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1. - CHARAKTERISTIKA ŠKOLY:
1.1 Základní údaje o škole
Název školy
Adresa školy
IČ
Bankovní spojení
DIČ
Telefon/fax
E-mail
Adresa internetové stránky
Právní forma
Zařazení do sítě škol
Název zřizovatele
IZO školy
IZO ředitelství
Vedoucí a hospodářští
pracovníci
Přehled hlavní činnosti školy
(podle zřizovací listiny)

Základní umělecká škola, okres Náchod
Komenského nám. 108, 549 54 Police nad Metují
62728814
31635551/0100
CZ 62728814
491 541 155; 491 541 156; 491 541
zus@zuspolice.cz
www.zuspolice.cz
příspěvková organizace
22.2.1996
Město Police nad Metují, okres Náchod
103 378 677
600 094 162
Lubor Bořek - ředitel
Vladimír Beran – zástupce ředitele
Jaroslava Beranová – účetní školy, ekonom
Základní umělecká škola poskytuje základy vzdělání
v jednotlivých uměleckých oborech. Základní umělecká
škola připravuje také pro vzdělávání ve středních školách
uměleckého zaměření a v konzervatořích, popřípadě pro
studium na vysokých školách s uměleckým nebo
pedagogickým zaměřením.
Základní umělecká škola organizuje přípravné studium,
základní studium I. a II. stupně, studium s rozšířeným
počtem vyučovacích hodin a studium pro dospělé.

1.2 Součásti školy
součásti školy
Základní umělecká škola - ředitelství
Pobočky:
ZŠ Machov
ZŠ Suchý Důl

kapacita
610 žáků
…
…
…

1. 3 - Stav žáků ve školním roce 2013 – 2014:
Ve školním roce 2013/14 navštěvovalo Základní uměleckou školu v Polici nad Metují
celkem 610 žáků, kteří byli zařazeni ve studiu podle oborů takto:

Přípravné studium:
Základní studium I. st.:
Základní studium II. st.:
Studium pro dospělé:
Celkem:

Hudební obor:
52
265
52
0
369

Celkový počet žáků:

610

Výtvarný obor:
0
135
14
0
149

2

Taneční obor:
32
55
5
0
92

1. 4 - CHARAKTERISTIKA ŠKOLY (místní popis):
Základní umělecká škola v Polici nad Metují byla zřízena 1.8.1990. Došlo tak k osamostatnění
pobočky broumovské LŠU, která do té doby působila v nevyhovujících podmínkách polického
kláštera. Ředitelem byl jmenován Lubor Bořek, který ve funkci působí dosud. Ve škole začínali
původně dva učitelé, ale brzy se podařilo pedagogický sbor rozšířit tak, že výuka obsáhne
široké spektrum nástrojů na hudebním oboru včetně zpěvu a také obory taneční a výtvarný. Po
krátkém působení v klášteře byla pro výuku v ZUŠ vyčleněna adaptovaná hlavní budova bývalé
ZDŠ č. p. 108, ve které jsou dnes umístěny učebny hudebního oboru, koncertní sál, nahrávací
studio a zázemí školy. Postupně byla zabírána i historická budova č. p. 107, otevřená do
Komenského náměstí, ve které jsou učebny výtvarného oboru a byt školníka. Obě budovy jsou
propojeny chodbou s hlavním vchodem.
Studium je organizováno do tří oborů. Hudební obor je rozdělen na oddělení smyčcových
nástrojů, pěvecké, klavírní, žesťových nástrojů, dřevěných dechových nástrojů, bicích nástrojů,
kytarové a akordeonové oddělení. Výtvarný obor vyučuje kresbu, malbu, grafiku a keramiku a
nově také počítačovou grafiku. Přehled uzavírá taneční obor.
Velký důraz je kladen nejenom na odbornou připravenost pedagogů, ale i na využití moderních
technologií, které přispívají ke zkvalitnění výuky i prezentace školy. Ty je možné rozdělit do
několika oblastí, které se sice vzájemně prolínají, ale přesto jsou v určitých oblastech
dominantní:
Didaktická technika - je v nejvyšší míře rozvinuta v učebně hudební nauky, která patří ke
špičkovým pracovištím tohoto typu - je to multimediální učebna řízená počítačem. Umožňuje
využívat multimediální výukové programy z oblasti hudby (nástroje, historie, skladatelé, zvukové
banky a další specializované oblasti) i další programy pro tvorbu hudby a notový záznam s
možností přímého vstupu žáků prostřednictvím terminálu nebo klávesového nástroje.
Dále jsou to i jednotlivá počítačová pracoviště v učebnách, kde slouží především pedagogům
pro přípravu notových partů, ale i jako "elektronický korepetitor" pro základní fáze nácviku
skladeb s klavírním doprovodem, a to jak na hudebním, tak i tanečním oboru.
Audiotechnika - dosahuje svého vrcholu ve školním nahrávacím studiu. Stručně ji lze
charakterizovat jako zařízení na snímání nebo tvorbu zvuku (mikrofony, sekvencer, klávesové
nástroje), záznam (digitální vícestopé nahrávací studio YAMAHA, zvukové a nahrávací studio
na PC), studiovou úpravu (PC + studiové programy) a tvorbu zvukových nosičů (vypalovací CD
a DVD Rom - možnost výroby vlastních zvukových CD a video DVD)
Grafika a publikační technika - se rozvíjí na výtvarném oboru v atelieru počítačové grafiky,
zaměřené na oblast kresby a malby v PC, animaci a multimediální tvorbu, zpracování obrazu a
videa. K výuce je používána špičková technika a učebna je vybavena výkonnými
dvoumonitorovými PC pracovišti.
Videotechnika - dnes již běžná technologie pro obrazovou dokumentaci je využívána všemi
odděleními školy pro zachycení důležitých okamžiků (koncerty, výstavy ap.) pomocí digitálního
fotoaparátu a videokamery. Ve výuce na výtvarném oboru je potom rozšířena o práci v
počítačové videostřižně s možností editace a digitálního zpracování obrazu a videa.
Dnes je ve škole zaměstnáno celkem 23 pedagogů interních, hospodářka, školník a 2 uklízečky.
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1. 5. - Informace z průběhu školního roku:
1. 5. 1. - Hudební obor:
Skončily prázdniny a začal další školní rok, ve kterém naši žáci pokračovali v objevování tajů hudebního,
výtvarného a tanečního umění pod vedením našich pedagogů. V následujícím průřezu zmíníme aspoň
nejdůležitější akce, které jsme v tomto školním roce absolvovali na cestě za hudebním vzděláváním:
Letní tábor žesťů KŘINICE 2013
Letos v srpnu se konal již druhý ročník tábora dětí hrajících na žesťové nástroje.
Tábor byl uskutečněn na základě spolupráce pedagogů žesťových nástrojů ZUŠ Police nad Metují a
ZUŠ Broumov.
Program každého dne byl velmi pestrý a od jiných táborů se lišil především v tom, že se zde hrálo na
všechny druhy trumpet a nacvičovalo na závěrečný koncert. Všechno hudební úsilí bylo prokládáno
rozmanitou táborovou činností tak, jak ji známe z tzv. „ normálních táborů“ : nejrůznější pohybové a
oddychové aktivity probíhaly přímo v areálu ubytovny, pěší výlety do okolí blízkého i vzdálenějšího,
táborové ohně…
Muzikantská činnost směřovala k nacvičení programu na závěrečný koncert, který byl uskutečněn v
krásném prostředí broumovské „Alejky“ . A protože šlo i o muziku, podařilo se nám zúčastnit jednoho
nádherného koncertu ve Vernéřovicích v roli posluchačů.
Celý týden proběhl ve fantastické atmosféře spolupráce nejen pedagogů, ale i žáků obou zušek.
Na závěrečném koncertě vystoupilo několik komorních souborů a orchestr, které předvedly skladby
nacvičené za pouhý týdenní pobyt. Děti se svými pedagogy připravili pro posluchače nádherný zážitek,
na kterém se podílela nejen hudba v podání mladých muzikantů, ale i již zmíněná skvělá atmosféra
celého společně prožitého týdne.

Pracovní soustředění Velkého dechového orchestru
Hned na začátku školního roku nás opět po roce čekalo pracovní soustředění Velkého dechového
orchestru - tentokrát se uskutečnilo v areálu Domova mládeže hotelové školy v Hronově, kde byly
výborné prostorové podmínky a také dobrá dostupnost.
K dispozici bylo také hřiště a možnost opékání, což jsme samozřejmě využili, ale hlavně jsme se
věnovali přípravě nové sezóny a především přípravě na celostátní soutěž ZUŠ, která proběhne v tomto
školním roce a finále bude opět v Letovicích.
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Podzimní úspěch žesťových komorních souborů
Již tradičně se každý podzim účastní žáci žesťového oddělení naší ZUŠ celostátní soutěže komorních
souborů v severomoravské Vidnavě. Soutěž nese název Karel Ditters z Dittersdorfu a hudební
klasicismus a letos se konal již 20. jubilejní ročník.
Na naší škole se tento školní rok připravovaly na soutěžní klání čtyři soubory, které uprostřed obrovské
konkurence a před nekompromisní porotou obstály velmi dobře a vybojovaly několik cen.
Již dvě desetiletí patří naši trumpetisté, hornisté, barytonisté i tubisté k republikové špičce a 17. října
svými vynikajícími výkony opět potvrdili, že patří mezi ty nejlepší i v komorní hře.
Mini Brass:
Josef Hlaváček
Eliška Jirmannová

(kategorie 0)
(trubka)
(lesní roh)

1. cena

Junior Brass:
Štěpán Kollert
Doubravka Čápová
Tomáš Hruška

(kategorie 1)
(trubka)
(lesní roh)
(baryton)

1. cena

Baby Brass:
(kategorie 1)
Tomáš Kubeček
(trubka)
Markéta Jirmannová (lesní roh)
Daniel Kubeček
(baryton)

2. cena

Brass Band:
(kategorie 3)
Chan Sichrovský (trubka)
Tomáš Pavel
(trubka)
Josef Sichrovský (baryton)
Jan Pavel
(baryton)
Marek Zítka
(tuba)

