozní slepotou… je to dobrá věc.“ 
 
„ Autoevaluaci chápu jako cestu ke komunikaci, k ujasnění si priorit, nástroj ke komunikaci a ke 
spolupráci.“ 
 
„Vede to k pohledu na vývoj, kam jsme došli…1.  zvýšení úrovně školy, 2. zlepšení přístupu dětí – děti to víc 
baví, 3. učitele to víc baví, 4. rodiče mají větší motivaci, 5. větší oborová spolupráce (viz drama s tancem 
apod.)“ 
 
„P řínosem je sebereflexe pro učitele, sebereflexe pro žáky, sebereflexe pro ředitele, zdroj námětů pro 
zlepšení, obrana proti stereotypu.“ 
 
„Dále autoevaluace vedla ke zlepšení komunikace, nebojíme se říct svůj názor v odděleních – podpora 
bezpečného prostředí. Člověk se ohlídne, kam jsme se posunuli.“ 
 
„Autoevaluace dá možnost vytvořit lepší systém, systém práce školy a jasně dané body.“ 
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 Přes existenci tohoto stručného a velmi rámcového oficiálního plánu autoevaluace ve 
Vlastním hodnocení školy (2006, 2008) je ze života školy evidentní, že tato jeho podoba není 
jediným na škole fungujícím plánem. Vedle oficiálního existuje na ZUŠ Jičín v podstatě i plán 
neoficiální.  Ze života školy,  z rámcové podoby oficiálního plánu i z  bezprostředního charakteru 
komunikace a systému sdílení informací vyplývá, že vedení se brání formálnímu plánování i 
hodnocení „na papír“  a tedy i „pro formu“ . Své cíle a plány má ujasněné „v hlavě“  a neustále je 
promýšlí a pružně upravuje v závislosti na aktuální situaci na škole. Dokládá to například první 
realizace sebehodnocení učitele v roce 2008, přestože v plánu vlastního hodnocení z roku 2006 
není o sebehodnocení učitele žádná zmínka. Neoficiální plán vlastního hodnocení vzniká v rovině 
ústní komunikace, v interakci se Školní uměleckou radou (dále ŠUR), vedoucími oddělení i 
řadovými učiteli. Hlavní úlohu v plánování plní vedení školy a ŠUR. 
 
Delegování pravomocí a úloha ŠUR v plánování a vyhodnocování cílů  

 
 
Delegování pravomocí považuje v současnosti ředitelka za nutnou součást efektivního řízení 
školy. Směřování k vlastnímu hodnocení školy začalo dle ředitelky již v roce 1994, a to 
„ustanovením uměleckých sekcí (Školní umělecké rady) a volbou jejich vedoucích (budováním 
týmu – v té době jen intuitivním)“ (Komárková, prezentace, 2009).  ŠUR na ZUŠ Jičín se zpravidla 
skládá z osmi členů: z vedoucích oddělení hudebního oboru, ze  zástupců výtvarného, tanečního a 
literárně dramatického oboru, z vedoucí/ho pobočky. ŠUR vytvořila ředitelka jako poradní orgán, 
prostředek delegování a podpory vyšší motivace a participace vyučujících. 
  
 Vedení školy využívá ŠUR i k efektivnějším poradám. Tento poradní orgán ředitelky 
zasedá každý měsíc. Následně, dle potřeby, jednají v rámci systému delegování pravomocí a 
povinností již jen jednotlivé umělecké sekce. Velké porady celého sboru, které vedení školy 
shledává příliš formálními a velice málo efektivními, se proto na ZUŠ Jičín konají pouze cca 
dvakrát za rok. Zpravidla několikrát za měsíc, nejméně jednou měsíčně po jednání ŠUR se scházejí 
vyučující jednotlivých oddělení a uměleckých oborových sekcí. Průběžně mezi sebou komunikují 
navíc i členové oddělení, a to elektronickou formou. 
 
 Cíle vlastního hodnocení byly ve škole od počátku autoevaluačních snah do podzimu 2010 
stanovovány vedením školy (ředitelkou, zástupkyní ředitelky, koordinátorkou ŠVP) a úloha ŠUR 
spočívala zejména v hledání cesty k jejich naplnění a v navržení měrného nástroje. Již zmiňovaný 
podzim 2010 představuje v historii autoevaluace ZUŠ Jičín přelom, ve škole začínají uplatňovat 
ideje z vize školy, „týmovou, systémovou a mezioborovou spolupráci“, i v plánování a 
vyhodnocování cílů. V září 2010 se škola začala systematičtěji a týmověji připravovat na 
hodnocení s plánovaným dokončením v následujícím školním roce. Tuto přípravu škola pojala 
zejména jako hledání a rozdělení témat vlastního hodnocení. Primárně tedy určitý tematický návrh 
přinesla opět ředitelka: „Témata nadhodila ředitelka na ŠUR“ (z výpovědi učitelky), ale o tomto 
jejím prvotním návrhu se teprve diskutovalo. Výsledkem byla témata nejen upravená, ale i nová. 
Od října 2010 jsou ve třech na ŠUR vybraných a specifikovaných oblastech pověřeni tři vyučující 
dokonce i koordinací autoevaluace. Každý z nich zodpovídá za jedno z témat: 1) Spolupráce 
s rodiči, 2) Klima školy, 3) Spolupráce pedagogů na škole. 
 
 V procesu autoevaluace školy začíná docházet k delegování pravomocí již ve fázi 
plánování a stanovování cílů; považují to za důležitý posun a krok kupředu. Tento moment, kdy se 
vlastní hodnocení školy stává týmovou záležitostí již od fáze plánování, ředitelka komentuje: 

„Pozice vedoucího sekce = kariéra = důležitost = zodpovědnost. 
Role v sekci = mám své místo, je slyšet můj odborný názor a nebojím se ho 
vyslovit.“             
                                      (Komárková, prezentace Naše cesta k vlastnímu hodnocení) 
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„Hovořili jsme o přípravě dalšího vlastního hodnocení školy v příštím období a toto nás napadlo. 
Iniciátorem jsem byla já :-)), ale diskuse se ujala celá školní umělecká rada. Zítra máme poradu a 
na ní to podrobněji budeme probírat se všemi kolegy.“ Každá z uvedených osob zodpovědných za 
danou oblast vypracovává v první řadě vlastní pohled na problematiku, vlastní návrh na postup 
apod. O těchto elaborátech i o dalším postupu se dále ve sboru jednalo. 
 
Způsob vyhodnocování cílů: příklady struktury hodnotících zpráv oddělení, oborů 
 Přílohy tvoří zásadní část autoevaluační zprávy, neboť obsahují kromě formulovaných cílů 
pro autoevaluaci jednotlivých oddělení či oborů i jejich hodnocení. Každé takové hodnocení má 
svébytnou strukturu, koncepci a obsah a je tak zachována autonomie a plnohodnotná zodpovědnost 
a sebehodnotící kompetence oddělení a oborů. Patrná je však postupná tendence k jednotné 
koncepci, struktuře, k jednotným kategoriím hodnoceným v evaluačních zprávách jednotlivých 
oddělení a oborů. Hlavním faktorem ovlivňujícím vývoj struktury hodnotících zpráv se jeví SWOT 
analýza užitá na škole v roce 2006 a od roku 2008 také každoroční užívání listu pro sebehodnocení 
učitelů. Vliv těchto dvou hodnotících nástrojů na strukturu a koncepci hodnotících zpráv a 
jednotlivých oddělení a oborů ilustruje analýza kategorií užitých v jednotlivých hodnotících 
zprávách, které tvoří obsah příloh Vlastního hodnocení školy (2006) a Vlastního hodnocení školy 
(2008). 
 
 Například ve struktuře hodnotících zpráv jednotlivých oddělení a oborů z roku 2008 
se objevují následující hodnocené kategorie (Vlastní hodnocení školy, 2008, s. 9 – 21) - v tabulce 
pro přehlednost rozčleněné na dvě skupiny: 
 
Kategorie zachycující kontinuitu 
hodnocení (návaznost cílů budoucích na cíle 
stanovené v dřívějším období) 

Kategorie diferencující zaměření hodnocení 

 co jsme chtěli 
 co se nepodařilo – co chceme změnit 
 cíle do následujících let 
 splnění cílů 
 cíle do budoucna 
 cíle pro nadcházející období 

největšími nedostatky se jeví 
kladně jsou hodnoceny tyto jevy 
obecné cíle 
specifické cíle 
program školy 
podmínky ke vzdělávání 
průběh vzdělávání: 

- plánování příprav  
- realizace a řízení vyučovacích hodin 
- motivace, hodnocen  
- klima, vztahy, komunikace 

výsledky vzdělávání 
úroveň podpory ze strany vedení školy 
spolupráce s rodiči 
úroveň výsledků práce školy 
nedostatky 

 pozitivně pohlížíme na 

 
 Kategorie diferencující zaměření autoevaluace navazují na strukturu a položky hodnocené 
v listu pro sebehodnocení učitele, který na škole užívají jako podklad k sebehodnocení učitelů a 
následnému rozhovoru s ředitelkou od roku 2008 každoročně. List pro sebehodnocení učitelů 
obsahuje 75 položek členěných do sedmi oblastí označených v tabulce tučně (oblast průběh 
vzdělávání má i čtyři dílčí podoblasti); položky jsou z větší části zaměřeny na sebehodnocení 
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učitelů (44 položek), 31 položek mapuje subjektivní pohled učitelů na vybrané aspekty života 
školy. 
 
 Ze struktury a způsobu hodnocení školy, oddělení a oborů v oficiálních zprávách i ze života 
školy a stylu práce jejího vedení vyplývá, že vedení nejen motivuje oddělení a obory k průběžné 
reflexi, ale že i ono samo usiluje o průběžné vyhodnocování stanovených cílů. Klíčovým zdrojem 
informací mu přitom je: bezprostřední komunikace a systém sdílení informací s učiteli, žáky a 
rodiči, myšlenková analýza vybraných aspektů života školy v současnosti i v porovnání s dobou 
dřívější, reflexe vývoje školy.  
 
Vliv vize a zaměření školy na cíle a nástroje autoevaluace 
 První vizi a zaměření školy však ZUŠ Jičín formulovala ve svém školním vzdělávacím 
programu již v roce 2008. Aktuální zaměření a vize školy jsou stanoveny ve Školním vzdělávacím 
programu HO-TO-VO z roku 2010. Ze srovnání vizí ve dvou školních vzdělávacích programech 
(ŠVP), v ŠVP 2008 a v ŠVP 2010 vyplývá, že škola v definování směřování rozvoje dosáhla 
zřetelného vývoje, zejména větší konkrétnosti a profilace. Osvědčily se také výstižnější formulace, 
větší stručnost apod. Konkretizaci vize a zaměření školy považují na ZUŠ Jičín nejen za významný 
krok ve svém rozvoji, ale i za důležitý posun ke konkrétnějším a reálnějším cílům i nástrojům 
autoevaluace. 
 
 Trend ke konkrétnějším formulacím a specifičtějšímu zaměření je ve škole patrný i 
v charakteru nástrojů autoevaluace. Uvedený posun ilustruje například stručné srovnání dotazníků 
pro žáky z roku 2004, 2005/06 a 2010. Dotazník č. 1 pro žáky (2004) obsahoval 46 položek – 
uzavřených otázek mapujících pohled žáků na klima školy a průběh vzdělávání. Z komentářů 
vedení školy k těmto dotazníkům vyplývá, že si stanovili příliš veliké cíle („měli jsme na škole 
moc velké oči“) a chtěli toho mapovat příliš mnoho. Nakonec měli problém s tím, kdo bude 
vyhodnocovat obrovské kvantum získaných dat (měli jsme hromadu detailních dotazníků, ale 
neměl je kdo zpracovat, nebyl čas. Taky jsme přišli na to, že toho tolik najednou snad ani 
nechceme vědět. A že není důvod ptát se najednou na tolik věcí“).  Výsledný efekt tedy u tohoto 
prvního dotazníku byl minimální, „pravděpodobně i proto, že jsme si neujasnili, co přesně a proč 
chceme zjistit“. Dotazník č. 2 pro žáky (2005/06) již byl mnohem stručnější, obsahoval pouze 
sedm otevřených otázek; zde již problém s vyhodnocením nebyl žádný. Škola hodnotí pozitivněji 
nejen menší nároky na zpracování, ale i jeho vypovídací hodnotu, kterou hodnotí jako „mnohem 
lepší“. Poslední školou užitý dotazník pro žáky (2010) je nejkonkrétněji zaměřen – na přístup 
pedagoga z pohledu žáků; se svými čtyřmi otázkami (třemi uzavřenými a jednou otevřenou) 
potvrzuje, že ve škole provádějí neustálou reflexi a zhodnocení směřování a snah v oblasti 
autoevaluace. 
 
 Fungování vlastního hodnocení ZUŠ Jičín v těsném sepětí s rozvojem, vizí a zaměřením 
školy potvrzuje i to, že ve vizi stanovená „týmová,  systémová a  mezioborová spolupráce“ se na 
škole uplatňuje a osvědčuje i při realizaci autoevaluace. Vedení se snaží vtahovat pedagogy nejen 
do úvah o zaměření a vizích v oblasti rozvoje školy, ale i v oblasti autoevaluace, a to zejména 
delegováním pravomocí, s využitím několikaúrovňového řízení školy, uměleckých sekcí, ŠUR i 
vedoucích oddělení. 
 
Závěrem 
 Na základě reflexe dosavadních zkušeností školy s vlastním hodnocením se zaměřením na 
stanovování a vyhodnocování cílů by ZUŠ Jičín v započatém autoevaluačním úsilí ráda 
pokračovala, a to s ohledem na pozitivní efekty, které to přináší. Z hlediska konkrétnějších cílů 
stanovených ZUŠ Jičín v dané oblasti do budoucna, je možné dalším, zejména základním 
uměleckým, školám doporučit ke zvážení cíle následující: 
– pokračovat v započaté cestě k lepší škole vlastním hodnocením i další prací na jeho systému, 
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– reflektovat své zkušenosti s autoevaluací, pokračovat ve sdílení obecně i ve sdílení vizí a 
strategií, 

– nedat se odradit strachem z nového, nechutí, obavami, rezistencí (odporem) k novému, 
– věnovat čas, prostor a energii k reflexi vlastního hodnocení školy každým individuálním 

učitelem a vyvozovat přínos autoevaluace pro vlastní práci učitele, 
– podporovat základní předpoklad rozvoje školy - týmovou spolupráci, delegování 

zodpovědností a pravomocí.  
 
 Z pohledu zástupců partnerů školy by bylo dobré promyslet způsob, jak využít 
autoevaluační výstupy k prezentaci co možná nejobjektivnějšího obrazu školy na veřejnosti. Škola 
chce usilovat o větší využití ZUŠkovinek (školních novin) k systematičtějšímu a důkladnějšímu 
informování o autoevaluačních výstupech, vč. přijatých následných opatření. ZUŠ Jičín dává své 
zkušenosti k dispozici – pro inspiraci i poučení, a to i přes přesvědčení, že vhodnou cestu si každá 
škola musí nalézt sama a že některé zkušenosti jsou přes veškerou inspirativnost nepřenositelné. 
 

Daniela Vrabcová 
 _______________________________________________________________________________ 
 
    
 
 
 
 
STATISTICKÉ ÚDAJE  
 
ve školní roce 2010-2011 navštěvovalo naši školu celkem 687 žáků, z toho 513 dívek v těchto 
oborech: 
1. hudební  459 žáků v individuální výuce a 8 žáků v kolektivní výuce 
2. taneční  99 žáků 
3. výtvarný  93 žáků 
4. literárn ě dramatický  6 žáků 
 
Absolventů v tomto školním roce bylo 40, z toho 33 dívek: 
hudební  obor 18 žáků 
taneční obor 13 žákyní 
výtvarný obor  9 žáků 
Vyučované obory na škole: 

1. Taneční obor – p.uč. Černochová Eva 

2. Výtvarný obor – p.uč. Mgr. Holmanová Zuzana, MgA. Barchini Jůzová Jindřiška (t.č. na RD) 

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

4. Hudební obor: 

- oddělení klávesových nástrojů:  
- klavír, cembalo – Čejková Věra DiS., MgA.Chmelařová Monika (t.č. na RD), Kalvodová 

Katarína DiS., Mgr. Krčmárik Pavel, dipl, um., Matoušková Petra DiS., Pelcová Zuzana, 
DiS., Petira Michal DiS., BcA. Stará Eliška DiS. (Jenčovská), Stříbrná Marie, DiS., 
Salayová Daniela dipl.um.  

- elektronické klávesové nástroje (keyboard) – Mgr. Krčmárik Pavel dipl. um., BcA. 
Jenčovská Stará Eliška DiS.,  Stříbrná Marie DiS. 
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- oddělení smyčcových nástrojů: 
- housle – BcA. Koláčná Břízová Jitka DiS., Koláčný Ondřej 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 – Mgr. Hučíková Ivana DiS., Klazar Tomáš 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 – Klazar Tomáš, DiS., MgA. Matějka Ondřej, DiS. 
- pozoun – MgA. Matějka   
- lesní roh - Bc. Komárková Jaroslava DiS.,  
- bicí nástroje: Sklenář Roman 
 
- oddělení pěvecké hlasové výchovy a zpěvu: 
- Mgr. Bičíková Kateřina, Mgr. Kunstová Lucie,  Svobodová Zdenka DiS. 
 
- oddělení teoretických předmětů:  
- přípravná hudební výchova, hudební nauka, nauka o hudbě – Mgr. Bičíková Kateřina, 

BcA. Koláčná Břízová Jitka DiS., Koláčný Ondřej DiS., Mgr. 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 
 
 
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. ve hře na klavír, kytaru, smyčcové nástroje a 
výtvarný obor. Naši žáci byli opět úspěšní, podrobně je zmínka o jejich úspěších v kapitolách 
jednotlivých oddělení.  
 Naše škola se stala pravidelným pořadatelem soutěží, v tomto roce se u nás konalo okresní 
kolo soutěže ve hře na klavír. 
 
 Okresní kolo soutěže ve hře na kytaru proběhlo 17. března v sále radnice v Hořicích. Naše 
škola byla v soutěži 100% úspěšná. V kategorii 0b. soutěžila Rozárka Vejražková a v kategorii 
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0c. Radka Novotná a obě získaly 1. místo s postupem do krajského kola v Jaroměři. Radka 
měla druhý celkový nejvyšší bodový zisk a Rozárka třetí. V úterý 26. dubna se v Jaroměři konalo 
krajské kolo hry na kytaru. Soutěže se zúčastnily Rozárka Vejražková v kategorii 0c., do které 
bylo celkem přihlášeno 6 soutěžících a získala 3. místo.  
 
 Letos měli naši klavíristé velice náročný, ale také úspěšný školní rok! Jak již jistě víte, po 
celé ČR probíhala klavírní soutěž, kterou každé 3 roky vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy (MŠMT). Všichni žáci musí projít nejprve školním a okresním kolem, aby pak mohli 
postoupit dál do KRAJE. Poslední „špičkou ledovce“ je kolo CELOSTÁTNÍ, kde se předvedou 
opravdu ti nejlepší… 
 Pro učitele je vždy velkým úspěchem, pokud můžeme vybrat alespoň několik vhodných 
kandidátů pro tuto soutěž, aby se děti vzájemně předvedly před porotou či diváky. Když se však 
naše společné úsilí, námaha a píle zúročí a zadaří se, rozhodně to stojí za to! A nám se také 
ZADAŘILO!  Po úspěšném školním a okresním kole se našim klavíristům povedlo probojovat až 
do KRAJE! Takže jsme společně 24. 3. brzy ráno vyrazili do Hradce Králové na ZUŠ Střezina, 
abychom se utkali s ostatními výbornými muzikanty z jiných „hudebek“ královéhradeckého kraje. 
V tomto krajském kole bylo celkem 11 kategorií a porota mohla dál, bohužel, ze všech interpretů, 
kterých bylo mimochodem 59, pustit jen 10! Taková jsou holt pravidla…   
Žáci naší ZUŠ J. B. Foerstera hráli velmi dobře a přivezli si tedy spoustu různých ocenění: 
Martin Jozífek (III. kategorie) -  2. místo 
Miroslava Holman (III. kategorie) - čestné uznání 
Darina Stránská (IV. kategorie) - 2. místo 
František Fišer (VIII. kategorie) - 3. místo 
Adam Zikmund (IX. kategorie)  - 3. místo    
Soňa Zlatníková (X. kategorie) - 1. místo 
  
 Také smyčce letos soutěžily. Okresní kolo se konalo v Hořicích a Blanka Šulcová jako 
jediná zástupkyně naší školy ve hře na housle získala pěkné 3. místo.  
Ve violoncellech jsme byli 100% úspěšní - Sára Vohánková (2. kategorie) a Anežka Pokorná (8. 
kategorie) získaly obě 1. místa s postupem do krajského kola a to se uskutečnilo ve středu 6. 4. v 
Rychnově nad Kněžnou Zde Sára Vohánková vybojovala ve své kategorii čestné uznání a Anežka 
Pokorná získala ve velké konkurenci krásné 3. místo. 
 
 
  

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: 

Věra ČEJKOVÁ  
� za přípravu žáků na klavírní soutěž MŠMT 
� za vynikající práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami 

 
MgA. Ondřej MATĚJKA 

� za příkladnou práci se Žesťovým souborem 
� za výbornou práci s dětmi v pobočce v Sobotce 

 
Mgr. Ivana HUČÍKOVÁ 

� za vynikající práci s dětmi v souboru FLESO a KOR 
 
Mgr. Pavel KRČMÁRIK 

� za vynikající spolupráci v tanečním oboru 
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� za klavírní doprovody v tanečním a hudebním oboru 
 
Mgr. Kateřina BIČÍKOVÁ 

� za výbornou práci s dětmi v pěveckém oddělení 
 

 
 V tomto roce také poprvé (na návrh paní ředitelky) ocenil za skvělou práci zaměstnance 
škol a školských zařízení i pan starosta města Jičína Ing. Martin Puš u příležitosti Dne učitelů, 
které se konalo 28. 3. 2011 v Masarykově divadle.. 
Paní ředitelka navrhla na toto ocenění tyto zaměstnance: 

� Zdenka Svobodová 
� Věra Čejková 
� Eva Poláková 

 
 
 
 
 
 
 
 
ČINNOST ŠKOLY V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE:  
 
Srpen 
Den Čas Co Kde Zajistí + účast 
27. 10:00 

11:00 
zahajovací porada 
porada ŠUR 

sborovna 
ředitelna 

Komárková + všichni 
Komárková + ŠUR 

30. 9:00 - 
12:00 
13:00 

školení první pomoci 
porada sekcí 

třída HN 
třída HN 

Komárková, Mgr. Císař - ČČK  
všichni 

31. 11:30 -
15:30 

DVPP – jak pracovat s dětmi 
dys... 

třída HN Komárková, PhDr. Krejčová – 
DYScentrum Praha 

Září 
Den Čas Co Kde Zajistí + účast 
6. 14:00 pozvání na krajský úřad KHK Hradec Králové Komárková, Kracík, Duo 

zobcových fléten 
8. 14:30 Nebojte se opery učebna č. 212 Svobodová 
9.-10. celodenně exkurze učitelů Jabkenice, Brandýs, 

Lidice, Praha 
Komárková, Poláková  

8.-10. 9:00-13:00 taneční dílna 1. nádvoří zámku Černochová, Sál, Vrbová 
15. 9:00-16:00 školení k interaktivní tabuli Praha,centrum 

Smartboart 
Koláčná, Koláčný 

18. 8:00-11:00 vítání občánků Obřadní síň Hučíková 
27. dopoledne soustředění KOR ZUŠ Hučíková 
27. ředitelské volno 
28. státní svátek 
Říjen 
Den Čas Co Kde Zajistí + účast 
7. 9:00-18:00 Návštěva Muzea hudby  Praha Hučíková, Svobodová 
20. 17:30 Podzimní koncert kostel sv. Ignáce Hučíková 
27.-29. podzimní prázdniny 
Listopad 
Den Čas Co Kde Zajistí + účast 
3. 18:00 Koncert žáků k poctě B. 