3. cena
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Předvánoční čas byl již tradičně naplněn různymi koncerty a vystoupeními. Mezi nejvýznamější patří:
Adventní koncert v Kolárově divadle
který jsme uspořádali ve středu 4. prosince 2013 od 18 hodin v Kolárově divadle v Polici nad Metují, a na
kterém se již tradičně představili se svým uměním mladší žáci naší školy - ať už jako sólisté, nebo
členové různých komorních seskupení, orchestrů či pěveckých sborů.
V programu vystoupili také žáci tanečního oboru.
Vánoční koncert smyčcového oddělení
Žáci smyčcového oddělení naší školy uspořádali v pondělí 9. prosince 2013 od 17:30 hodin
na velkém sále Pellyho domů samostatný vánoční koncert, který nazvali NA VÁNOCE DLOUHÝ NOCE.
Na koncertu vystoupily všechny smyčcové orchestry ZUŠ a jejich hosté.
Vánoční koncert ZUŠ
Předvánoční akce naší školy vyvrcholily ve středu 18. prosince, kdy jsme od 18 hodin pořádali v
Kolárově divadle VÁNOČNÍ KONCERT.
Tak jako Adventní koncert byl věnován těm mladším žákům, na tomto koncertu se představili již ti
vyspělejší muzikanti - vystoupili nejen sólisté, ale také dechový orchestr Small Band
a pěvecké sbory Studánečka a Studánka.
Soutěže ZUŠ
S končící zimou startuje také každoroční maraton uměleckých soutěží, které Ministerstvo školství
vyhlašuje pro jednotlivé umělecké obory. V letošním školním roce se soutěží v disciplínách Hra na
kytaru, Hra na klavír, Hra na smyčcové nástroje a Hra dechových orchestrů.
Naše škola byla pořadatelem dvou těchto soutěží: Okresního kola ve hře na kytaru a okresního kola ve
hře na smyčcové nástroje.
Kytarová soutěž - okresní kolo
To proběhlo ve čtvrtek 20. února. V tento den čekala naše vyzdobená škola účastníky kytarové soutěže
z celého našeho okresu. Jejich účastníky hodnotila odborná porota a podle závěrečného zhodnocení
předsedy poroty MgA. Petra Fialy měla soutěž v našem okrese vysokou úroveň.
Proto nás o to víc těšilo pěkné umístění našich žáků, kde nejmladší účastnice Anička Dostálová získala
třetí místo a jen o trochu starší Radovan Nosek a Kateřina Hušková druhé místo.
Vynikajícího výsledku dosáhla naše dvě kytarová dua, zastoupená v kategorii mladších žáků Tomášem
Tiefou a Nikolasem Malíkem a v kategorii starších žáků Květou Vídeňovou a Monikou Prchalovou. Obě
dua získala první místa a reprezentovaly nás v krajském kole.
Okresní kolo klavírní soutěže
V úterý 25. února 2014 proběhlo v ZUŠ Náchod okresní kolo ve hře na klavír, kterého se zúčastnili
nejlepší klavíristé ze všech sedmi ZUŠ našeho okresu.
Po celodenním klání porota vyhlásila výsledky, které potěšily především nás. Vždyť naše škola vyslala
do soutěže 9 klavíristů a všech devět získalo první místa ve svých kategoriích!
A osm z nich postoupilo do krajského kola soutěže, které se uskuteční 25. - 26. března v Hradci Králové.
Lucie Johnová a Sára Suchánková se navíc staly absolutními vítězi celé soutěže, když svorně získaly
100% bodů od všech porotců.
Naše úspěšné žáky připravovaly učitelky Regina Goslinská, Alina Kozlovská a Karolina Sorokinová.
Karlovarský skřivánek
V ZUŠ nové Město nad Metují se konalo oblastní kolo pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek 2014. Za
naši ZUŠ se ho zúčastnil velmi úzký výběr zpěváků našeho pěveckého oddělení: Karolínka Skalová a
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Vladimír Uhnavý. V poměrně bohatě obsazené kategorii vyhráli – Kájinka 2. místo a Vládík 1. místo
s postupem.
Naše skřivánky doprovázel pan učitel Pavel Čapek. I on si přivezl ocenění své záslužné práce ve formě
Zvláštní ceny poroty za profesionální a citlivé doprovody.
Vyhlašovateli této soutěže jsou Mezinárodní pěvecké centrum A. Dvořáka a ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary.
Soutěž je určená pro 6 – 15 leté děti a mládež základních škol, víceletých gymnázií, základních
uměleckých škol nebo jiných zařízení. Další – celostátní kolo se proto bude konat v Karlových Varech,
kam se náš reprezentant vydává v krátké době již podruhé!

Okresní kolo smyčcové soutěže
6. března proběhlo na naší škole ještě jedno okresní kolo soutěží ZUŠ, tentokrát ve hře na smyčcové
nástroje.
Soutěžilo se ve hře na housle, violu, violoncello a kontrabas.
Soutěže se zúčastnilo celkem 79 soutěžících ze 7 základních uměleckých škol náchodského okresu.
Soutěž probíhala ve dvou sálech před dvěma odbornými porotami – šestičlenná porota hodnotila výkony
soutěžících ve hře na vrchní smyčce (housle, viola) a pětičlenná porota hodnotila soutěžící ve hře na
spodní smyčce (violoncello, kontrabas).
Úroveň soutěže byla již tradičně mimořádně vysoká – náchodský okres dosahuje dlouhodobě nejlepších
výsledků v celém našem kraji, o což se zasluhují především žáci ZUŠ Police nad Metují a v poslední
době i ZUŠ Náchod.
Mimořádnou úroveň soutěže potvrzují i vysoké počty soutěžících, postupujících do krajského kola
soutěže, které se uskutečnilo 1. a 2. dubna 2014 v ZUŠ Habrmanova, Hradec Králové.
Naši žáci dosáhli opět vynikajícího výsledku, kdy všichni získali první místa ve svých kategoriích a všech
18 postoupilo do krajského kola, z toho:
- 10 ve hře na housle (Lichá Lucie, Pospíšil Josef, Novotná Barbara, Novotná Eliška, Pospíšilová Anna
Klára, Lichá Anna, Karpfová Kateřina, Karpfová Karolína, Novotná Anna, Soukupová Petra)
- 1 ve hře na violu (Vik Maxim)
- 4 ve hře na violoncello (Vik Samuel, Pospíšilová Františka, Soukupová Karolína, Jirásek Lukáš)
- 3 ve hře na kontrabas (Hrnčíř Michal, Soumarová Gabriela, Justová Alena)
Úspěšní žáci byli ze tříd Ladislava Michala, Michaely Michalové a Dagmar Vajsarové.
Krajské kolo kytarové soutěže
Ve čtvrtek 20. března, proběhlo v ZUŠ Jaroměř krajské kolo kytarové soutěže.
Naši školu reprezentovala dvě kytarová dua – v první kategorii to bylo duo Nikolas Malík a Tomáš Tiefa
a ve druhé kategorii Květa Vídeňová a Monika Prchalová.
Obě dua vybojovala krásná druhá místa v kraji a patří jim uznání za muzikální výkon a poctivou přípravu.
Uznání patří i jejich vyučujícím - Petrovi a Tomášovi Ševců.
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Klavírní koncert
V pátek 11. dubna 2014 od 18:00 hodin jsme uspořádali na koncertním sále naší ZUŠ Klavírní koncert
Evy Suchánkové, studentky Hudební akademie múzických umění v Praze a naší bývalé absolventky ze
třídy paní učitelky Reginy Goslinské.
Flétnový koncert
Flétnový „Koncert k výročí Roku české hudby 2014“, se konal v neděli 13. dubna 2014 v 11:00 na sále
Pellyho domů. Koncert byl zakončením víkendového semináře (lektorka MgA Magdalena Bílková
Tůmová), který ve spolupráci s naší ZUŠ organizačně zajišťovalo Centrum kultury a vzdělávání Pellyho
domy. Vystoupil zde flétnový soubor Magistri učitelů z celé ČR společně se souborem Los Flautos,
pracujícím při ZUŠ Police nad Metují, a také se zde samostatně představily i další flétnové soubory naší
školy. Koncert byl zařazen do projektu Ministerstva kultury „Rok české hudby 2014“ a také jako
doprovodný program výstavy Play Broumovsko.
Krajské kolo klavírní soutěže ZUŠ
Ve dnech 25. a 26. března 2014 proběhlo v ZUŠ Střezina v Hradci Králové krajské kolo soutěže ZUŠ ve
hře na klavír.
Žáci našeho klavírního oddělení zaznamenali na této soutěži velký úspěch - v krajské konkurenci
vybojovali tři druhá a pět prvních míst a tři naši klavíristé získali postup do celostátního kola!
Naše výprava získala také několik zvláštních ocenění poroty:
Cena za vynikající interpretaci skladby A. Žilinského - Kohlová Štěpánka – 0. kat.
Cena za vynikající interpretaci skladby S. Prokofjeva – Suchánková Sára – 7. kat.
Uznání poroty za vynikající pedagogickou přípravu: Goslinská Regina

Úspěch v krajském kole soutěže smyčců
Ve dnech 1. a 2. dubna 2014 se na ZUŠ Habrmanova v Hradci Králové konalo krajské kolo celonárodní
soutěže ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje. Spolu s Prahou patříme mezi kraje s nejpočetnějším
zastoupením a též s největší úspěšností. O tom, že naše výprava byla mimořádně úspěšná, svědčí
bodové zisky a umístění všech soutěžících:
5 postupujících do ústředního kola (3 houslistky a 2 violoncellistky)
10 houslistů = 10 prvních cen
1 violista = 1 první cena
4 violoncellisté = 4 první ceny
3 kontrabasisté = 2 první ceny a 1 druhá cena
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A ještě zvláštní ceny poroty:
Anna Pospíšilová - Cena za mimořádný interpretační výkon
Anna Novotná - Cena za mimořádný interpretační výkon
Karolina Sorokinová - Cena poroty za vynikající klavírní spolupráci
Michaela Michalová - Cena poroty za vynikající pedagogické vedení
Dagmar Vajsarová - Cena poroty za vynikající pedagogické vedení
Dechový orchestr zvítězil v krajském kole
V pátek 11. dubna zaplnily prostory divadla v Úpici dechové orchestry, které se zúčastnily krajského kola
soutěže dechových orchestrů - v kategoriích podle věku (mladší s průměrem do 16 let a starší) a také
podle velikosti orchestru (malé dechovky, střední a velké orchestry.
Náš Velký dechový orchestr soutěžil v kategorii 1c (mladší orchestry s největším obsazením - 55 členů)
a způsobil nám velikou radost - přivezl totiž z Úpice první místo s postupem do celostátního kola a s
nejvyšším ziskem bodů se stal absolutním vítězem celé soutěže!
Zahrada písní 2014
Nejstarší pěvecký sbor naší ZUŠ se celý letošní školní rok pilně připravoval na soutěž pěveckých sborů
Zahrada písní Praha. 12. dubna 2014 jsme naše přípravy dovršili pracovním soustředěním a den na to
jsme se vydali na soutěžní přehlídku neprofesionálních dětských sborů do Prahy.
9. ročník této soutěže organizovalo i letos Sdružení dětského pěveckého sboru Svítání. Celou akci
připravili velmi hezky a za nás musíme říct, že jsme neměli žádného nedostatku.
Naše Studánka zazpívala pěkně a odbornou porotou byla oceněna stříbrným pásmem - což znamená,
že se více sborů dostane na bodovou úroveň druhého místa.
Z umístění máme radost, ale víme, že ve svém zpívacím snažení máme stále co zlepšovat...
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Naši klavíristé v ústředním kole soutěže
Ve dnech 1. - 4. května 2014 vyvrcholila republikovým finále v Praze celostátní soutěž žáků základních
uměleckých škol ve hře na klavír.
Z naší školy se do tohoto finále probojovali tři klavíristé, kteří v neuvěřitelně těžké konkurenci obstáli a
přivezli tato umístění:
Michael Važan v I. kategorii vybojoval fantastické druhé místo a v VII. kategorii získala Sára Suchánková
třetí místo a Lucie Johnová čestné uznání.