Martinů 
Divadelní sál radnice v 
Hořicích 

Svobodová, Bičíková, Kunstová 
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16. 10:00 ŠUR ředitelna Komárková+vedoucí 
17. státní svátek 
20.  Vernisáž prací žáků VO Srdíčko Holmanová, Sál 
23. 11:00 G. Verdi: Otello Státní opera Praha Svobodová 
23. 16:30 Smyčcový koncert Porotní sál Vrbová 
25. 16:30 Klavírní koncert Porotní sál Matoušková 
26. 16:00 rozsvícení vánočního stromu Valdštejnovo náměstí 

Jičín 
Svobodová 

28. 16:00 rozsvícení vánočního stromu Sobotka náměstí Badová 
Prosinec 
Den Čas Co Kde Zajistí + účast 
1. 14:30 Vystoupení pro Svaz invalidů MěÚ Jičín Hučíková, KOR 
1. 8:00 Cesta ke kvalitě – pohovor sborovna Černochová 
1. 15:00 Hudební dílna pro žáky a 

učitele zobcové flétny – PHV 
č.uč. 204 Kracík 

2. 16:30 Vystoupení EKN Porotní sál Stříbrná 
3. 12:50, 13:40 Dílna – údržba zobcové 

flétny 
uč. č. 209 Kracík 

4. 15:00 Adventní koncert Biograf Hučíková 
5. 14:00 Vystoupení pobočky 

v Sobotce 
Sál Spořitelny Matoušková 

6. 8:00 Cesta ke kvalitě - pohovor sborovna Kalvodová, Holmanová 
6. 9:00,10:30 Vystoupení TO ZŠ Sobotka Černochová 
9. 15:00 adventní přehrávka Porotní sál Čejková 
10. 15:00 

15:00 
adventní přehrávka 
adventní přehrávka 

č. uč. 225 
Porotní sál 

Pelcová 
Komárek 

13. 15:00 
15:00 

adventní přehrávka 
adventní přehrávka 

č. uč. 204 
č. uč. 202 

Matějka 
Komárková 

14. 15:00 
15:00 
15:00 
15:00 
16:30 
 
17:00 

adventní přehrávka 
adventní přehrávka 
adventní přehrávka 
adventní přehrávka 
adventní přehrávka 
 
adventní přehrávka 

č. uč. P4 
č. uč. P2 
Městská knihovna 
č. uč. 223 
sál Spořitelny 
v Sobotce 
 
č. uč. 211 

Vrbová, Stříbrná 
Sklenář, Sál 
Kracík 
Čejková 
Matoušková, Matějka, Badová, 
Botková, Jenčovská 
Koláčná, Koláčný 

15. 
15. 

15:00 
15:00 

adventní přehrávka 
adventní přehrávka 

č. uč. 204 
č. uč. 225 

Hučíková 
Petira 

16. 14:00 
15:00 
15:00 
16:00 
16:30 

adventní přehrávka 
adventní přehrávka 
adventní přehrávka 
adventní přehrávka 
adventní přehrávka 

č. uč. 212 
č. uč.204 
č. uč. P2 
č. uč. 225 
č. uč. P4 

Svobodová, Bičíková 
Botková 
Krčmárik 
Klazar 
Kunstová 

17. 15:00 
16:30 

adventní přehrávka 
adventní přehrávka 

č. uč. 225 
č. uč. 222 

Mašková 
Kalvodová, Ochmanová 

17. 18:00 Vystoupení pro Sklopísek 
Střeleč 

Porotní sál Kalvodová, Matějka, Klazar, 
Komárková, Černochová 

20. 11:00 závěr kalendářního roku škola Komárková a všichni 
zaměstnanci 

20.-22.  ředitelské volno  Komárková 
23.-
1.1. 

Vánoční prázdniny 

leden 
Den Čas Co Kde Zajistí + účast 
6. 16:30 Tříkrálový pěvecký podvečer Porotní sál Svobodová 
12. dopoledne 

 
 
 
odpoledne 

konzultace ŠVP s realizačním 
týmem RVP ZUV (Bc.Stárek, 
L.Lisner, A. Chalupský) 
 
konzultace –„-  

hudební nauka 
 
 
 
ředitelna 

Komárková + všichni učitelé 
 
 
 
Komárková - ŠUR 
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18. 16:30 Koncert dechového oddělení Porotní sál Hučíková 
21. 14:30 Koncert pěveckého oddělení Městská knihovna Svobodová, Bičíková, Kunstová 
24.-28. pololetní zkoušky, školní kolo soutěže Porotní sál vedoucí oddělení 
únor 
Den Čas Co Kde Zajistí + účast 
4. 19:30 

21:00 
předtančení na plese 
          -„- 

Masarykovo divadlo 
Jičín 
Valdice, Kulturní dům 

Černochová 
       -„- 

4. pololetní prázdniny 
5. dopoledne školení : Generálbas. 

F.Schubert 
Praha, ZUŠ hl.města Mašková, Krčmárik, Jenčovská 

9. celodenně školení. Smart Boart, 
hlasovací zařízení 

Praha Koláčná, Koláčný, Bičíková 

10. 16:30 Klavírní koncert Porotní sál Kalvodová 
11. dopoledne školení NIDV, flétna Hradec Králové Hučíková 
12. celodenně školení – hra na violoncello Brno Vrbová 
15. 16:30 Klavírní koncert Porotní sál Mašková 
24. 8:00 -15:00 okresní kolo soutěže MŠMT, 

hra na klavír 
Porotní sál Matoušková, Poláková 

28. jarní prázdniny 
březen 
Den Čas Co Kde Zajistí + účast 
1. – 6. jarní prázdniny 
8. 9:00  

9:35 
10:10 
10:45 
11:20 
11:55 
12:30 
13:05 
13:40 

sebeevaluace 
 

ředitelna Komárek František 
Hučíková Ivana 
Kracík Jana 
Kalvodová Katarína 
Krčmárik Pavel 
Sál Radovan 
Bičíková Kateřina 
Botková Hana 
Holmanová Zuzana 

8. 16:00 
 
18:00 

Masopust 
 
     -„- 

nádvoří a náměstí 
 
Porotní sál 

Holmanová, Černochová, 
Matějka, Kracík, Hučíková 
Hučíková, Kracík, Černochová 

9. 16:30 Smyčcový koncert Porotní sál Vrbová 
9. 18:00 vernisáž výstavy „Jedinečný 

Český ráj“ 
Knihovna V. Čtvrtka Bičíková, Krčmárik 

12. dopoledne školení NIDV, flétna Hradec Králové Hučíková 
14. 9-13 seminář Hlasová výchova pro 

MŠ a ZŠ 
uč. č. 212 Svobodová (lektorka) 

14. 9:00 
9:35 
10:10 
10:45 
11:20 
11:55 
12:30 

sebeevaluace ředitelna Stříbrná Marie  
Jenčovská Eliška 
Matějka Ondřej 
Klazar Tomáš 
Petira Michal  
Pelcová Zuzana  
Černochová Eva 

15.   9:00 
  9:35 
10:10 
10:45 
11:20 
11:55 

sebeevaluace ředitelna Svobodová Zdenka 
Koláčný Ondřej 
Koláčná Jitka  
Vrbová Miloslava  
Čejková Věra 
Mašková Markéta 

15. 16:30 Kytarový podvečer Porotní sál Hučíková 
16. 14:00 Výroční schůze ČČK Kulturní dům Svobodová, Vrbová, Mašková 
16. 9:00 

9:35 
10:10 
10:45 

sebeevaluace ředitelna Matoušková Petra 
Sklenář Roman 
Kunstová Lucie 
Salayová Daniela 
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17. 8:00-15:00 okresní kolo soutěže 
smyčce, kytara 

ZUŠ Hořice Vrbová, Hučíková 

18.-20. celodenně soustředění TO Nebákov Černochová, Čejková, Krčmárik 
20. 17:00 Pocta J. Hylmarovi Semily J. Kracík a flétnový soubor 
21. odpoledne školení AV Media – 

hlasovací zařízení pro Smart 
Boart 

Praha Bičíková, Koláčný, Koláčná 

23. 16:30 Koncert žáků hudebního 
oboru 

Porotní sál Svobodová 

24. celodenně krajské kolo soutěže MŠMT 
– klavír 

ZUŠ HK Střezina Matoušková 

29. odpoledne Školní soutěž  třída č. 204 Kracík 
31. 16:30 Aprílový koncert Porotní sál Hučíková 
duben 
Den Čas Co Kde Zajistí + účast 
5. 14:00  absolventská přehrávka Porotní sál Komárková 
6. 17:00 Jarní koncert Městské divadlo 

Sobotka 
Matoušková 

6. celodenně krajské kolo soutěže MŠMT – 
smyčce 

ZUŠ Rychnov nad 
Kněžnou 

Vrbová 

7. odpoledne vernisáž V.Čtvrtka Knihovna Svobodová, Bičíková 
10.  zkouška kytarových orchestrů 

Jc, Liberec, Turnov 
Porotní sál Hučíková 

12.-13. 8:00, 9:30, 
11:00 

Narodil se v Heřmanicích 
vystoupené LDO pro ZŠ 

Porotní sál Sál 

14. 17:00 Narodil se v Heřmanicích 
vystoupení LDO pro 
veřejnost 

Porotní sál Sál 

19. 14:00 Pěvecká dílna Porotní sál Svobodová, Bičíková, Kunstová 
20. 14:00 

18:00 
generálka 
Večer absolventů 

Porotní sál Komárková 

20. celodenně krajské kolo soutěže MŠMT –
kytara 

ZUŠ Jaroměř Hučíková 

21.-25. Velikonoční prázdniny 
26. 18:00 schůzka s rodiči – výjezd do 

Itálie 
Přednášková místnost Komárková, Černochová, 

Krčmárik, Holmanová 
27. dopoledne prostorové zkoušky a 

generálka 
Masarykovo divadlo Černochová 

28. dopoledne 
18:00 

vystoupení TO pro školy 
vystoupení TO pro veřejnost 

-„- Černochová 
 

29. 16:00 sešitový koncert Porotní sál Bičíková 
květen 
Den Čas Co Kde Zajistí + účast 
1.  dopoledne Vystoupení k výročí včelařů Šolcův statek Sobotka Matoušková 
4. celý den Hradecký slavík – pěvecká 

soutěž 
Hradec Králové Z. Svobodová, K. Bičíková, P. 