Společný koncert studentů konzervatoří
Již po druhé jsme na naší škole uspořádali společný koncert studentů Pražské konzervatoře,
Konzervatoře Brno, a žáků Základní umělecké školy v Polici nad Metují.
Koncert se uskutečnil v pondělí 12. května 2014 v koncertním sále ZUŠ Police nad Metují od 18 hodin.
Koncert Dechových orchestrů v Polici
V sobotu 17. května 2014 od 18:00 hodin jsme pro milovníky dechové hudby uspořádali v Kolárově
divadle v Polici nad Metují koncert dechových orchestrů.
V programu vystoupily dva orchestry, které reprezentovaly náš kraj v celostátním kole soutěže
dechových orchestrů následující týden v moravských Letovicích.
Nejprve se představil Dechový orchestr ZUŠ Broumov pod vedením Štěpána Přibyla, který soutěžil v
kategorii malých orchestrů.
V druhé části koncertu vystoupil absolutní vítěz krajského kola soutěže, Velký dechový orchestr ZUŠ
Police nad Metují.
Obě tělesa předvedly svůj soutěžní program, ale také ukázky z ostatního repertoáru.
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Celostátní kolo smyčcové soutěže
Celostátní kolo smyčcové soutěže proběhlo 15. – 18. května v Liberci.
Naši školu reprezentovalo pět soutěžících a po několikadenním soutěžním klání přivezli tyto vynikající
výsledky:
Anna Klára Pospíšilová (housle) – první místo
Anna Novotná (housle) – druhé místo
Karolína Karpfová (housle) – třetí místo
Karolína Soukupová (violoncello) – první místo
Františka Pospíšilová (violoncello) – druhé místo
Dechový orchestr má zlato!
Ve dnech 23. a 24. května vyvrcholilo v moravských Letovicích soutěžní klání dechových orchestrů z
celé republiky. Tohoto celostátního finále se zúčastnil i náš Velký dechový orchestr a v obrovské
konkurenci vybojoval 1. místo (zlaté pásmo)!

Soustředění orchestru Archi piccoli v Orlických horách
Smyčcový orchestr Archi piccoli absolvoval za krásného jarního počasí soustředění v příjemném
prostředí Orlických hor v Neratově. Soustředění bylo přípravou na natáčení snímku s Českým rozhlasem
pro finále soutěže Concerto Bohemia 2014. Když se sejde skvělá parta, všechno se daří, a to můžeme
říci o našem letošním soustředění. Hodně jsme hráli, příprava byla opravdu intenzivní, chodili po horách,
užili si „fotbálek“, ping-pong, táborák i kouzelné prostředí kostela s prosklenou střechou. Skladby Leoše
Janáčka a Gustava Holsta zde zněly ve chvíli, kdy se strhl liják s bouřkou, pro nás velký zážitek!
Akci spolufinancoval Královéhradecký kraj v rámci projektu Rozvoj tvůrčích schopností a dovedností dětí
a mládeže - rozvoj talent.
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Studánečka v Olomouci
Dětský pěvecký sbor Studánečka odjel do Olomouce na prestižní mezinárodní přehlídku sborového
zpěvu u nás a ve světě. Festival se jmenuje Svátky písní, a letos se konal už 42. ročník. Soutěž
probíhala od středy 4.6. do soboty 7.6. a naše vystoupení vyšlo na pátek 6.6. v 11.45. Dozvěděli jsme
se, že na slavnostním festivalovém koncertu budou zpívat zúčastněné zahraniční sbory ze Singapouru,
Ameriky, Finska, Německa a Filipín, Ruska, Maďarska, Slovinska a Turecka.
Zpívalo se v krásném sále Moravského divadla, kde koncertuje Moravská filharmonie. Studánečka si
vyzpívala 82 bodů z možných 100, což stačilo na stříbrnou medaili.
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Taneční učitelé roku 2014
Taneční konzervatoř Taneční centrum Praha letošní rok již popáté pořádala festival Taneční učitel roku.
Jedná se o dvoukolový výběrový festival pro choreografy a taneční učitele žákovských věkových
kategorií 6- 15 let.
Porota 1. kola složená z aktivních tanečních choreografů, pedagogů a tanečníků vyhodnotila
videonahrávky a propagační materiály přihlášených tvůrců i interpretačních skupin. Letošní rok z 54
choreografií od 40 tvůrců a vybrala nejlepších třináct choreografů - učitelů a při finálovém večeru je
představila odbornému a především mladému tanečnímu publiku. Finálová porota vyhodnotila nejlepší
díla, provedla odborný rozbor a udělila ceny.
Žákům našeho tanečního oboru, ve věku 6-8 let, se podařilo s choreografií Nezbedná cháska proniknout
až do finálového večera, který se uskutečnil 6. června v Praze v sále městské knihovny. A ač byli
nejmladšími účastníky, nevedli si vůbec špatně. Domů jsme si přivezli zvláštní ocenění poroty, kterých
porota udělila pouze šest a snad ještě cennější odměnu - druhé místo od diváků.