Krčmárik 
5. 16:30 Koncert žáků HO Porotní sál Koláčná 
6. odpoledne zkouška kytarových orchestrů 

Jičín, Liberec,. Turnov 
ZUŠ Turnov Hučíková, Botková, Komárek 

6.  celý den klavírní soutěž „Broumovská 
klávesa“ 

ZUŠ Broumov Čejková, Matoušková, Mašková 
žáci Vejražková a Jozífek  

6. – 
15. 

 zahraniční plenér  
a soustředění TO 

Itálie – Vieste Komárková, Holmanová, 
Černochová, Krčmárik 

7. celý den koncert kytarových orchestrů 
KOR 

Turnov Hučíková, Botková, Komárek 

12. 16:30 koncert EKN Porotní sál Stříbrná 
12.-13. celodenně krajské kolo soutěže VO ZUŠ Dvůr Králové Holmanová 
14. dopoledne klavírní seminář ZUŠ Praha ? 
15.  15:00 Rodinný koncert ke Dni 

rodiny 
Spořitelna Sobotka Matoušková, Badová 
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17.-18. 14:00-17:00 přijímací zkoušky do ZUŠ 
HO 
HO 
TO, LDO 
VO 

 
č. uč. 211 
č. uč. 204 
č. uč. 207 
přízemí 

 
Bičíková, Kracík, Koláčný 
Hučíková, Svobodová, Koláčná 
Černochová, Čejková, Sál 
Holmanová 

18. 19:00 Labutí jezero Sál filharmonie Hradec 
Králové 

všichni zaměstnanci 

21. večer Noc muzeí OMaG Jičín Koláční, Mašková 
23. 16:30 Koncert  třídy p. uč. 

Krčmárika 
Porotní sál Krčmárik 

24. 16:30 Koncert smyčců Porotní sál Vrbová 
26. 16:30 Koncert žáků hudebního 

oboru 
Porotní sál Bičíková 

27. večer Noc kostelů kostely v Jičíně Stříbrná, Koláční 
28. dopoledne Vítání občánků Obřadní síň Hučíková, Komárková 
30. 11:00 S. Prokofjev: Popelka Státní opera Praha Černochová 
30.-31. 12:30-17:30 závěrečné zkoušky  vedoucí oddělení 
30.-31. celodenně školení ředitelů Náchod – Bonato Komárková 
červen 
Den Čas Co Kde Zajistí + účast 
1.-3. 12:30-17:30 závěrečné zkoušky  vedoucí oddělení 
6. odpoledne školní soutěž „Nebojme se 

klasiky“  
hudební nauka Koláční, Bičíková, Kracík, 

Mašková, Svobodová 
7. 16:30 Arkádový koncert dech. 

oddělení 
arkády zámku Hučíková 

7.-8. 12:30-17:30 závěrečné zkoušky v Sobotce sál Spořitelny vedoucí oddělení 
9. 16:00 Pocta Jiřímu Krejčíkovi Porotní sál Čejková 
11. celodenně Prague Junior Note Praha Kalvodová 
12. 15:00 Vystoupení Notičky Zámek Hrubý Rohozec Badová 
14.-15. 16:30 pěvecké koncerty Porotní sál Svobodová 
16. 16:30 koncert komorní hry Porotní sál Svobodová 
17.  17:00 koncert na Bradech kostel sv.Bartoloměje Kracík, Bičíková 
17.-19. celodenně Dvořákův festival Turnov Čejková 
18. dopoledne klavírní seminář  ZUŠ Praha Petira, Krčmárik 
19. 16:30 Koncert ke Dni hudby Humprecht Sobotka Matoušková 
21. 16:30 Rodinný koncert Porotní sál Koláčná 
23. celodenně Exkurze pobočky v Sobotce Poděbrady, Kouřim Matoušková a spol. 

 
 
 

TANEČNÍ OBOR 
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 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.   
 
 Ve dnech 8.-10. 9. 2010 taneční obor připravil tvořivé dílny na nádvoří zámku v rámci 
festivalu Jičín město pohádky. Návštěvníci festivalu, především z řad předškolních dětí, se tak 
mohli zúčastnit různých pohybových her a naučit se něco málo ze základů taneční průpravy. 
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 Pravidelná výuka tanečního oboru se plně rozběhla v týdnu od 13. 9., ale konečná podoba 
rozvrhu hodin se ještě dotvářela. Vytvoření rozvrhu, který bude vyhovovat všem žákům (jejichž 
počet vzrostl na více než sto) je totiž dost náročný úkol a úpravy probíhaly ještě po další 2 týdny.  
 Velkým cílem pro letošní školní rok bylo uskutečnit představení s názvem „Tanec života“. 
Premiéra byla naplánována na 28. 4. 2011. Celý půlrok trvala intenzivní příprava choreografií, 
scénáře a doprovodných videí. Jako již tradičně jsme totiž představení koncipovali jako 
multimediální projekt. 
 V úterý 8.3.2011 jsme se zúčastnili jičínského Masopustu na Valdštejnově náměstí, večer 
jsme navíc vystoupili i v Porotním sále. Předvedli jsme lidové tance za doprovodu flétnového 
souboru naší ZUŠ. 

O víkendu 18. - 20. 3. 2011  proběhlo 
soustředění na Nebákově. Cílem 
soustředění bylo pokračování intenzivní 
práce na rozpracovaných choreografiích 
pro nadcházející  představení. Vše jsme 
stihli a perfektně jsme se připravili. 
Zvládli jsme se i pobavit při různých 
soutěžích, přestože nám počasí příliš 
nepřálo; i tak si ale menší děti za 
doprovodu paní učitelky Věry Čejkové 
mohly vychutnat vycházky do přírody. 
Celý víkend byl naplněn úžasně tvořivou 
atmosférou.  
 7. 4.2011 jsme se byli podívat na 
představení Tanečního centra Praha 
v Masarykově divadle v Jičíně, kde jsme 
viděli opravdu profesionální výkony jak 
v moderním, tak i v klasickém tanci. 

 Spolupracovali jsme i s literárně dramatickým oborem a zúčastnili jsme se jeho představení 
„Narodil se v Heřmanicích“ o Albrechtovi z Valdštejna. Představení pro rodiče a pro veřejnost se 
konalo 14. 4. a předcházelo mu uvedení pro žáky základních škol 12. 4. 
 26. 4. jsme měli první prostorové 
zkoušky před našim představením 
v Masarykově divadle v Jičíně. Ihned další 
den naše zkoušení pokračovalo a 
vyvrcholilo téhož dne generálkou, což 
bylo vlastně takové představení 
„nanečisto“. Vyzkoušeli jsme převleky 
z jednotlivých tanečních čísel, osvětlení, 
ozvučení a hlavně filmovou projekci. 28. 
4. 2011 dopoledne  jsme uspořádali 2 
taneční představení pro základní školy 
z Jičína a okolí a v 18,00 slavnostní 
představení pro veřejnost.  
„Tanec života“ 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 na 1000 žáků a učitelů a večerní 
představení přilákalo opravdu velký počet diváků nejen z řad rodičů – divadlo bylo téměř 
„vyprodané“. Byla to největší a velice náročná akce,  kterou náš taneční obor v letošním roce 
připravil a zvládnul na jedničku.  
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6.-15.5. jsme strávili společně s výtvarným oborem 
v italském Vieste. Pobyt byl pro naše žačky velmi 
inspirativní a přínosný. Měly jsme možnost trénovat a 
vystupovat v podmínkách nám vzácných a nezvyklých. 
Tančily jsme pod širým nebem na mořském břehu. Naše 
činnost nebyla prostorově omezena – žádné zdi tanečního 
sálu, žádné metry tanečního parketu, pouze rozlehlá 
písečná pláž zalitá 

sluncem. 
V průběhu pobytu 

vznikly dvě nové choreografie – taneční dílka, která dívky 
samy vytvořily. Inspirace mořem byla zřejmá, neboť 
v obou choreografiích se objevovaly motivy pohybu 
mořských vln a větru. Tímto byla u dětí rozvíjena taneční 
fantazie a schopnost vyjádřit své pocity pohybem. Ihned 
v prvních dnech jsme začaly také zvyšovat svoji fyzickou 
kondici posilovacími cvičeními, během po dlouhé pláži, 
hraním míčových her a pohybovými soutěžemi. V závěru 
pobytu jsme uspořádaly v kempu vystoupení, ve kterém jsme předvedly nejenom dvě nové 
choreografie, ale i ty, které jsme uvedly v našem pořadu „Tanec života“ v jičínském Masarykově 
divadle. Společně s výtvarníky naší školy jsme strávily nezapomenutelné chvíle v prostředí 
italského jihu a získaly nové zkušenosti umělecké tvorby v podmínkách krajiny, jejíž břehy jsou 
omývány mořem.  
.  24.5. se v Porotním sále konal koncert smyčcového oddělení, na kterém si naše nejmladší 
žačky zatančily „Vrabečky.“ Z tohoto vystoupení se pomalu stává tradice, neboť obdobně jsme se 
na něm podíleli i v minulém roce a vyplynula z něj velice příjemná spolupráce obou oddělení. 
Pomyslnou třešničkou na dortu letošního školního roku se stal výlet do Státní opery Praha na 
baletní představení „Popelka,“ který se uskutečnil 30.5. Zúčastnilo se nás celkem 45 a velice jsme 
si jej užili. 
Kromě všech těchto veskrze příjemných (i když často poměrně pracných) aktivit během celého 
školního roku probíhaly také práce na Školním Vzdělávacím Programu pro všechny stupně 
tanečního oboru. 
Z uvedeného shrnutí našich aktivit vyplývá, že jsme v letošním školním roce opět nezaháleli a naší 
školu při mnoha příležitostech úspěšně reprezentovali, což je naší prioritou i do dalších let. Rádi 
bychom pokračovali v přípravě celovečerního představení; dlouhodobým cílem pro náš obor je 
přibližovat tanec a jeho žánry co nejširšímu obecenstvu vhodnou a atraktivní formou. 
 

Eva Černochová, taneční obor 

 
 

VÝTVARNÝ OBOR  

 
  

Ve výtvarném oboru od září 2010 vyučuje paní učitelka – 
Mgr. Zuzana Holmanová, absolventka pedagogické 
fakulty Jihočeské univerzity v oboru učitelství výtvarné 
výchovy pro základní umělecké školy. Paní učitelka 
Jindřiška Barchini Jůzová je na rodičovské dovolené. 
 V průběhu roku jsme byli  obohaceni o celoroční 
vstupné do Regionálního muzea a galerie v Jičíně, kde 
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nás čeká spousta zajímavých podnětů k tvorbě. Děkujeme SRPŠ za zakoupení permanentních 
vstupenek. Věříme, že těchto impulsů jsme maximálně využili na výstavách, kde jsme vám 
ukázali, že tato inspirace nám byla velkým přínosem. 
 Třetí výstava tohoto školního roku byla ke shlédnutí od 1. prosince v Biografu Český ráj. 
Věříme, že se vám naše výtvory líbili, o čem svědčí i počet 
návštěvníků. 
 
 

 Další velká výstavu žákovských prací byla zahájena vernisáží 
dne 4. 4. od 16:30 v prostorách dětského oddělení místní knihovny 
V. Čtvrtka. Stejně jako u předchozích výstav se jednalo o výtvarný 
„pel-mel“, tedy průřez vším možným i nemožným co ve výtvarné 
dílně vzniklo. 
  
 Také bychom chtěli poděkovat vedení školy za zakoupení 
digitálního fotoaparátu, díky kterému máte možnost si prohlédnout 
na internetových stránkách nové fotografie z našeho výtvarného 
počínání. Věříme, že se vám naše tvorba, ať už jí máte možnost 
shlédnout na internetu či v prostorách jičínské knihovny, se vám líbí.  
  