Závěrečné vystoupení žáků tanečního oboru
Ve středu 11. června 2014 jsme v Kolárově divadle měli
možnost od 18 hodin shlédnout
Závěrečné vystoupení žáků tanečního oboru, na kterém
předvedli výsledky své celoroční práce.
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Koncert smyčcového oddělení
V pondělí 16. června 2014 proběhl v Kolárově divadle od 18 hodin koncert smyčcového orchestru
ARCHI PICCOLI.
V programu se představili letošní absolventi smyčcového oddělení:
Eva Šefcová (housle)
Petra Soukupová (housle)
Karolína Karpfová (housle)
Petr Lichý (violoncello)
Pavel Pacner (violoncello)
Anna Blažková (kontrabas)
Absolventský koncert L. Johnové a S. Suchánkové
v sobotu 14. června 2014 od 18 hodin jsme v Koncertního sálu ZUŠ pořádali ABSOLVENTSKÝ
KONCERT Sáry Suchánkové a Lucie Johnové z klavírní třídy paní učitelky Reginy Goslinské.
Absolventky budou pokračovat po prázdninách ve studiu hry na klavír na Pardubické konzervatoři.
ABSOLVENTSKÝ VEČER
Stalo se již příjemnou tradicí, že na konci školního roku předáváme závěrečná vysvědčení našim
absolventům na slavnostním večeru v Kolárově divadle. Letos tato událost připadla na středu 18. června
2014.
V první části programu byla vystoupení vybraných absolventů hudebního oboru:
Sára Suchánková a Lucie Johnová na klavír
Jiří Trnovský na bassklarinet
Květa Vídeňová a Monika Prchalová na kytary
Pavel Suchomel na klávesy
Anna Blažková na kontrabas
Archi piccoli - komorní smyčcový orchestr
U dvou hudebních vystoupení se krátce zastavím. Kontrabasistka Anna Blažková zahrála v unikátním
triu. Nejdříve byl jejím učitelem ředitel školy Lubor Bořek, později výuku převzala jeho dcera Dagmar. A
oba učitelé, nyní jako další hráči tohoto tria “doprovodili” ve skladbě “Růžový slon” svou žákyni - a
všichni se na to růžově vyzdobili.
Mnozí absolventi hudebního oboru jsou zároveň členy orchestru Archi Piccoli, takže si pozvali své
spoluhráče a místo sólových vystoupení předvedli orchestrální skladby.
Výtvarný obor se na představení prezentoval dvěma formáty. Prvním byla malá výstava ve foyer divadla.
Prezentovali se zde absolventi učitelů Dagmar Bořkové a Jaroslava Soumara. Na dalším panelu pak
samostatně vystavoval absolvent Vladimíra Berana Jan Steiner, který představil svůj fotosoubor
“Detaily”.
Na sále diváci mohli shlédnout projekci “zlatého” filmu Gabriely Palijové “V Melounovém cukru”. Tento
snímek “zabodoval” zatím ve všech soutěžích, kterých se zúčastnil. Nejcennější trofej získal v sobotu
před naším večerem na celonárodním Videosalonu v Ústí nad Orlicí, kde v kategorii experimentálních
filmů získal první místo.
Absolventského večera se také zúčastnila starostka Ida Jenková, která žákům předala pamětní listy
Města a učitelům ZUŠ poděkovala za jejich práci. Všichni absolventi se podepsali do pamětní knihy.
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Další tradicí těchto večerů, kterou bychom ale rádi do budoucna změnili bylo to, že divadlo zrovna
“nepraskalo ve švech”. Když je více účinkujících než diváků, tak tomu muzikanti říkají “přesilovka”. Tak
to nás přece jenom nepotkalo. Diváků nebylo sice moc, ale bylo jich přece jenom více než nás. Byli to
většinou rodinní příslušníci absolventů nebo skalní příznivci školy - a tak se v divadle podařilo vytvořit
pěknou atmosféru, jako když se sejde “velká rodina” a společně si všichni udělají radost.
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1. 5. 2. - Výtvarný obor:
Multimediální výtvarná tvorba
Loňský text výroční zprávy byl uzavřen informací, že se učitel Vladimír Beran den po propuštění z
nemocnice po totální endoprotéze kyčelního kloubu přišel podívat na stavbu a zapojil se do dozorování
stavby i postupného stěhování.
Tento školní rok je tedy možné nazvat “rokem Grafiky”, protože se stal zřejmě nejvýznamnějším
mezníkem ve výuce multimediální tvorby v naší ZUŠ. Dostali jsme nové prostory! A jsou super!
Za novými učebnami je ale neskutečné množství práce. V první řadě firem, které provedly fyzickou
realizaci výstavby - a s tím spojený i velkorysý přístup investora - zřizovatele školy - Města Police nad
Metují.
Pak i úsměvné historky, kdy učitel Beran, tou dobou ještě v nemocnici, vytvářel po nocích projekt elektro
a síťové instalace a osvětlení a měřil a kótoval ve Photoshopu. Určitá tvrdohlavost se ale vyplatila,
protože se podařilo vytvořit prostory, které funkčně i esteticky plně vyhovují danému účelu.
Ta estetika (a nejenom ta) stojí za krátké zastavení. Ve stavu, kdy byly učebny již prakticky hotové,
s koberci, nábytkem, osvětlením a protipožárním nátěrem trámů ve videoateliéru, přišel najednou
projektant s požadavkem požárního technika na zakrytí všech dřevěných prvků sádrokartonem, jinak
nebude stavba zkolaudována, přestože bylo toto řešení předem projednáno a předběžně schváleno.
Znamenalo by to opětovnou demontáž a zakrývání mnoha prvků a neskutečný nepořádek
znehodnocující již téměř hotové dílo.
Tehdy se škola a investor “postavili na zadní” a sdělili naprosto jednoznačné stanovisko: “Nic se měnit
nebude a zařiďte si to jak chcete!”
A pak to nakonec šlo, takže jsme mohli nerušeně pokračovat v “zabydlování” ve kterém na několika
brigádách pomáhali jak současní, tak i bývalí žáci Grafiky. Pomohly k tomu i sociální sítě.
Brigády byly vyhlašovány na Facebooku, případně byli přímo oslovováni žáci, kteří byli v danou chvíli
online.
To, že jsme tedy mohli od začátku září začít, bylo sice pěkné, ale dokončování mnohých, často velice
významných “detailů” trvalo celý školní rok. Nejvíce to bylo vidět na videoatelieru, který fungoval většinu
roku jako skladiště, a do požadované podoby se proměňoval velmi pomalu. Až závěrečnou instalací
světelného kolejnicového systému a černých sametových (a nehořlavých) závěsů v květnu se stal
plnohodnotným videostudiem.
Učitel Vladimír Beran pokračoval ve své metodické a vzdělávací činnosti. V jejím rámci se účastnil na
práci odborné rady Nipos-Artama pro dětské výtvarné aktivity, reprízy “Přehlídky dětských výtvarných
prací” v pražském DOXu - a pro Artamu také společně s Dr. Jaroslavem Vančátem školil metodiku Učit
se film pro učitele ZUŠ i ZŠ.
Samostatně školil práci v programu Adobe Photoshop pro ZUŠ Choceň a v několika lekcích také video
pro veřejnost ve spolupráci s CKV Pellyho domy.
I když jsou uvedené činnosti důležité, tak hlavní náplní je ale výuka. V té jsme se letos věnovali několika
tématům. Začínali jsme etudou “Oči - objevování prostoru”, kdy se žáci seznamovali s novým
prostředím, zvolili si subjekt, který prostorem prochází - a jeho očima situaci natočili. Takže jsme tu měli
myši, autíčko, dinosaura i duchy.
Dalším tématem, v němž jsme využili podklady školení pro učitelky ZUŠ Choceň, byla animace,
vytvořená v programu Photoshop, zobrazující nouzové “Přistání letadla na řece Hudson”.
Technickým cvičením byl nácvik “Kamerové chůze”, která je po pohybové stránce velmi specifická - a
má za účel vytvořit podmínky pro plynulý, neskákající a neroztřesený záznam při pohybu kamery
prostorem.
Výrazným tématem, které přišlo neplánovaně, se stala výstava Play Broumovsko. Obrovská expozice
interaktivních výtvarných objektů je ideálním místem pro filmování, takže jsme v rámci výukových etud
začali o této výstavě točit kolektivní dokument. Do něho filmují jak žáci, tak i učitel. Pořadatelé výstavy
mezi exponáty nadšeně přijali i naše starší dílo - vzducholoď Norge, která se mimo rámec představ stala
hitem výstavy. Dostala se tak na plakáty regionálních akcí a dokonce otevírala dokument “Toulavé
kamery” České televize. Možná se jí tento zájem stal nakonec osudným. Norge jezdila po kolejnicové
dráze, kde ji děti tahaly za provaz. Původně měla jezdit na elektricky poháněném vozíku, kdy by nebyla
v přímém kontaktu s diváky, ale tento záměr nakonec pořadatel nebyl schopen realizovat, tak přišlo na
řadu “ruční ovládání”. Při něm ale naše nebohá vzducholoď zažila během pár měsíců více, než za skoro
deset let své existence. Trhání, nárazy, rozjezdy, brždění a skoky nakonec způsobily zatím neznámou
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kolizi - a vzducholoď se utrhla z jednoho závěsu, proto musela být z expozice odstraněna. Převezli jsme
ji zpět do Muzea papírových modelů, kde byla původně umístěna - a zde zatím čeká na opravu a
opětovné zavěšení v muzeální expozici, kde byla a zase bude “doma”.
Aktivita kolem výstavy Play nám kromě tématu k filmování přinesla i nový kontakt s režisérkou hraného
filmu Lenkou Wimmerovou, která tam nyní působí a rádi jsme využili její nabídky zúčastnit se jednoho
natáčecího dne filmu “Kozy léčí”. Pro žánr hraného filmu jsme zatím žádného lektora neměli, tak jsme se
s paní režisérkou domluvili na další spolupráci, která bude pokračovat v příštím školním roce.
Samozřejmě pokračovala již navázaná spolupráce s profesionálními filmaři, takže jsme uspořádali další
workshopy s dokumentaristou Janem Šípkem a střihačem Ondřejem Vavrečkou, kteří se již stali našimi
“dvorními” lektory - a navázali jsme zde na témata Laboratoře filmové tvorby.
Náš lektorský okruh se podařilo zajímavým způsobem rozšířit. Jan Šípek nám poslal pozvánku na akci
“My Street Films” - soutěž dokumentárních filmů z ulic. Pořadatelé v rámci vzdělávání zúčastněných
autorů pořádají otevřená a bezplatná školení. Tak jsme se dostali na režisérský a kameramanský
workshop režiséra Víta Klusáka - a podařilo se nám s ním předběžně domluvit i jeho výjezd k nám.
Cyklus školení byl ukončen střihačským workshopem Báry Kopecké, ale pořadatelky “My Street Films”
jsou velmi aktivní, tak z toho určitě ještě něco bude. Možná také nějaký vlastní “street film” natočíme.
Tak jenom, prostřednictvím motta vysvětlíme o co vlastně jde: “Každá ulice má svůj příběh, ne každá
ulice má svůj film.” Akce vznikla před lety v Londýně, a letos v Praze probíhá její první zahraniční
varianta.
Během školního roku jsme filmovali i několik hudebních vystoupení: Vánoční koncerty, Závěrečné
vystoupení TO a Absolventský večer naší ZUŠ (kde proběhla i projekce jednoho žákovského filmu a
výstava absolventských fotografií), koncert hostujícího flétnového souboru Magistri a na koncertu PSO s
Jitkou Zelenkovou jsme v polickém kostele zajišťovali projekci do bočních lodí.
Péče o techniku nás vedla ke dvěma školením u našeho dodavatele VisualUnity Praha, kde jsme se
vzdělávali ve střihovém programu Avid MediaComposer a v reinstalaci počítačů.
Nezaháleli jsme ani soutěžně. Dva filmy našich žáků - “Stínidla” Jakuba Vovse a “V Melounovém cukru”
Gabriely Palijové si vedly velmi dobře. Na přehlídce výtvarných oborů ZUŠ Oči dokořán byly přijaty do
hlavní přehlídky (proběhne v říjnu 2014) a učitel dostal v krajském kole cenu poroty “Ocenění v
multimédiích”.
Zajímavější byly ale filmové soutěže. Na Prima sezóně získala Gabriela Palijová cenu a Jakub Voves
čestné uznání.
Na Videosalonu - soutěži neprofesionální filmové tvorby získala Gabriela Palijová druhé místo a Jakub
Voves čestné uznání s postupem - a v celostátním kole byla Gabriela oceněna v kategorii
experimentálních filmů prvním místem a Jakub čestným uznáním.
Nutno připomenout, že jsme na videosalonu soutěžili v kategorii dospělých, takže konkurence byla
velká.
A blížíme se k závěru školního roku a novému formátu, který bychom rádi “přetavili” do tradice.
V květnu se koná celostátní akce “Týden uměleckého vzdělávání”. My jsme do ní zaregistrovali celkem
tři aktivity. “Workshop v Grafice”, probíhající téměř celý týden dopoledne byl určen pro návštěvy škol
regionu (zúčastnilo se téměř 250 dětí).
Ano, tato akce byla impulsem, který vedl ke zprovoznění zbývající části učeben - videoateliéru a
televizního studia.
S workshopem souběžně - ale odpoledne probíhala aktivita “Jak to chodí v Grafice” určená rodičům a
dětem k nahlédnutí do naší výuky.
A v pátek 24. května byla “Vernisáž v Grafice”, kdy jsme naše učebny představili široké veřejnosti včetně
projekce našich úspěšných žákovských filmů.
No a to by snad pro jeden školní rok mohlo stačit.
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Výtvarná tvorba

Tématem tohoto roku bylo „Město a život v něm“. Zkoumali jsme ho z více stran.
Město se od okolní krajiny liší zejména tím co vytvořila lidská ruka. Architektura, technika,
komunikace, zásahy do terénu...
Člověk si tak vytváří podmínky pro život, utvářejí se skupiny lidí a sociální vzahy. Vzniká tak pro
nás nepřeberné paleta námětů pro výtvarnou činnost. Vše se odehrává v daném prostoru a
právě zachytit prostor se pro nás stalo odrazovým můstkem pro práci v tomto školním roce.
Využili jsme k tomu expozici muzea papírových modelů v našem městě.
Po vysvětlení a prohloubení si znalostí základů perspektivy jsme se pustili do kresby
architektury podle velmi přesně vyrobených exponátů.
Náš zájem jsme rozšířili po seznámení se s historií průmyslové revoluce i o techniku.
V prostoru se pohybujeme každý den.
Už v nové třídě jsme pokračovali vytvářením papírových modelů interiéru. Pomocí postaviček
vystřižených s papíru jsme fotili krátké animace a příběhy, které se v námi připraveném
prostředí odehrávaly.
Dalším krokem na naší cestě byla samostatná práce. Na kartičky jsme předem připravili zhruba
sto pojmů souvisejících s naším námětem od hmotných až po abstraktní. Buď náhodným
výběrem nebo vědomě (záleželo na volbě žáka) jsme si zvolili tři z nich.
Na základě toho žáci následně kreslili návrhy pro malbu.
Nacházeli jsme zcela nové věci a souvislosti, které nám pomohly oživit výtvarné práce a jejich
obsah. To se stalo středem našeho zájmu i v dalším období ve střídaní různých technik.
To se projevilo i při práci s keramikou.
Jedním z cílů bylo také objevení estetických kvalit různých materiálů a povrchů a jejich
promyšlená práce s nimi.
Dávali jsme prostor i pro individuální práci žáka a přípravě studentů na odborné školy.
Kromě již tradiční instalace betlému na náměstí jsme doplnili chybějící tabulky pro majitele psů
a jejich miláčky, výtvarně se podíleli na koncertech žáků ZUŠ, zúčastnili se přehlídky výtvarných
oborů ZUŠ, navštívili výstavu studentů SUPŠ na Žižkově náměstí v Praze, den otevřených dveří
na AVU, Národní galerii ve Veletržním paláci (umění 19. a 20. století) a uspořádali malou
výstavku absolventů při slavnostním předávání vysvědčení v Kolárově divadle.
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1. 5. 3. - Taneční obor:
Taneční obor v letošním školním roce navštěvovalo 93 žáků.
Děti v přípravném, základním studiu i ve studiu na druhém stupni dále prohlubovaly taneční
schopnosti, techniky i tvořivost.
Mladší žáci započali s výukou improvizace, kdy se učili samostatně tvořit a kultivovat svůj
bezprostřední dětský projev.
Starší žáci pokračovali v nácviku tanečních technik José Limona, Marthy Graham, Jazzu i
klasického baletu.
Žákům našeho tanečního oboru ve věku 6-8 let se podařilo s choreografií Nezbedná cháska
proniknout až do finále na taneční soutěžní přehlídce pořádané Taneční konzervatoří Taneční
centrum Praha pod názvem Taneční učitel roku.
Jedná se o dvoukolový výběrový festival pro choreografy a taneční učitele, který se uskutečnil
6. června v Praze v sále městské knihovny.
A ač byli nejmladšími účastníky, dostali zvláštní ocenění poroty, kterých porota udělila pouze
šest a snad ještě cennější odměnu- druhé místo udělené diváky.
Žáci tanečního oddělení se prezentovali na veřejných akcích, jako je Ples učitelů, Univerzita
třetího věku či vystoupení v Broumově v rámci spolupráce se ZUŠ Broumov.
Vyvrcholením celého školního roku bylo tradičně závěrečné vystoupení tanečního oboru, kde se
představili všichni žáci tanečního oboru.
Letošní rok byl ve znamení meziročníkového propojení, kdy se na jevišti současně představili
velcí i malí v nacvičených choreografiích.
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1. 5. 4. – Projekt "Výuka uměleckých předmětů laboratorní metodou":
Naše škola realizovala od 1.9.2011 do 31.12.2012 projekt "Výuka uměleckých předmětů
laboratorní metodou" CZ.01.07/1.1.05/04.0017, který byl spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem ČR.
Stručný obsah projektu:
Projekt vytváří nové metody ve výuce uměleckých oborů v ZUŠ s přenositelností do základních i
středních škol formou oborových laboratoří. Podporuje tvorbu nebo inovaci školních
vzdělávacích programů, zavádění ICT a multimediální techniky, filmovou a mediální výchovu.
Inspiraci pro formu Laboratoře čerpá z přírodovědných oborů, kde si v laboratorních cvičeních
žáci prakticky ověří teoretické principy, naučí se základním úkonům a následně provádějí
složitější a odbornější postupy. Obdobnou metodu projekt přenáší do studia uměleckých oborů
rozčleněním výukového procesu na jednoduchá a snadno osvojitelná cvičení, soustředěná do
podoby Multimediálního manuálu, která budou ověřena na školách Královéhradeckého kraje
pod odbornou garancí katedry výtvarné kultury PedF UHK. Realizace projektu vyžaduje
dovybavení vzorových učeben, odborné studie, vzdělávání řešitelů z řad vyučujících příjemce i
ověřovacích škol a jejich konzultace a stáže, a také vzdělávací a ověřovací workshopy se žáky.
Žadatel projektu: Základní umělecká škola Police nad Metují, okres Náchod
Partner projektu: Univerzita Hradec Králové
Cíle projektu:
Cílem projektu je vytvoření nové metodiky ve výuce multimediálních uměleckých oborů a
implementace ICT a multimediální techniky do vzdělávacích zaměření, kde se zatím běžně
nevyužívají (hudební improvizace, tanec).
Koncepční vzdělávací program je vytvořen z jednoduchých navazujících cvičení ve spolupráci s
předními odborníky a pedagogy z oboru filmu, animace, videoartu, výtvarného umění, hudby,
tance a zvukové tvorby. Ti zpracovali odborné studie, provedli vyškolení učitelů i žáků žadatele,
ověřovacích škol a metodiků a přinesli tak špičkové know-how do pohraničního regionu.
Na těchto základech byly v rámci projektu vytvořeny čtyři oborové Laboratoře:
1) filmové tvorby
2) hudební improvizace
3) zvukové tvorby
4) experimentálního tance
Projekt je završen multimediálním jevištním vystoupením, které představuje výsledky
jednotlivých Laboratoří a ukazuje tak možnosti mezioborové spolupráce, důležité pro vytváření
průřezových témat ŠVP všech typů škol. Každá Laboratoř je reprezentována dílčími výstupy ve
formě Laboratorních cvičení pro výuku daného oboru, soustředěnými v Multimediálním
manuálu. Ten je závěrečným a komplexním materiálem, jehož prostřednictvím je předávána
metodika tvůrčí práce s ICT. Jsou tak rozvíjeny především tvůrčí kompetence nezávislé na
technologických platformách.
Základní informace o projektu:
Číslo operačního programu: CZ.1.07
Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Název výzvy: Královéhradecký kraj - výzva č. 4 pro GP - oblast podpory 1.1
Název projektu: Výuka uměleckých předmětů laboratorní metodou
Předpokládané datum zahájení projektu: 1. 9. 2011
Předpokládané datum ukončení projektu: 31. 12. 2012
Předpokládaná doba trvání projektu v měsících: 16
Ohlédnutí za projektem:
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Myšky se staly vizuálním symbolem projektu

Výuka uměleckých předmětů
laboratorní metodou

Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.05/04.0017
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Výzva: Královéhradecký kraj - výzva č. 4 pro GP - oblast podpory 1.1
Prioritní osa 7.1 - Počáteční vzdělávání
Oblast podpory 7. 1. 1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání

Výuka uměleckých předmětů laboratorní metodou

Žadatel projektu
Základní umělecká škola Police nad Metují, okres Náchod

Partner projektu
Univerzita Hradec Králové - Katedra výtvarné kultury a textilní tvorby

Výuka uměleckých předmětů laboratorní metodou

Doba trvání projektu
1. 9. 2011 - 31. 12. 2012
celkem 16 měsíců

Výuka uměleckých předmětů laboratorní metodou

Laboratoř
filmové tvorby

Laboratoř
hudební improvizace

Laboratoř
zvukové tvorby

Výuka uměleckých předmětů laboratorní metodou

Laboratoř
experimentálního tance

Laboratoř
• inspirace z přírodovědných oborů
• laboratorní cvičení
• praktické ověření teoretických principů
• osvojení základních úkonů
• složitější a odbornější postupy

Výuka uměleckých předmětů laboratorní metodou

Umělecká laboratoř
• přenesení laboratorní metody do studia uměleckých oborů
• výuka multimédií a využití multimediální techniky při výuce
• umělecká tvorba a zvládnutí technologií
• rozčlenění výukového procesu
• jednoduchá a snadno osvojitelná cvičení
• multimediální manuál

Výuka uměleckých předmětů laboratorní metodou

Cíle projektu
• vytvoření nových metodik pro výuku uměleckých oborů ZUŠ
• implementace ICT a multimediální techniky do vzdělávacích
zaměření, kde se zatím běžně nevyužívají
- hudební obor - jazzová improvizace
- taneční obor - experimentální tanec a improvizace
• prohloubení těchto trendů tam, kde je už máme zavedené
- multimediální výtvarná tvorba
- zvuková tvorba a elektronické zpracování hudby
• přenositelnost na jiné typy škol
Výuka uměleckých předmětů laboratorní metodou

Laboratoř filmové tvorby

Výuka uměleckých předmětů laboratorní metodou

• základní aktivita projektu, ostatní Laboratoře se k ní vztahují
• vývoj vzdělávacího programu pro výuku dětské filmové tvorby
- hravost, výtvarnost, technická nenáročnost
- spolupráce s pedagogy a filmaři (FAMU, FHS UK, ČT…)
- ověření partnerem projektu KVKTT UHK na ZŠ, SŠ a ZUŠ
- ověření ZUŠ Police na malotřídních školách
• dovybavení Grafického studia a TV ateliéru
• podpůrné vzdělávací aktivity
- vzdělávání žáků ZUŠ Police (dokument, videostřih, videoart…)
- vzdělávání učitelů a metodiků i žáků ZŠ spádové oblasti
Laboratoř filmové tvorby

HDD, videoartová etuda - snímek z videa, lektorka MgA. Pavla Sceranková PhD.

Školení videostřihu Avid ve staré učebně Grafiky

Velká videostřižna ve staré učebně

Exkurze ze základní školy

Další exkurze ze ZŠ v rámci udržitelnosti, ale již v nové Grafice

Natáčení akční scény v novém videoatelieru

Online střižna pro živý vícekamerový záznam

Laboratoř hudební improvizace

Výuka uměleckých předmětů laboratorní metodou

•
•
•
•

hledání paralely k vizuální složce filmu v hudební improvizaci
improvizace - hudba - uvolněnost - vnímání ostatních - souhra
kompetence přenositelné do běžného života
spolupráce s předními hudebníky
- Jiří Stivín - improvizační dílny, CAP-Art ve Všenorech u Prahy
- Martin Brunner - jazzové improvizační dílny v Polici nad Metují
- Letní jazzová dílna Karla Velebného ve Frýdlantu
• vytvoření metodiky výuky hudební improvizace
• Využití audiovizuální techniky při výuce
Laboratoř hudební improvizace

CAP-Art u Jiřího Stivína ve Všenorech u Prahy, lektor osobně

CAP-Art u Jiřího Stivína ve Všenorech u Prahy, hudební studio v rekonstruovaném mlýně

Jiří Stivín na improvizační dílně v ZUŠ Police

Jazzování v ZUŠ Police s Martinem Brunnerem

Z Jazzování v ZUŠ Police s Martinem Brunnerem

Jazzování v ZUŠ Police s Martinem Brunnerem, nejmladší „jazzman“

Pověst o Polickém pokladu, ukázka z multimediálního představení - snímek z videa, jazzová improvizace Watermelon Man

Laboratoř zvukové tvorby

Výuka uměleckých předmětů laboratorní metodou

• Vztah Laboratoře ke zvukové složce audiovizuálního díla
• RVP pro ZUV - nová vzdělávací oblast digitální umělecké produkce
• vývoj osnov Elektronického zpracování hudby
a zvukové tvorby
• využití zkušeností s pilotáží RVP v oblasti multimédií
• proškolení pedagogů školy v práci s programovým vybavením
• zavedení vlastní výuky
• vytvoření vzdělávacích obsahů předmětu