 Ve čtvrtek 7. 4. jsme podnikli výpravu do galerie moderního 
umění v Hradci Králové, kde jsme  absolvovali doprovodný program ke stálé expozici, pokladu 
české výtvarné scény 20. století.  

  
 Měsíc květen byl k „výtvarkářům“ opravdu štědrý. Asi 
nejdůležitější událostí byl plenér v italském Vieste. Malebné 
městečko na jihu Itálie nás přivítalo svojí skromnou krásou, která nás 
inspirovala k řadě (nejen) výtvarných počinů. Zatímco drobotina 
v čele s děvčaty Zachovalovými nás neustále ohromovala svojí 
samostatností, starší děvčata nás překvapovala neutuchajícím 
zájmem o snědé Italy. Leckterý z nich uvízl za čočkou fotoaparátu.  

Z výletů vyhrála na plné čáře 
plavba lodí, z jejíž paluby jsme 
mohli pohodlně sledovat 
neskutečně krásné přírodní 
útvary. Jeskyně, které časem 
prohloubily vody Jaderského 
moře, byly místními obyvateli 
zcela prozaicky pojmenovány 
podle toho, co která jeskyně 

připomíná. Nejvíce se mi zalíbila jeskyně s názvem „mare pomodoro“, což už asi všichni známe 
z italské kuchyně. Tentokrát však nešlo o rajčata, nýbrž o něco, co jim bylo vzdáleně podobné a 
sice jistý druh červeného korýše, který obýval vnitřní stěny jeskyně. 
A tak jsme pokorně dali delegátce za pravdu, když řekla: „Příroda je největší umělkyně ze všech.“ 
A o tom to vlastně celé je. Plenér, tedy malba v přírodě, je především o pozorování, o náladách a 
také o zážitcích . Když hodíte tyto ingredience do jednoho hrnce, tak je výsledek zcela zaručený. 
Z tohoto plenéru jsme si s sebou přivezli mnoho uměleckých výtvorů, které jste mohli shlédnout 
na výstavě od 1. června v prostorách ZUŠ. 
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Ve výtvarném oboru vznikl i malý komiks, jehož autorkou je Simona Řadová: 

 
 V neposlední řadě děkujeme vedení školy za opravu keramické pece.  

 
Mgr. Zuzana Holmanová 

 

 
LITERÁRN Ě DRAMATICKÝ OBOR  

 
 
 Celý letošní rok se naše práce ubírala 
k velkému vystoupení, které jsme věnovali 
vévodovi Valdštejnovi. První zkoušky své první 
féerie nazvanou „Oslavovaný darebák aneb z 
Heřmanic do Chebu“ začali na podzim a premiéra 
byla 14. dubna od 17 hodin v Porotním sále. Mladí, 
začínající herci prohráli s obrovským prostorem 
sálu, který jejich hlasivky nezvládly. "Budeme 
zkoušet dál a v nejhorším nám pomohou 
mikrofony," nechali se slyšet. A mají pravdu. Už 
to, že svůj první počin chtěli předvést veřejnosti ve 
velké prostoře byl "hrdinský čin." Druhým 
hrdinstvím bylo, podle náhodného diváka, samo 
téma. To bylo tak. Zkoušeli jsme a ve dveřích se objevil pán ve středních letech a tiše nás delší 
dobu pozoroval. O přestávce jsem k němu zašel a zeptal se zda něco nepotřebuje. „Hledal jsem 
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finanční úřad a trochu zabloudil. Ale nelituji, to je zajímavé co děláte. Nemáte strach z toho, že 
říkáte o Valdštejnovi pravdu? Kdekdo by mu raději stavěl sochy?" Řekl jsem, že vražda a smrt 
tisíců lidí se nedá ničím ospravedlnit a ti, co tohle nechtějí vidět, si nevidí ani na tu svou 
příslovečnou špičku nosu a je jedno jestli sedí v senátu, nebo chodí po ulicích Jičína. „Tak vám 
přeji ať se vám daří," rozloučil se muž a já s odstupem čtrnácti dnů jsem nevěděl, zda tam opravdu 
byl nebo šlo o přelud. Na fotografiích není, ale děti ho viděly, tak se to snad opravdu stalo. 
V tomto představení jsme také spolupracovali s hudebním, tanečním i výtvarným oborem a 
nakonec byla představení dvě, jedno dopolední pro děti ze základních škol a večerní pro rodiče a 
veřejnost. Úspěch byl obrovský a potlesk diváků nás povzbudil do další práce. 
 V průběhu roku jsme ale také nezaháleli. Pro "dramaťák" znamenají Vánoce především 
připravit nějaký příspěvek do společné přehlídky různých čísel, z  nichž je složen celovečerní (v 

našem případě odpolední) program. LDO 
navštěvuje prvňačka, která pochopitelně ještě 
neuměla pořádně číst i páťáci, kteří toho zase umí 
více než zdrávo a kromě děvčat i tři kluci. Takže o 
"zábavu" je vždy předem postaráno. Vánoční 
společný koncert se uskutečnil v sobotu 4. prosince 
v Biografu Český ráj.                      
 Vůbec není prvoplánové vystupování, ale 
důraz kladu na zvětšení celkového kulturního 
rozhledu a kultivování duší. Když už příležitost je, 
tak proč ji nevyužít i pro přípravu vystoupení. 
Docela potěší, když slyším od rodičů, že  ta jejich 

holka je stydlivá a bojí se vystoupit na veřejnosti a oni nakonec vidí, že to není tak docela pravda. 
Připravil jsem s dětmi blok, v němž zazněla pohádka na motiv z díla Boženy Němcové a krátká 
vzpomínka na Vánoce, na které jedna rodina určitě nezapomene. 
 Další posila našeho kolektivu je Oldřich  Smolík, který to již zkouší jako pomocník inspice 
a loutkovodič v Srdíčku. Se Srdíčkem máme navázanou výtečnou spolupráci a jedním z výsledků 
byla např. i výstava prací výtvarného oddělení, které děti vytvořily na motivy pohádky „Ježibaba 
Helena“. Ty byly k vidění v Srdíčku od 20. listopadu.  
.                    
 

Radovan Sál 

HUDEBNÍ OBOR 
 

ODDĚLENÍ  KLÁVESOVÝCH  NÁSTROJ Ů 
 
Ve školním roce v tomto oddělení vyučovali: 

- Čejková Věra, Dis. (klavír, korepetice TO) 
- BcA. Stará Jenčovská Eliška (klavír, EKN) 
- Kalvodová Katarína, Dis. (klavír, korepetice) 
- Bc. Komárková Jaroslava (korepetice) 
- Mgr. Krčmárik Pavel (klavír, EKN, korepetice TO) 
- Matoušková Petra, Dis., vedoucí oddělení a pobočky (klavír, korepetice) 
- Mašková Markéta, Dis. (klavír, korepetice) 
- Ochmanová Kateřina (klavír) 
- Pelcová Zuzana, Dis (klavír) 
- Petira Michal, Dis.(klavír, korepetice) 
- Salayová Daniela, dipl. um. (klavír,) 
- Stříbrná Marie, Dis.(klavír, EKN, korepetice) 
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V lednu ukončila pracovní poměr Kateřina Ochmanová z důvodu přípravy na absolventský koncert 
na konzervatoři v Pardubicích, kde v červnu ukončila studia. Všichni vyučující byli plně 
aprobováni. 
 
1) SOUTĚŽE 
 Školní rok 2010/2011 se nesl ve znamení soutěže vyhlašované MŠMT. Školní kolo se 
v naší škole uskutečnilo 25. 1. 2011 v Porotním sále jičínského zámku. Zúčastnilo se ho celkem 32 
dětí. Porota byla složena z učitelů klavírního oddělení a do okresního kola vyslala celkem 20 
klavíristů. Okresní kolo se uskutečnilo 24. 2. 2011 na stejném místě. Místo předsedy poroty přijal 
pan  MgA. Vilém Valkoun, ostatními členy byl vždy jeden zástupce ze zúčastněné ZUŠ. Do 
krajského kola v Hradci Králové, které proběhlo 24. 3. 2011 postoupili žáci Miroslav Holman a 
Adam Zikmund  ze třídy p.uč. Petiry, Martin Jozífek a František Fišer ze třídy p.uč. Čejkové, 
Darina Stránská ze třídy p. uč. Kalvodové, Soňa Zlatníková ze třídy Zuzany Pelcové. 
Z krajského kola naši klavíristé přivezli jedno čestné uznání (Holman) dvě třetí (Fišer, Zikmund), 
dvě druhá (Jozífek, Stránská) a jedno první- Soňa Zlatníková- místo.  
Další soutěží, kterou naši žáci absolvovali je první ročník soutěže Broumovská klávesa (Martin 
Jozífek a Rozárka Vejražková) a Prague Junior Note (Darina Stránská). 
Ocenění za přípravu žáků zvlášť patří p.uč. Věře Čejkové. 
 
2) VZDĚLÁVÁNÍ U ČITEL Ů 
 V tomto školním roce všichni naši učitelé absolvovali školení s PhDr. Krejčovou 
z DYScentra v Praze, které se uskutečnilo v naší škole na pozvání naší paní ředitelky. V lednu 
potom proběhla konzultace všech učitelů s vedoucími organizačního týmu RVP - ŠVP. Dalším 
seminářem, který jsme absolvovaly (Matoušková, Kalvodová) byl seminář na téma evaluace školy, 
který se konal v Hradci Králové. Využili jsme také nabídky odborných seminářů EPTY, které se 
konaly v Praze. Konkrétně jsme se zúčastnili: 

- únor - Krčmárik, Jenčovská, Mašková na téma –Generálbas (V. Luks) a Franz Schubert 
(Groppenberger), 

- květen – Matoušková - téma semináře: Ravel, Debussy (D. Merlet), hudební dílna 
(Toperzer), držení těla (MUDr. Čumpelík),  

- červen – Krčmárik – téma: zdravotní potíže muzikantů (Riebel), improvizace(Benko) 
 
3) PRÁCE NA ŠVP 
 V letošním školním roce jsme začali vyučovat podle vlastního ŠVP. Konkrétně se jedná o 
PHV, 1. ročník prvního a 1. ročník druhého stupně. Zásadní změnou je absence hudební nauky v 1. 
ročníku prvního stupně. Na základě dohody všech učitelů byly k výuce hudební nauky v hodinách 
hlavního oboru doporučeny Klavihrátky. Druhé pololetí jsme pracovali na další verzi našeho ŠVP. 
Tato verze byla zpracována na základě posledního, lednového doporučení realizačního týmu RVP.  
 
4) PRŮBĚH ŠKOLNÍHO ROKU  
 Během školního roku všichni učitelé absolvovali evaluační rozhovor s ředitelkou školy. 
Vedoucí oddělení potom rozhovor s Mgr. Vrabcovou v rámci projektu „Cesta ke kvalitě“.  
Celkem se konalo deset schůzek našeho oddělení.  Zorganizovali jsme tři koncerty klavíristů, dva 
koncerty EKN a aktivně se zúčastnili koncertů pořádaných ostatními odděleními (viz akce školy). 
Každý učitel zorganizoval vánoční přehrávku žáků.  
 Absolvovalo sedm klavíristů a deset žáků EKN. Pracovaly čtyři soubory vedené učiteli 
naším oddělením. Cantus Firmus (p.uč. Kalvodová), Chobotnice, Chobotničky (p.uč. Čejková), 
Výmolli v poli (p.uč. Krčmárik).  
 Je potřeba zmínit i práci na korepeticích nad rámec pracovních povinností. Zde patří 
ocenění především p.uč. Maškové a p.uč. Krčmárikovi.  



 27 

 
5) ZHODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 
 Celkově hodnotím školní rok 2010/2011 jako úspěšný. Velmi si cením přátelské atmosféry 
a vstřícnosti kolegů. Výsledky soutěže považuji za velmi dobré. V příštím  školním roce je žádoucí 
pracovat na komunikaci s rodiči (vytvoření elektronické databáze), motivovat některé kolegy 
k odbornému sebevzdělávání a organizačně (stanovením jasného rámce) dotáhnout spolupráci 
s ostatními odděleními v oblasti korepetic.   

Petra Matoušková 
 
 

Oddělení teoretických předmětů 
 
V tomto roce vyučovali teoretickým hudebním předmětům pedagogové: 
Mgr. Kateřina Bičíková 
BcA. Jitka Koláčná Břízová 
Ondřej Koáčný, DiS. 
Mgr. Lucie Kunstová 
Mgr. Pavel Krčmárik 
 
Září 

- novou kolegyní oddělení teoretických předmětů se stala Jitka Koláčná Břízová.  
- výuka hudební nauky je koncipována maximálně pro 13 žáků a zůstává ve třídě č. 211, 

ovšem s novým vybavením - asymetrické stoly, otáčecí židle,  
- bylo pořízeno k interaktivní tabuli hlasovací zařízení „Smart Response“ 
- bylo zakoupeno několik nových nástrojů - xylofony, kapsář Orffových nástrojů a také 

některé učebnice a odborné knihy.  
- tento školní rok je prvním školním rokem, ve kterém žáci 1. ročníku I. stupně probírají 

teoretické základy hry na nástroj přímo s učitelem v rámci hodin sólové hry 
 

Listopad 
- Ondřej Koláčný a Jitka Koláčná Břízová se zúčastnili školení AV MEDIA se zaměřením na 

interaktivní tabuli 
- žáci se v doprovodu učitelů zúčastnili zájezdu do Státní opery Praha na představení Othello 

G. Verdiho. 
 
Únor 

- uspořádalo se promítání opery Carmen ze záznamu v Metropolitní opeře. Žákům byla 
nahrávka promítána vcelku, pak se s ní pracovalo i v rámci výuky.   

 
Březen 

- byla zakoupena společenská hra „Klasika“, která zpracovává znalosti klasické hudby 
- Kateřina Bičíková, Jitka Koláčná Břízová, Ondřej Koláčný se zúčastnili školení AV Media 

se zaměřením na hlasovací zařízení Smart Response 
 

Duben 
- byl domluven záměr uspořádání turnaje ve hře Klasika, čímž byla hra zapojena do náplně 

hodin 
 
Květen 

- žáci předmětu nauka o hudbě se zúčastnili zájezdu do Národního divadla na představení 
Radúz a Mahulena, ke kterému napsal hudbu současný autor Vít Zouhar.  
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- Kateřina Bičíková, Jitka Koláčná Břízová, Ondřej Koláčný se zúčastnili konference AV 
MEDIA v Jaroměři, kde navštívili vzorové ukázky využívání interaktivní tabule ve výuce. 
 

Červen 
- byl uspořádán turnaj s názvem „Nebojme se Klasiky“. Zúčastnilo se ho celkem 25 žáků a 5 

učitelů. Turnaj probíhal dvoukolově od 14 do 18 hodin a nadšený zápal do hry všech 
přítomných byl korunován rozdělováním cen pro vítěze (dort, meloun, bonboniéra). Učitelé 
si předsevzali, že tento turnaj budou pořádat i příští rok. 

Jitka Koláčná Břízová 
 
 
 
ODDĚLENÍ DECHOVÝCH A BICÍCH NÁSTROJ Ů 
     V tomto školním roce uspořádali  a účastnili se pedagogové se svými žáky řady školních i 
mimoškolních akcí. Pravidelné příspěvky do Zuškovinek (školních novin) informovaly o 
spolupráci s pedagogy všech ostatních oddělení.  Spolupráci považujeme za velmi dobrou, 
přínosnou, inspirativní a motivující pro další školní rok.  Podařilo se stabilizovat personální složení 
odd.dechových a bicích nástrojů, pracovali  jsme ve složení:  

- Mgr. Hučíková Ivana, DiS. (vedoucí oddělení) - flétna příčná i zobcová 
- Klazar Tomáš, DiS., trubka, zobcová flétna 
- MgA. Komárek František, DiS., fagot, klarinet, saxofon, zobcová flétna 
- Bc. Komárková Jaroslava, DiS., lesní roh 
- Kracík Jana, DiS., fagot, zobcová flétna 
- MgA. Matějka Ondřej, DiS., trubka, pozoun, zobcová flétna 
- Roman Sklenář, bicí nástroje 
 

     Školní rok 2010/2011 byl pro oddělení dechových a bicích nástrojů  úspěšný. Jedním z 
ukazatelů je narůstající zájem rodičů a dětí při zápisu na dechové odd. pro školní rok 2010/2011.  
     V dechovém oddělení se žáci učí hrát na jednotlivé nástroje, ale zároveň se připravují na účast 
v mnoha kapelách, souborech  a uskupeních školy, školní i veřejná vystoupení. 
 Mimo přímou práci se žáky se pedagogové stále průběžně vzdělávají -   Ivana Hučíková – 
dvouletý cyklus Flétna v evropské a světové hudbě, pořádaných NIDV Hradec Králové,  Jana 
Kracík – studium,  letos maturovala za hry na zobcové flétny na pražské konzervatoři  a byla 
přijata na VŠ do Brna ke studiu staré hudby. Letní školy hry na flétnu v Českých Budějovicích a 
v Prachaticích se letos zúčastnily Ivana Hučíková a Jana Kracík. Paní ředitelka studuje navazující 
magisterské studium na UK v Praze – management vzdělávání. 
 Ke své práci vyhledávají pedagogové notový materiál a hudební ukázky  v odborné 
literatuře, internetových hudebních knihovnách, konzultace s kolegy z jiných ZUŠ (Písek, Turnov, 
Domažlice, Jaroměř, Hradec Králové,...), spolupracují na koncertech i s jinými hudebními školami, 
absolvují zájezdy, společná školení např. Práce s dyslektickými žáky, spolupořádají  pracovně 
poslechové dílničky s předáváním vzájemných zkušeností, včetně poslechu pololetních zkoušek. 
 
Září 
6.   Darina Stránská a Pavlína Čechová, Jana Kracík návštěva u starosty  za vítězství v Soutěži 
MŠMT v komorní hře 
25.  vítání občánků 
 
Říjen 
7.    ocenění žáci jeli za odměnu do Prahy na Beatlemanii - výstavu o skupině Beatles a do Muzea 
Kampa na stálou expozici moderního umění 
20.  Podzimní koncert - kostel sv. Ignáce  
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23.  G. Verdi: Otello Státní opera Praha, návštěva operního představení  
 
Listopad 
5.     Deylova konzervatoř - na koncertě SČS a ZUŠ "Skladatelé dětem - děti skladatelům 
vystoupila žačka paní ředitelky Bc.Jaroslavy Komárkové, Alena Hučíková 
6.    vítání občánků 
 
Prosinec 
1.  – paní učitelka Jana Kracík uspořádala hudební dílny pro učitele a žáky: 
Jak pracovat s dětmi v PHV 
3.   Údržba zobcové flétny - olejování apod 
4.  v tomto týdnu se konaly u všech pedagogů dechového oddělení třídní adventní besídky   
12.   Adventní koncert v s velkou návštěvností v Biografu Český ráj  byl tradičně výlohou ZUŠ 
Jičín, vystoupilo přes 80 dětí, téměř všechny soubory a seskupení 
13.   setkání dětí ze ZUŠ, které vystupovaly na vítání občánků  se starostou  
 
Leden 
V průběhu ledna jsme se věnovali zejména formálnímu a stylistickému přepracování ŠVP  a s tím 
spojeným školením a poradám jednotlivých sekcí. 
18.   V Porotním sále se konal koncert žáků dechového oddělení 
22.   vítání občánků   
 
Únor 
Březen 
8.    Porotní sál,  nádvoří a náměstí Masopust – fanfárový soubor, Fleso, soubor zobcových fléten 
26.   vítání občánků  
29.   Porotní sál - Školní soutěž  zobcových fléten  
31.   Porotní sál - Aprílový koncert spojený s dražbou prací žáků výtvarného oddělení 
 
Duben 
5.     Na Jarním koncertě v Městském divadle v Sobotce vystoupil kytarový orchestr KOR a 
soubor Fleso 
6.     Porotní sál - absolventská přehrávka  
29.   Porotní sál - Absolventský koncert v Porotním sále 
 
Květen 
18. balet Labutí jezero v sále filharmonie Hradec Králové viděli všichni pedagogové DO 
30. P.I.Čajkovskij: balet Popelka ve Státní opeře Praha 
28. vítání občánků  
 
Červen 
1.-3. závěrečné zkoušky 
7. Arkádový koncert DO na arkádovém nádvoří zámku, byly zastoupeny všechny vyučované 
nástroje DO, vystoupil Fanfárový soubor 
9. Pocta Jiřímu Krejčíkovi, Porotní sál  
16. koncert komorní hry, Porotní sál - zúčastnily se všechny dechové soubory a žáci DO, 
účinkující v dalších souborech a kapelách 
18.    koncert v kostele na Bradech, zobcové flétny a pěvecké oddělení 
21.    Rodinný koncert, Porotní sál 
 

Ivana Hučíková 
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ODDĚLENÍ SMY ČCOVÝCH NÁTROJ Ů  
 
 Ve školním roce 2010/11 navštěvovalo oddělení smyčcových nástrojů 34 dětí, z toho se 24 
žáků věnovalo hře na housle, 10 hře na violoncello. 
Letos vyučovali tito pedagogové –  

- housle: BcA. Jitka Koláčná Břízová, Ondřej Koláčný Dis.,  
- violoncello: Miloslava Vrbová Dis. 

 
 Smyčcové oddělení v rámci naší školy poskytuje žákům kvalitní podmínky pro jejich 
umělecký rozvoj. Výuka byla vedena plně kvalifikovanými pedagogy a probíhala podle stávajících 
osnov, přičemž u žáků, kteří tento školní rok nastoupili do prvních ročníků, probíhala výuka podle 
nově 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. 
 
 Stávající výuka probíhala podle tzv. pololetní plánů, které vycházely z celoročních, a 
mohly být v průběhu přizpůsobovány potřebám žáka, což se nám osvědčilo. 
 
 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 
vycházejí vstříc. Naše oddělení spolupracuje s pedagogy ostatních oddělení školy. Možno uvést 
vzájemné návštěvy koncertů a konzultace. 
 
 Pedagogové se v průběhu roku vzdělávají na seminářích zaměřených především na 
metodiku hry na smyčcové nástroje. Využíváme v rámci DVPP semináře, které pořádá pravidelně 
každý měsíc konzervatoř v Brně. 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.  
 Naše oddělení se zúčastnilo soutěže vyhlášené MŠMT v sólové hře na smyčcové nástroje. 
V okresním kole v Hořicích jsme se umístili na 3. místě a dvakrát na 1. místě s postupem do 
krajského kola (Rychnov nad Kněžnou), kde získali čestné uznání a 3. místo. V průběhu školního 
roku 2010/11 se naše oddělení zúčastnilo všech významných akcí, které naše škol pořádala. 
Samozřejmostí také 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  
 
 Školní rok 2010/2011 se nesl ve znamení přípravy na soutěže ve hře na kytaru ZUŠ, 
vyhlašované Ministerstvem školství,  které se zúčastnili všichni žáci od 2. ročníku. Ti, kteří 
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aspirovali na postup do okresního kola, hráli plný časový limit zpaměti, ostatní účastníci měli na 
výběr ze dvou skladeb určených pro každý ročník zpaměti.  
 Dalším stěžejním bodem práce byla příprava kytarového orchestru KOR na festival 
v Turnově , který se konal 7. května. Příprava byla komplikovaná jednak obtížností některých 
skladeb, jednak výměnou žáků, kdy čtvrtina žáků orchestru byla nová a někteří z nich byli teprve 
ze 2. ročníku sólové hry. Přesto orchestr repertoár nastudoval, zúčastnil se společné zkoušky 
konané v neděli 10. dubna a festivalu se zúčastnil. Většina žáků  prací na přípravě zvýšila svou 
technickou úroveň a výkonnost i na sólových hodinách. 
V kytarovém oddělení se žáci učí hrát na jednotlivé nástroje, ale zároveň se připravují na účast v 
mnoha kapelách, souborech  a uskupeních školy, školní i veřejná vystoupení. 
 