Laboratoř zvukové tvorby

With Fear - snímek z videa, zvuk Jakub Voves, Lukáš Kubeček, Petr Obst - ukázka ozvučení videa třemi autory

Školení pro učitele v programu Sibelius s Jarkem Musilem

Laboratoř experimentálního tance

Výuka uměleckých předmětů laboratorní metodou

• filmový příběh v projektu reprezentuje tanec
svou pohybově-estetickou složkou
• zavedení audiovizuální techniky do výuky
• obohacení tanečního projevu multimediálními prostředky
• školení klasických tanečních technik, improvizace, pantomimy
práce s rekvizitami a pohybu po jevišti
• využití pohybu na netradičních místech (les, louka, skály)
• snímání prostředí audiovizuální technikou a použití v choreografii
• shrnutí výsledků do metodiky taneční improvizace
Laboratoř experimentálního tance

Pověst o Polickém pokladu, ukázka z multimediálního představení - snímek z videa, závěrečná taneční scéna VOLNOST

Monitorovací indikátory
• počet nově vytvořených / inovovaných produktů - 6 / 6
- Učit se film - metodika výuky filmové tvorby
- PC animace - kurz v programu Adobe Flash (komponenta ICT)
- Jazzování - kurz hudební improvizace v ZUŠ
- Sequel 3 - průvodce úvodními kroky (komponenta ICT)
- Tanec - metodika improvizace a choreografie
- Poklad - záznam vystoupení
Výuka uměleckých předmětů laboratorní metodou

Monitorovací indikátory
• počet podpořených osob
- poskytovatelé služeb - 19 / 26
- pracovníci v dalším vzdělávání - 45 / 116
- osoby v počátečním vzdělávání - děti, žáci - 800 / 1346

Výuka uměleckých předmětů laboratorní metodou

1. 5. 5 – Provoz a vybavení školy:
Pořízený investiční majetek:
Z vlastního investičního fondu byla ve školním roce 2013-14 pořízena pouze jedna položka, a to
klavír HOFFMANN, koncertní křídlo model T-177 za 455 220,- Kč.
Tento nástroj byl pořízen do koncertního sálu školy.

Další vyčerpávající, ale přitom povzbuzující školní rok je opět za námi.
Přinesl mnoho náročné a vyčerpávající práce, ale také radostné a povzbuzující úspěchy,
které byly motivací do další práce.
V tomto shrnutí se objevují jen ty viditelné úspěchy na různých soutěžích a veřejných
akcích, ale ten hlavní život školy se přece jen odvíjí v jednotlivých učebnách, kde také
probíhá ta mravenčí práce, která je povětšinou skryta před zraky veřejnosti a médií,
ale je neméně důležitá při formování charakteru, citlivosti a vnímání krásy v srdcích
našich dětí.
A jestliže se toto daří, pak v tom vidíme ten největší úspěch naší práce!
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2. - UČEBNÍ PLÁNY ŠKOLY:
2.1 Hudební obor:
A)

(Učební plán pro základní umělecké školy č.j.: 18.418/95, vydán: 26. června 1995)

Přípravné studium - Učební plán č.1 A, B, C:
I.stupeň základního studia:
Učební plán č. 2a

- (hra na klavír)

Učební plán č. 2b

- (hra na elektronické klávesové nástroje)

Učební plán č. 3

- (hra na housle, violu, violoncello)

Učební plán č. 4

- (hra na kontrabas)

Učební plán č. 5a

- (hra na zobcovou flétnu)

Učební plán č. 5b

- (hra na přípravný dechový nástroj)

Učební plán č. 6

- (hra na dechové a bicí nástroje)

Učební plán č. 8

- (hra na kytaru)

Učební plán č. 9

- (hra na akordeon)

Učební plán č. 10

- (pěvecká hlasová výchova)

Učební plán č. 11

- (sborový zpěv)

II. stupeň základního studia:
Učební plán č. 12

- (klávesové, smyčcové, dechové nástroje, kytara, akordeon)

Učební plán č. 13

- (pěvecká výchova a zpěv)

Rozšířené vyučování:
Učební plán č. 18, 19, 20, 21: (klavír, housle, viola, violoncello, kontrabas, dechové nástroje)
Učební plán č.20, 21: (kontrabas, dechové a bicí nástroje)
B)

(Učební plány Školního vzdělávacího programu „Škola plná umění“
Základní umělecké školy v Polici nad Metují, okres Náchod, platné od 1.9.2011)
Název studijního zaměření:

Učební plán č. H 01

- Hra na klavír

Učební plán č. H 02

- Sólový zpěv

Učební plán č. H 03

- Sborový zpěv

Učební plán č. H 04

- Hra na housle

Učební plán č. H 05

- Hra na violu

Učební plán č. H 06

- Hra na violoncello

Učební plán č. H 07

- Hra na kontrabas

Učební plán č. H 08

- Hra na trubku

Učební plán č. H 09

- Hra na lesní roh

Učební plán č. H 10

- Hra na baskřídlovku (baryton; trombon)
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Učební plán č. H 11

- Hra na pozoun

Učební plán č. H 12

- Hra na tubu

Učební plán č. H 13

- Hra na zobcovou flétnu

Učební plán č. H 14

- Hra na příčnou flétnu

Učební plán č. H 15

- Hra na klarinet

Učební plán č. H 16

- Hra na saxofon

Učební plán č. H 17

- Hra na hoboj

Učební plán č. H 18

- Hra na bicí nástroje

Učební plán č. H 19

- Hra na kytaru

Učební plán č. H 20

- Hra na baskytaru

Učební plán č. H 21

- Hra na akordeon

Učební plán č. H 22

- Hra na klávesy

Učební plán č. H 23

- Elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba

2.2 Výtvarný obor:
A)

(Učební plán výtvarného oboru ZUŠ č.j.: 18.455/2002-22, vydán: 3. května 2002)

Přípravné studium

- Učební plán č.1

I. stupeň základního studia

- Učební plán č. 2, 4, 6

II. stupeň základního studia

- Učební plán č. 3, 5, 7

B)

(Učební plány Školního vzdělávacího programu „Škola plná umění“
Základní umělecké školy v Polici nad Metují, okres Náchod, platné od 1.9.2011)
Název studijního zaměření:

Učební plán č. V 01

- Výtvarná tvorba

Učební plán č. V 02

- Multimediální výtvarná tvorba

2.3 Taneční obor:
(Učební plán tanečního oboru ZUŠ č.j.: 15.865/2000-22, vydán: 31. května 2000)
Přípravné studium

- Učební plán č.1

I. stupeň základního studia

- Učební plán č. 2

II. stupeň základního studia

- Učební plán č. 28a (č.j.: 18.418/95)

B)

(Učební plány Školního vzdělávacího programu „Škola plná umění“
Základní umělecké školy v Polici nad Metují, okres Náchod, platné od 1.9.2011)

Učební plán č. T 01

- Taneční výchova
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3. - ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH:
3.1.1 Pedagogičtí pracovníci:
Jméno:

Příjmení:

Vzdělání:

1.

Vladimír

Beran

střední odborné vzdělání
20 let
učitel sochařství a grafiky
(uměleckoprůmyslová škola kamenosochařská)
(uměleckoprůmyslová škola grafická)
(doplňující pedagogické studium na PdF UK Praha)

2.

Miriam

Blažková

vyšší odborné vzdělání
(absolutorium konzervatoře)

30 let

učitel odb. předmětů
(zpěv)

3.

Lubor

Bořek

vyšší odborné vzdělání
(absolutorium konzervatoře)

36 let

učitel odb. předmětů
(kontrabas)

4.

Dagmar

Bořková

úplné střední odborné
(maturita na gymnáziu)
(maturita na SPgŠ)

35 let

učitelka pro MŠ

Praxe:

Kvalifikace:

(metodika výtvarné vých.)

5.

Pavel

Čapek

vyšší odborné vzdělání
(absolutorium konzervatoře)

13 let

učitel odb. předmětů
(klavír, varhany, zpěv)

6.

Alžběta

Černá

vyšší odborné vzdělání
(absolutorium taneční konzervatoře)

20 let

učitelka tanečního oboru

7.

Josef

Fiala

vyšší odborné vzdělání
(absolutorium konzervatoře)

45 let

učitel odb. předmětů
(žesťové nástroje)

8.

Regina

Goslinská vysokoškolské vzdělání
(Vysoká škola múzických umění)

31 let

učitel odb. předmětů
(klavír)

9.

Kristina

Hynková

střední odborné vzdělání
(maturita na konzervatoři)

4 roky

učitel odb. předmětů
(žesťové nástroje)

10.

Jakub

Kolář

vyšší odborné vzdělání
(absolutorium konzervatoře)

10 let

učitel odb. předmětů
(bicí nástroje)

11.

Alina

Kozlovská vysokoškolské vzdělání
(Vysoká škola múzických umění)

25 let

učitel odb. předmětů
(klavír)

12.

Gabriela

Krečmerová vyšší odborné vzdělání
(absolutorium konzervatoře)

10 let

učitel odb. předmětů
(příčná flétna)

13.

Ladislav

Michal

vyšší odborné vzdělání
(absolutorium konzervatoře)

28 let

učitel odb. předmětů
(housle)

14.

Michaela

Michalová vyšší odborné vzdělání
(absolutorium konzervatoře)

26 let

učitel odb. předmětů
(violoncello)

15.

Lenka

Němcová

vyšší odborné vzdělání
(absolutorium konzervatoře)

30 let

učitel odb. předmětů
(žesťové nástroje)

16.

Ján

Pastorek

úplné střední odborné
24 let
učitel odb. předmětů
(maturita na Vojenské konzervatoři)
(tuba, akordeon)
(doplňující pedagogické studium na PdF UK Praha)

17.

Roman

Rokoš

vyšší odborné vzdělání
(absolutorium konzervatoře)

20 let

učitel odb. předmětů
(klarinet)

18.

Karolína

Sorokinová vyšší odborné vzdělání
(absolutorium konzervatoře)

41 let

učitel odb. předmětů
(klavír)

19.

Jaroslav

Soumar

úplné střední odborné
21 let
(Výtvarný obor)
(maturita na gymnáziu)
(pomaturitní studium obor sociálně právní)
(doplňující pedagogické studium na PdF UK Praha)

20.

Michaela

Ševců

vyšší odborné vzdělání
9 let
(absolutorium konzervatoře)
vysokoškolské vzdělání
(Univerzita Olomouc Hudební vědy - bakalář)
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učitel odb. předmětů
(klavír)

21.