V kytarovém oddělení jsme pracovali v tomto složení: 

- Botková Hana, DiS. 
- Mgr. Hučíková Ivana, DiS. (vedoucí oddělení) 
- MgA. Komárek František, DiS., klasická a elektrická kytara 

Září 
Výběr repertoáru na kytarovou soutěž 
 
Říjen 
20. koncert KOR v kostele u Ignáce  
 
Listopad 
Po společné dohodě a zájem všech kolegů jsme se rozhodli pro  účast na Turnovském kytaření –na 
festivalu 7. května 2011. 
 
Prosinec 
1.   vystoupení pro Svaz invalidů, MěÚ Jičín – vystoupil sólistů 
4.   V tomto týdnu proběhly třídní adventní besídky  pedagogů kytarového oddělení 
Spolupráce s pobočkou v Sobotce  - na plánovaný dubnový koncert  k vystoupení s KORem 
připravila Hana Botková i svoje žáky. 
 
Leden 
24.-28.   pololetní zkoušky 
               Ve školním kole soutěže ve hře na kytaru v Porotním sále postoupily do okresního kola 
Rozárka Vejražková kategorie 0b. a Radka Novotná 0c. 
V průběhu ledna jsme se věnovali zejména formálnímu a stylistickému přepracování ŠVP  a s tím 
spojeným školením a poradám jednotlivých sekcí. 
 
Únor 
Příprava na okresní kolo soutěže a koncert Kytarový podvečer. 
 
Březen 
15.   Kytarový podvečer v Porotní sál. Na tradičním kytarovém koncertě vystoupili sólisté i KOR 
jako orchestr i doprovodné těleso s hosty. 
17. březen 2011- okresní kolo soutěže ve hře na kytaru pořádala ZUŠ Hořice v sále Radnice 
v Hořicích. Předsedou poroty -  Ivana Hučíková. Do krajského kola soutěže postoupily Rozárka 
Vejražková kategorie 0b. a Radka Novotná 0c. 
31.   Porotní sál - Aprílový koncert spojený s dražbou prací žáků výtvarného oddělení 
 
Duben 



 32 

5.    Na Jarním koncertě v Městském divadle v Sobotce vystoupil kytarový orchestr KOR a soubor 
Fleso. 
6.     absolventská přehrávka, Porotní sál  
10.  Porotní sál, zkouška kytarových orchestrů (Česká Lípa, Turnov, Liberec, Jičín, Železný Brod), 
které se pak sejdou na festivalu 6. a 7. Května v Turnově. 
20.   Krajské kolo soutěže MŠMT ve hře na kytaru se konalo v ZUŠ Jaroměř.  Vejražková Rozárka 
se umístila na 3.místě,  Novotná Radka získala 3. Místo. 
29.   Absolventský koncert , Porotní sál 
 
Květen 
7.    Generální zkoušky a koncertu kytarových orchestrů se na festivalu Turnovské kytaření 
zúčastnili pedagogové Hučíková, Botková, Komárek a celý orchestr KOR. 
18.    balet Labutí jezero v Sále filharmonie Hradec Králové viděli všichni pedagogové  
28.    vítání občánků 
Pro KOR byla zakoupena druhá sopránová kytara. 
 
červen 
1.-3. Se konaly závěrečné zkoušky. 

Mgr. Ivana Hučíková 
 
 
 
 

ODDĚLENÍ ELEKTRONICKÝCH KLÁVESOVÝCH NÁTROJ Ů  
 
 Elektronické klávesové nástroje – keyboard vyučují v ZUŠ J. B. Foerstera Jičín učitelé 
Marie Stříbrná DiS. a Mgr. Pavel Krčmárik.dipl. um. a na pobočce v Sobotce BcA. Eliška Stará 
DiS. 
 Ve školním roce 2010-2011 probíhala  výuka podle dosud platných  UP od 2. do 4. ročníku 
I. stupně a 2. až 4. ročníku II. stupně. Výuka v prvních ročnících I. a II. stupně probíhala podle 
ŠVP ZUV, který byl vypracován učiteli naší ZUŠ jako pilotní školy, žáci I. stupně  na 7 let a žáci 
II. stupně na 4 roky. 
 
Stav žáků ve školním roce 2010-2011: 
I. stupeň:                            II. stupeň: 
1. roč. 10 žáků                   1. roč. 1 žák 
2. roč. 6 žáků                     2. roč. 5 žáků 
3. roč. 3 žáci                      4. roč. 4 žáci 
4. roč. 6 žáků  
 
Absolventi I. stupně:  Johana Herbrychová, Petra Linartová, Iva Podzimková, Nikola Řeháková, 
Anna Vorlíčková, Viola Zikmundová 
Absolventi II. stupně: Martina  Červená 
 
Akce oddělení EKN: třídní přehrávky - 14. 12. 2010, 16. 12. 2010 
                                   veřejná vystoupení – 2. 12. 2010, 18. 1. 2011, 12. 5. 2011, 23. 5. 2011 
Absolventská přehrávka 5. 4. 2011 – absolventský program: stupnice s akordy, etuda,                                   
přednesová skladba sólová nebo pro dva keyboardy . 
Veřejný absolventský koncert 20. 4. 2011 – hráli žáci: Johana Herbrychová, Iva Podzimková, 
Martina Červená, Iva Zikmundová 



 33 

 
 Oddělení je vybaveno standardními nástroji značek Teirros, Yamaha, Casio; notový 
materiál je průběžně doplňován notovým materiálem pro keyboard, úpravami klavírních  skladeb, 
zpěvníky. 
 Žáci oddělení EKN jsou členy školních souborů, učitelé je vedou k samostatné práci, 
k výběru hudebního materiálu podle vlastních zájmů, učí je samostatné práci, aby své znalosti 
dokázali uplatnit i na vystoupeních a akcích ve svých základních školách a obcích. 
                                

                                                                    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 tak jak 
v ostatních odděleních naší školy. 
 
Spolupráce s rodiči a vliv vzájemných vztahů školy 
 Spolupráce s rodiči se vylepšila i díky e-mailovým kontaktům. Odezva rodičů na práci 
pedagogů na pěveckém oddělení je více než kladná. 
 
Výsledky vzdělávání žáků 
 V letošním roce jsme byli ještě úspěšnější než kdykoliv před tím. Nejen na 16. ročník 
pěvecké soutěže v Nové Pace - Novopacký slavíček, ale v průběhu několika týdnů se žáci 
pěveckého oddělení zúčastnili hned několika pěveckých soutěží. Nejvíce zpěváčků vyrazilo 6. 
dubna 2011 na pěveckou soutěž do nedaleké Nové Paky. Každý si ve své kategorii zazpíval jednu 
lidovou písničku a jednu umělou píseň od různých hudebních skladatelů. Nejvíce se naši žáci 
zaměřili na písně z pohádek a filmů, které skoro všechny moc dobře známe!!! A jak se nám to 
povedlo? V nejnižší kategorii (1. – 2. třída) získala Terezka Gabriela Nosková zlaté pásmo a 
Kačenka Kuhnová stříbrné pásmo. V 2. kategorii (3.- 5. třída), která měla nejvíce učastníků, 
získala 3. místo Anna Zedníčková a Dominika Forbelská. Jejich výkony byly opravdu velmi 
vyrovnané, a tak se porota dohodla, že ocení obě dvě mladé zpěvačky. Na 2. místě se umístil také 
náš mladý zpěvák Jan Kastl, který moc hezky zazpíval písničku Hej, meduli. No, a 1. místo 
získala Magdalena Zubatá, která okouzlila porotu písní Chytila jsem na pasece motýlka. 
Ve 4. Kategorii (6. – 7.třída) se na 3. místě umístila za hezký a přirozený přednes Barbora 
Veselková. V této kategorii získal ještě 2. místo Matěj Šibor, který zazpíval píseň Širý proud za 
kytarového doprovodu Jana Šerpána. 
V nejvyšší kategorii, která byla nejnáročnější, získal Jan Šerpán ocenění za interpretaci písně 
Tears in Heaven E. Claptona.. 
Odpoledne se v Nové Pace soutěžilo také v komorním zpěvu, kde naší školu reprezentovalo 
pěvecké trio, ve kterém zpívá Aneta Klapková, Daniela Jirsová a Ivana Tůmová. Naše velké 
zpěvačky předvedly moc hezký a vyrovnaný výkon, za který dostaly krásné 2. místo. 
 
 4. května 2011 jsme se také zúčastnili pěvecké soutěže v Hradci Králové. Tato soutěž je 
zaměřená na lidové písně. Každý musel zazpívat dvě lidové písně s doprovodem a jednu bez 
doprovodu, což je pro začínajícího zpěváka velice obtížné. Za 3. kategorii soutěžila Barbora 
Vacková a Anna Zedníčková. Tato kategorie byla nejobsazenější. Zpívalo v ní na třicet zpěváků 
z celého kraje. Obě mladé zpěvačky moc hezky zazpívaly a Anna Zedníčková získala dokonce 2. 
místo. V 6. kategorii naši školu reprezentovala Terezie Kracíková, která zazpívala Čí jsou to 
koníčky a A vy páni muzikanti. I Tereza v soutěži zabojovala a podala moc hezký výkon. Také se 
v Hradci soutěžilo v komorním zpěvu, ve kterém jsme tentokrát vsadili na naše pěvecké duo – 
Simona Tlustá a Magdaléna Zubatá. Naše zpěvačky tak dobře zazpívaly, že dokonce i porota 
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musela zvednout ruce a pořádně jim za jejich výkon zatleskat. Získaly tak titul Hradeckého 
slavíka. Největší úspěch však měly s písní Mládenečku mladý, kterou si zazpívaly i na koncertě 
vítězů. Naše pěvecké úspěchy umocnil svým klavírním doprovodem pan učitel Pavel Krčmárik, 
kterému předsedkyně poroty Markéta Štefaniková přišla pogratulovat za úžasný a vkusný 
doprovod. 
 
 Ve dnech 21. až 26. června 2011 se v Olomouckém kraji 
uskutečnila V. letní olympiáda  dětí a mládeže České republiky. 
Ta v duchu starořeckého pojetí harmonie těla i ducha nabídla klání 
v disciplínách sportovních, ale také v těch uměleckých jako 
například tanec či zpěv. V kategorii populární zpěv se do 
semifinále a následně finále probojovala mladičká Simona 
Tlustá. (žákyně paní učitelky Zdenky Svobodové). Výkon 13leté 
Simony odbornou porotu tak nadchl, že nikdo z porotců neměl 
jako k jediné ze soutěžících žádné připomínky.  
Se svou interpretací písně Anety Langerové „Voda živá“ a písně 
„Vítr“ od Lucie Vondráčkové Simona nakonec s přehledem 
zvítězila.  
 Šance pro talent je soutěž, kterou připravuje občanské 
sdružení Podpora talentu. V srpnu se tato soutěž konala v Hradci 
Králové a z 25 soutěžících porotcům nejvíce vzala dech 
třináctiletá Simona Tlustá, která s přehledem zazpívala píseň Vítr 
od Lucie Vondráčkové.  
Hned za ní zaujal Michal Bečka, ten zase předvedl vynikající hru 
na bicí. Nakonec se porota shodla, že oběma udělí první. 
 
 
Průběh a kvalita dalšího vzdělávání učitelů 
 Využíváme každé příležitosti, účastnit se různých vzdělávacích seminářů, 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. Letos jsem se zaměřili na práci s dětmi se speciálními 
vzdělávacími potřebami. 
 
 
Zhodnocení celoroční práce 
 Chci podtrhnout dobrou spolupráci nejen s kolegyněmi pěveckého oddělení Kateřinou 
Bičíkovou a Lucií Kunstovou, kde se společně snažíme o zvyšování úrovně žáků, ale také 
spolupráce se všemi odděleními i obory školy a se všemi ostatními pedagogy i nepedagogickými 
zaměstnanci je vynikající a mé zkušenosti z jiných škol, jsou mnohdy velmi neprofesionální. 
 

Zdenka Svobodová 
 
 
POBOČKA V SOBOTCE 
 
Ve školním roce 2010/2011 na pobočce v Sobotce vyučovali tito učitelé: 
 

- Mgr. Badová  Zdeňka (hudební nauka, sbory Nota a Notička) 
- Botková Hana, Dis (kytara) 
- BcA. Jenčovská (Stará) Eliška ( klavír, keyboard) 
- Matoušková Petra, Dis ( klavír, vedoucí pobočky) 
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- MgA. Matějka Ondřej  (zobcová flétna, trubka) 
 
 V tomto školním roce navštěvovalo pobočku šedesát žáků.  Zázemí zůstalo stejné, tj. dvě 
učebny v základní škole a nově jsme pro výuku začali využívat dvakrát v týdnu budovu spořitelny. 
Personální obsazení pobočky se stabilizovalo. 
 Získali jsme staronovou tiskárnu s kopírkou, která plně vyhovuje našim potřebám, video, 
televizi a nový notový materiál.  Nadále pokračovala podpora naší činnosti  ze strany vedení města 
a dobrá spolupráce se ZŠ. 
 Z hlediska výuky jsme nově otevřeli sbor pro starší děti – „Notu“. Ostatní nabídka nástrojů 
zůstala stejná jako v loňském roce, tj. klavír, keyboard, kytara, zobcová flétna a trubka. Celkově 
jsme mohli vyhovět daleko většímu počtu zájemců, protože klavír a keyboard začala nově 
vyučovat Eliška Jenčovská (Stará) a Ondřej Matějka svůj úvazek rozšířil na dva dny. 
  
 Během školního roku jsme vystupovali na akcích pořádaných různými spolky v Sobotce. 
Jedná se o vítání občánků na podzim a na jaře, odhalení pamětní desky, rozsvěcení vánočního 
stromu, slavnost k výročí založení Včelařského spolku v Sobotce. Sami jsme připravili velmi 
zdařilý koncert pro „Mikuláše a čerta“ (prosinec), už tradiční Jarní koncert (duben), kde našimi 
hosty bylo FLESO a KOR z Jičína, Rodinný koncert, (květen), který je rodiči  velmi ceněn a 
koncert ke Dni hudby (červen). Na tomto koncertě premiérově zpívala Nota a také vystoupila 
společně s pěveckým sborem „Bendl – Stojmír“, který byl naším hostem. V červnu si Notička jela 
zazpívat na zámek Hrubý Rohozec, kde společně vystoupila s turnovským Karmínkem. Na těchto 
vystoupeních se organizačně  podílela zejména paní učitelka Zdeňka Badová, stěhování nástrojů a 
inspici zajišťoval Ondřej Matějka.  Samozřejmostí je, že děti na tato vystoupení jsme připravovali 
všichni. 
 Letošní rok byl výjimečný počtem absolventů. Na keyboard absolvovala Viktorie 
Hanušová, Klára Švarcová a Vít Svoboda, na klavír Lenka Janatková, Pavla Mušková a Jiří Šrůta. 
 Letošní klavírní soutěže se zúčastnily ve školním kole tři žačky, z nichž jedna postoupila do 
okresního kola. 
 
 Děti z pobočky se zúčastnily několika zájezdů. Na podzim to byl zájezd na Beatlemánii pro 
oceněné žáky za umístění v soutěžích, na jaře  baletní představení Popelka ve Státní opeře a na 
závěr školního roku jsme připravili pro všechny děti z pobočky výlet na parník do Poděbrad a 
skanzenu v Kouřimi. 
 
Závěrem bych chtěla vyzdvihnout tři věci 

1) podařila se nastartovat komunikaci s rodiči prostřednictvím e-mailu 
2) bezproblémovou spolupráci všech kolegů 
3) podporu ze strany vedení školy 

 
 Petra Matoušková 

 
____________________________________________________________________ 
Na sklonku školního roku nám přišel do školy dopis, který nás všechny velice potěšil a povzbudil 
do další práce, kterou s dětmi odvádíme, s tímto zněním: 

 
„Poděkování jičínské ZUŠ 
     Blíží se konec školního roku a já jsem si konečně našla chvilku času na to, co jsem chtěla 
udělat už hodně dávno: poděkovat všem obětavým zaměstnancům jičínské ZUŠky v čele s paní 
ředitelkou Jaroslavou Komárkovou. Jsem maminka šesti dětí, které všechny navštěvovaly nebo 
ještě navštěvují tuto ZUŠ. Během těch školních let, co jsme se sem přistěhovali, jsem navštívila 
nespočet koncertů, výstav a vystoupení, která ZUŠka uspořádala pro rodiče a blízké svých žáčků, 
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ale znám i staré lidi, kteří si sem rádi zajdou poslechnout pro ně cizí malé a mladé umělce. A já 
se nedivím. Vystoupení některých žáčků je skvělé a výkony přímo udivující. Ale co mi nejde na 
rozum, je motivace učitelů.  
     Tolik koncertů a nejrůznějších akcí, které každý měsíc pořádají, to je neuvěřitelné. Vedle toho 
každý den učí své žáky! Kde berou sílu, motivaci a inspiraci? Mají to přikázané? Nevím, ale 
nevypadá to vzhledem k pohodě, která každou jejich akci provází. Nebo že by měli platy jako 
poslanci? Možná, vždyť kolikrát jsem byla svědkem, jak sami ledacos zafinancovali ze svého, 
jen aby viděli radost v očích svých žáčků. Anebo jsou to Mimozemšťané, kteří si založili svoji 
firmu a chtějí ten náš sobecký svět změnit k lepšímu…. Ano, asi jsem na to přišla. 
     No uvedu Vám jeden příklad za mnohé: V dubnu jsem navštívila aprílový koncert, který se 
mimochodem koná každým rokem. Uváděl ho pan učitel Koláčný. Víte, byla jsem za ten den 
dost utahaná a představa, že si půjdu sednout na koncert, pro mě nebyla moc příjemná, bála jsem 
se, že tam usnu. Ovšem to nehrozilo. Od začátku až do konce jedna velká show, tolik vtipu, 
nadsázky, kolegiálních narážek přítomných učitelů a do toho převleky účinkujících žáků a 
učitelů, kteří řádili spolu se svými žáčky, no to nemělo chybu. V polovině koncertu se ujala slova 
paní učitelka Hučíková a uspořádala minidražbu několika krásných výtvarných děl žáků. Opět 
jedna veliká legrace. Na závěr přišel dlouholetý žák Pepa Kracík zahrát na klavír v převleku 
Zlatovlásky svou náročnou skladbu, kterou musel ovšem začít znova, protože mu zlaté vlasy( 
paruka) spadly do obličeje. Díky obětavosti pana učitele Koláčného, který mu po celou skladbu 
dlouhé zlaté vlasy držel, jsme slyšeli nádhernou skladbu v udivujícím provedení. Vypadalo to 
všechno tak lehce, všichni učitelé i lidé v sále včetně žáků se tak bavili, že jsem nevěřila svým 
očím. No prostě Mimozemšťané…tohle by našinec nedokázal. Tak pozor na ně! Až budete 
někdo přemýšlet o tom, jak rozvinout své děti, radím Vám dobře, dejte je k Mimozemšťanům do 
ZUŠ. Nejen že se něco krásného naučí, ale určitě je zasáhne i pohoda, která tady vládne, a to 
bych jim moc přála. Já si aspoň pro tu pohodu na jejich akce moc ráda chodím!!!!!  

S vděčností Jana Pokorná 
 
PS: Pokud vše dopadne tak, jak si představuji, vyjde tento článek v Jičínském deníku a v Nových 
novinách.“ 
______________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

Výroční zpráva o hospodářském výsledku roku 2010 
 

 
V roce 2010 měla ZUŠ tyto příjmy: 
       
výběr školného     1.516.850,- Kč 
dotace na provoz školy                 50.000,- Kč 
dotace na platy a odvody           9.844.100,- Kč 
prostředky na ostatní osobní náklady                              20.000,- Kč 
ostatní příjmy- úroky BU                      8.764,20,- Kč 
dotace na soutěže ZUŠ                   85.000,- Kč 
granty 32.403,- Kč 
 
Příjmy celkem:  11.557.117,20 Kč 
 
Tyto finanční prostředky byly čerpány : 
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platy      7.196.200,00 Kč 
OON           20.000,00 Kč 
zákonné odvody        2.627.900,00 Kč 
soutěže ZUŠ           85.000,00 Kč 
učební  pomůcky   176.231,00 Kč 
hudební nástroje, inventář           336.254,00 Kč 
spotřeba energií          468.000,00 Kč 
opravy a udržování budovy             73.200,00 Kč 
úklidové a kancelářské potřeby            46.211,00 Kč  
služby, spoje a telekomunikace              76.142,83 Kč 
DVPP, školení, semináře                         61.320,00 Kč 
cestovné a stravné                                         71.000,00 Kč 
ostatní služby                  223.000,00 Kč 
pořízení drobného majetku                                              96.015,00 Kč 
 
Výdaje celkem:                 11.556.473,83 Kč 
 
 
 
Vzniklý hospodářský výsledek 643,37 Kč byl převeden do rezervního fondu. 
 
 
V Jičíně dne 11. 7. 2011                                                                      Eva Poláková, ekonomka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V průběhu roku se zúčastňujeme dalších nespočetných akcí: 

- celoročně pravidelně spolupracujeme s místní Knihovnou Václava Čtvrtka a Boigrafem 

Český ráj, 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 
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- k pravidelným aktivitám patří  třídní přehrávky, vánoční třídní koncerty a hudební dílny 

pro děti  

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

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

benefice apod. 

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

Městské knihovny i v Sobotce v sále místní Spořitelny 

- taneční obor pravidelně vyjíždí s dětmi na soustředění dvakrát ročně a v dubnu měl i letos 

vystoupení pro žáky ZŠ a SŠ a veřejnost 

- veškeré informativní a propagační materiály vyrábí ředitelka školy pomocí počítače a 

kopírovacího stroje (mj. i pozvánky a především každý měsíc dává dohromady z příspěvků 

učitelů i žáků školní noviny „ZUŠkovinky“, ty si můžete i zpětně přečíst na našich 

webových stránkách. Vznikly především jako informační materiál pro rodiče, žáky a 

veřejnost) 

- více informací naleznete na  www.zusjicin.cz 
____________________________________________________________________________ 
 

Výroční zprávu sestavila 28. 8. 2011  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 