Petr

Ševců

vyšší odborné vzdělání
(absolutorium konzervatoře)

22 let

učitel odb. předmětů
(kytara)

22.

Tomáš

Ševců

vyšší odborné vzdělání
(absolutorium konzervatoře)

25 let

učitel odb. předmětů
(kytara)

23.

Dagmar

Vajsarová vyšší odborné vzdělání
(absolutorium konzervatoře)
vysokoškolské vzdělání
(HAMU Praha - MgA)

6 roky

učitel odb. předmětů
(kontrabas)

3.1.2 Nepedagogičtí pracovníci:
1.

Jaroslava

Beranová

úplné střední odborné
30 let
(maturita na SPŠSt; SPgŠ; rekvalifikační kurz)

hospodářka, ekonom

2.

Jan

Nývlt

střední odborné vzdělání

28 let

školník

3.

Jarmila

Pešková

střední odborné vzdělání

36 let

uklízečka

4.

Emílie

Šolcová

střední odborné vzdělání

8 let

uklízečka

3.1.3 Pracovníci na dohody:
1.

Klára

Burešová

vyšší odborné vzdělání
(studující konzervatoř)

1 rok
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učitel odb. předmětů
(viola)

3.1.4 Přehled počtu zaměstnanců:

Zaměstnanců celkem:
z toho mužů:
žen:

27
12
15

interní zaměstnanci
externí zaměstnanci
pedagog.: nepedagog.: pedagog.: nepedagog.:
22
4
1
11
1
0
11
3
1

3.2 Členění zaměstnanců
3.2.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví
věk
do 20 let
21 - 30 let
31 - 40 let
41 - 50 let
51 - 60 let
61 a více let
celkem
%

muži
0
1
1
6
3
1
12
44,00

ženy
1
2
2
3
6
1
15
56,00

celkem
1
3
3
9
9
2
27
100,0

%
3,7
11,1
11,1
33,3
33,3
7,5
100,0
x

Věkový průměr zaměstnanců činil v roce 2014 46 let.

3.2.2 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví
vzdělání dosažené
základní
vyučen
úplné střední
úplné střední odborné
vyšší odborné
vysokoškolské
celkem

muži

ženy

celkem

1
0
0
11
0
12

2
1
1
7
4
15

3
1
1
18
4
27
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Z toho
pedagogové

1
18
4
23

%
11
4
4
66
15
100

3.3 Další vzdělávání pedagogických pracovníků:
 Lubor Bořek - ředitel:
název akce:
termín:
pořadatel:
lektor:

Kolokvium ředitelů ZUŠ
10. - 11. 10. 2013
Národní institut pro další vzdělávání Praha, pracoviště HK
Bc. . Odlová; PaedDr. M. Štoček

název akce:
termín:
pořadatel:
lektor:

Právní předpisy ve školství v aktuálním znění
24.2.2014
NIDV Hradec Králové
PhDr. J. Valenta, Praha

název akce:
termín:
pořadatel:
lektor:

Celostátní setkání ředitelů ZUŠ - Praha
6. 5. - 7. 5. 2014
FAKTA v.o.s. Žďár nad Sázavou
JUDr. D. Lichovníková; Mgr. M. Hřebecký; Bc. J. Stárek





Vladimír Beran - zástupce ředitele:

název akce:
termín:
pořadatel:
lektor:

Rozborový seminář k 14. celostátní přehlídce výtvarných prací
17. - 18.5.2014
NIPOS-ARTAMA Praha
PaedDr. Š. Brejcha, PaedDr. M. Pastorová, PhDr. J. Vančát, PhD.

 Miriam Blažková - učitelka zpěvu
 Dagmar Bořková - učitelka výtvarného oboru
 Pavel Čapek - učitel hry na klavír a korepetice
 Alžběta Černá - učitelka tanečního oboru
název akce:
termín:
pořadatel:
lektor:

Seminář moderního tance
18. - 22.8.2014
Taneční centrum Monsignore o.s.
Vladimír Mauer

 Josef Fiala - učitel hry na žesťové nástroje
 Regina Goslinská - učitelka hry na klavír
 Kristina Hynková - učitelka hry na žesťové nástroje
 Jakub Kolář - učitel hry na bicí nástroje
 Gabriela Krečmerová - učitelka hry na flétnu
název akce:
termín:
pořadatel:
lektor:

Respektovat a být respektován
21.9. - 10.11.2013
Centrum pro děti a rodiče Zvoněnka Náchod
PhDr. Lucie Dobešová, Mgr. Blanka Kaválková, Bc. Hana Čechová

název akce:
termín:
pořadatel:
lektor:

Seminář komorní hudby
12. - 13.4.2014
ZUŠ Police n.M. a Centrum kultury a vzdělávání Police n.M.
MgA Magdalena Bílková - Tůmová
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 Alina Kozlovská - učitelka hudební nauky
 Ladislav Michal - učitel hry na housle
 Michaela Michalová - učitelka hry na violoncello
 Lenka Němcová - učitelka hry na žesťové nástroje
název akce:
termín:
pořadatel:
lektor:

Seminář hry na trubku a jazzová improvizace
14.3.2014
ZUŠ Trutnov
Mgr. Juraj Bartoš, SK



Ján Pastorek - učitel hry na keyboard



Roman Rokoš - učitel hry na klarinet, saxofon



Karolina Sorokinová - učitelka hry na klavír



Jaroslav Soumar - učitel výtvarného oboru



Petr Ševců - učitel hry na kytaru



Tomáš Ševců - učitel hry na kytaru



Dagmar Vajsarová - učitelka hry na kontrabas

4. - PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ:
Ve školním roce 2013 - 14 bylo přijato ke studiu na Základní umělecké škole v Polici nad Metují
celkem:
153 žáků, z toho 105 dívek.
Hudební obor:

84 žáků (z toho 61 dívek)

Výtvarný obor:

48 žáků (z toho 23 dívek)

Taneční obor:

21 žáků (z toho 21 dívek)

4.1 - Absolventi školy:

Základní studium I. st.:
Základní studium II. st.:
Studium pro dospělé:
Celkem:
Celkový počet žáků:

Hudební obor:
28
18
0
46
67
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Výtvarný obor:
17
0
0
17

Taneční obor:
4
0
0
4

6. - KONTROLY
6.1 KONTROLY PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ:
Ve školním roce 2013-14 nebyla provedena inspekce.

6.2

KONTROLY OSTATNÍ

Ve školním roce 2013-14 nebyla provedena žádná kontrola.
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7. - MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY
7.1 - Účast žáků v soutěžích
7.1.1 Soutěže MŠMT -

hudební obor:

klavír:
Soutěžící:

0. kategorie:
Kohlová Štěpánka
I. kategorie:
Kohl Jonáš
Važan Michael
II. kategorie:
Cvrkalová Amelie
IV. kategorie:
Bartošová Kristýna
VII. kategorie:
Johnová Lucie
Suchánková Sára
VIII. kategorie:
Pohnerová Eliška
IX. kategorie:
Troutnarová Magdaléna

Okresní kolo:

Krajské kolo:

- 1. místo s postupem

- 1. místo

- 1. místo
- 1. místo s postupem

- 1. místo s postupem

- 1. místo s postupem

- 2. místo

- 1. místo s postupem

- 2. místo

- 1. místo s postupem
- 1. místo s postupem

- 1. místo s postupem
- 1. místo s postupem

- 1. místo s postupem

- 2. místo

- 1. místo s postupem

- 1. místo

Ústřední kolo:

- 2. místo

- Čestné uznání
- 3. místo

Zvláštní ceny poroty:
Krajské kolo:
Cena za vynikající interpretaci skladby A. Žilinského - Kohlová Štěpánka – 0. kat.
Cena za vynikající interpretaci skladby S. Prokofjeva – Suchánková Sára – 7. kat.
Uznání poroty za vynikající pedagogickou přípravu: Goslinská Regina
smyčce:
Soutěžící:

Lichá Anna (housle)
Lichá Lucie (housle)
Novotná Eliška (housle)
Novotná Barbara (housle)
Pospíšilová Anna Klára (housle)
Karpfová Kateřina (housle)
Karpfová Karolína (housle)
Novotná Anna (housle)
Soukupová Petra (housle)
Pospíšil Josef (housle)
Vik Maxim (viola)
Vik Samuel (violoncello)
Jirásek Lukáš (violoncello)
Pospíšilová Františka (violoncello)
Soukupová Karolína (violoncello)
Hrnčíř Michal (kontrabas)
Soumarová Gabriela (kontrabas)
Justová Alena (kontrabas)

Okresní kolo:

Krajské kolo:

- 1. místo s postupem
- 1. místo s postupem
- 1. místo s postupem
- 1. místo s postupem
- 1. místo s postupem
- 1. místo s postupem
- 1. místo s postupem
- 1. místo s postupem
- 1. místo s postupem
- 1. místo s postupem
- 1. místo s postupem
- 1. místo s postupem
- 1. místo s postupem
- 1. místo s postupem
- 1. místo s postupem
- 1. místo s postupem
- 1. místo s postupem
- 1. místo s postupem
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- 1. místo
- 1. místo
- 1. místo
- 1. místo
- 1. místo s postupem
- 1. místo
- 1. místo s postupem
- 1. místo s postupem
- 1. místo
- 1. místo
- 1. místo
- 1. místo
- 1. místo
- 1. místo s postupem
- 1. místo s postupem
- 2. místo
- 1. místo
- 1. místo

Ústřední kolo:

- 1. místo
- 3. místo
- 2. místo

- 2. místo
- 1. místo

Zvláštní ceny poroty:
Krajské kolo:

Anna Pospíšilová - Cena za mimořádný interpretační výkon
Anna Novotná - Cena za mimořádný interpretační výkon
Karolina Sorokinová - Cena poroty za vynikající klavírní spolupráci
Michaela Michalová - Cena poroty za vynikající pedagogické vedení
Dagmar Vajsarová - Cena poroty za vynikající pedagogické vedení

kytara:
Soutěžící:

Hušková Kateřina
Nosek Radovan
Kytarové duo:
Tiefa Tomáš
Malík Nikolas
Vídeňová Květa
Prchalová Monika

Okresní kolo:

Krajské kolo:

Ústřední kolo:

- 2. místo
- 2. místo
- 1. místo s postupem

- 2. místo

- 1. místo s postupem

- 2. místo

Dechové orchestry:
Soutěžící:
Velký dechový orchestr

Krajské kolo:
- 1. místo s postupem
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Ústřední kolo:
- Zlaté pásmo

_

7.1.2 Ostatní soutěže:
20. ročník interpretační soutěže „Karel Ditters z Dittersdorfu a hudební klasicismus“
Vidnava 17. 10. 2013:
0a. kategorie:
Mini Brass:

1a. kategorie:
Junior Brass:

1a. kategorie:
Baby Brass:

3a. kategorie:
Brass Band:

Josef Hlaváček – trubka,
Eliška Jirmannová – lesní roh

1. místo

Štěpán Kollert – trubka,
Doubravka Čápová – lesní roh
Tomáš Hruška - baryton

1. místo

Tomáš Kubeček – trubka,
Markéta Jirmannová – lesní roh
Daniel Kubeček – baskřídlovka

2. místo

Chananel Sichrovský – trubka,
Tomáš Pavel - trubka
Josef Sichrovský – baryton
Jan Pavel - baryton
Marek Zítka – tuba

3. místo

Karlovarský skřivánek - krajské kolo (Nové Město nad Metují 12. 2. 2014)

kategorie mladších zpěváků:
Karolína Skalová
- 2. místo
Vladimír Uhnavý

- 1. místo s postupem

Karlovarský skřivánek - celostátní kolo (Karlovy Vary 24. 3. 2014)
Vladimír Uhnavý

- 3. místo

Zahrada písní 2014 Praha 12. 4. 2014
Pěvecký sbor STUDÁNKA

Stříbrné pásmo

Mezinárodní festival pěveckých sborů Svátky písní Olomouc 4. - 7. 6. 2014
Pěvecký sbor STUDÁNEČKA

Stříbrné pásmo
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7.2 - Absolventi, přijatí ke studiu na odborných školách:
Hudební obor:

7.2.1
Rok:
1991

Příjmení:
Pohlová

Jméno:
Milena

Nástroj:
lesní roh

Učitel:
Bořek

Škola:
Konzervatoř Pardubice

1993

Haucková

Hana

violoncello

Michalová

Konzervatoř Pardubice

1996

Kleinerová

Jana

kytara

Ševců P.

Stř. ped. škola Litomyšl

1997

Maroul

Martin

trubka

Němcová

Konzervatoř Pardubice

1988

Kolář
Jehličková

Jiří
Radka

trubka
klavír

Němcová
Goslinská

Stř. ped. škola Litomyšl
Stř. ped. škola Litomyšl

1999

Ducháčová
Kopecký
Beranová

Jana
Miroslav
Gabriela

Michalová
Michal
Rokoš

Konzervatoř Pardubice
Konzervatoř Pardubice
Konzervatoř Pardubice

Klusáčková
Konečná
Haucková

Michaela
Kateřina
Hana

violoncello
housle
flétna
hud.
pedagogika
klavír
violoncello

Goslinská
Sorokinová
Michalová

VŠ pedagogická Ústí n. L.
VŠ pedagogická Hradec Králové
Mistrovská houslařská škola Luby

2000

Bořková
Zocherová
Čermák
Šrejberová

Dagmar
Martina
Pavel
Kristýna

kontrabas
housle
kytara
kytara

Bořek
Michal
Ševců T.
Ševců T.

Konzervatoř Pardubice
Konzervatoř Pardubice
Ježkova konzervatoř Praha
VŠ pedagogická Hradec Králové

2001

Kolář
Teuberová
Urbanová

Jakub
Veronika
Petra

lesní roh
zpěv, klavír
klavír

Němcová
Blažková
Sorokinová

Konzervatoř Praha
Stř. ped. škola Nová Paka
Stř. ped. škola Litomyšl

2002

Hynek
Francová

Vojtěch
Kateřina

trubka
kytara

Němcová
Ševců T.

Konzervatoř Praha
Stř. ped. škola Nová Paka

2003

Suchánková
Švorčíková
Malíková
Maroul

Eva
Radka
Ivana
Martin

klavír
zpěv
klavír
trubka

Goslinská
Blažková
Goslinská
Němcová

Konzervatoř Pardubice
Stř. ped. škola Litomyšl
Stř. ped. škola Litomyšl
HAMU Praha

2004

Hynková
Dostálová

Kristýna
Jana

tuba
klavír

Němcová
Goslinská

Konzervatoř Kroměříž
VŠ pedagogická Hradec Králové

2005

Skálová
Ducháčová

Anna
Jana

housle
violoncello

Michal
Michalová

Konzervatoř Praha
VŠ pedagogická Liberec

2006

Bihari
Landová
Langerová
Winterová
Francová
Bořková
Skálová

Stanislav
Kateřina
Michaela
Alena
Jana
Dagmar
Magdalena

violoncello
zpěv
zpěv
akordeon
zobcová flétna
kontrabas
violoncello

Michalová
Blažková
Blažková
Pastorek
Bořek
Bořek
Michalová

Konzervatoř Pardubice
Stř. ped. škola Litomyšl
VŠ pedagogická Hradec Králové
VŠ pedagogická Liberec
VŠ pedagogická Liberec
HAMU Praha
VŠ pedagogická Hradec Králové
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2007

Michal
Skálová
Zocherová
Klápště
Hynek

Matouš
Anna
Martina
Miloš
Vojtěch

housle
housle
housle
kontrabas
trubka

Michal
Michal
Michal
Bořek
Němcová

Konzervatoř Praha
Univerzity of Michigan Ann Arbor
Hudební vědy Brno
Evropská konzervatoř Praha
Pedagogická fakulta Hr. Králové

2008

Špuláková
Šrámková
Michal
Obršálová
Burešová
Hanzl
Dostálová
Kleinová
Švorčíková
Šrámková
Hynková

Tereza
Kristýna
Šimon
Žaneta
Klára
Jan
Martina
Lenka
Radka
Kristýna
Kristina

klavir
klavir
housle
housle
viola
baskytara
klavír
zpěv
zpěv
klavir
tuba

Goslinská
Goslinská
Michal
Michal
Michal
Bořek
Goslinská
Blažková
Blažková
Goslinská
Němcová

Konzervatoř Pardubice
Konzervatoř Praha
Konzervatoř Praha
Konzervatoř Praha
Konzervatoř Praha
Ježkova konzervatoř Praha
Stř. ped. škola Nová Paka
Pedagogické lyceum Jaroměř
Pedagogická fakulta Hr. Králové
UK Praha
Pedagogická fakulta Hr. Králové

2009

Mazancová
Pátek
Nývltová

Pavla
Matěj
Lucie

housle
klarinet
klávesy

Michal
Rokoš
Pastorek

Pražská konzervatoř
Konzervatoř Praha
VŠ pedagogická Liberec

2010

Michal

Matouš

housle

Michal

Sedláčková

Dominika

zpěv

Blažková

Němcová
Kollert
Nádvorníková
Soumarová
Michal

Monika
Jaroslav
Markéta
Kateřina
Šimon

lesní roh
trubka
housle
housle
housle

Němcová
Němcová
Michal
Michal
Michal

Skálová
Exner

Anna
Pavel

housle
klávesy

Michal
Pastorek

Konzervatoř Brno
Konzervatoř Brno
Pražská konzervatoř
Pražská konzervatoř
The Juilliard School New York,
HAMU Praha
Indiana University
SUPŠ Hradec Králové

2013

Rainová
Patrná
Rainová

Zuzana
Andrea
Zuzana

kytara
zpěv
zpěv

Ševců T.
M. Blažková
M. Blažková

Konzervatoř Pardubice
KU Praha
DAMU Praha

2014

Soukupová
Karpfová
Johnová
Suchánková

Petra
Karolína
Lucie
Sára

housle
housle
klavír
klavír

Michal
Michal
Goslinská
Goslinská

Kubeček
Šafářová

Pavel
Tereza

trubka
zpěv

Němcová
M. Blažková

JAMU Brno
SPŠ Litomyšl
Konzervatoř Pardubice
Konzervatoř Pardubice
Pedagogická fakulta Hradec
Králové
DAMU Praha

2011

The Juilliard School New York,
HAMU Praha
SPŠ Litomyšl

2012
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Taneční obor:

7.2.2
Rok:
2008
2009
2011
2012
2013

Příjmení:

Jméno:

Učitel:

Škola:

Řehořová
Třešňáková
Třešňáková
Drobek

Tereza
Dita
Dita
Jan

Černá
Černá
Černá
Černá

Taneční konzervatoř o.p.s. Praha
Taneční konzervatoř o.p.s. Praha
Duncan konzervatoř Praha
Konzervatoř Taneční Centrum Praha

Výtvarný obor:

7.2.3

2000
2001

Příjmení:
Linhartová
Ducháč
Lanta
Drechselová
Lankašová
Kaurová
Borna
Zudová
Petrov

Jméno:
Jana
Petr
Tomáš
Eva
Markéta
Veronika
Jan
Miroslava
Jan

Učitel:
Soumar/Bořková
Bořková
Soumar
Bořková
Bořková
Soumar
Soumar
Soumar/Bořková
Soumar

Škola:
SPŠ textilní Brno, Francouzská 101, 662 69
SOU umělecká keramika, Tábor
SUŠ kamenická, Hořice v Podkrkonoší
SZdŠ Hradec Králové (obor: zubní laborant)
SOU Velké Poříčí (obor: aranžérství)
SOU služeb (obor: fotografka)
SOU Svatoňovice (výroba vánočních ozdob)
SUŠ textilních řemesel, Praha 1
SUŠ grafická Helichova Praha

2002
2003

Urbanová
Syrovátková
Bihari
Blažková

Petra
Lenka
Aleš
Hana

Soumar
Bořková
Soumar/Bořková
Beran

Stř. ped. škola Litomyšl
SOŠ textilní výtvarnictví Ústí n. O.
SOU zlatník - klenotník, Jablonec nad Nisou
SPŠ grafická Helichova Praha (fotografie)

Rok:
1996
1997
1998
1999

2004

Iljašenková
Dvořáčková
Sýkorová
Šrottová
Vítová

Anna
Veronika
Nikol
Jitka
Kateřina

Soumar
Soumar/Bořková
Soumar/Bořková
Soumar/Bořková
Beran

SUPŠ Václava Hollara Praha
SUŠ kamenická a sochařská, Hořice v Podkrk.
SPŠ textilní Velké Poříčí
SPŠ textilní Velké Poříčí
SŠ apl. kybernetiky - virtuální grafika HK

2005

Marková
Petrov
Antlová
Klásková

Lenka
Jan
Martina
Kateřina

Soumar/Bořková
Soumar/Bořková
Soumar/Bořková
Soumar/Bořková

VOŠ Um. Designu v Plzni
Akademie výtvarných umění - Praha
SUŠ kamenická a sochařská Hořice
SOŠ zubní laborant Hradec Králové

2006

Vondra
Máslová
Landová
Bitnar

Jakub
Michaela
Kateřina
Filip

Beran
Soumar/Bořková
Soumar/Bořková.
Soumar/Bořková

SŠ apl. kybernetiky - virtuální grafika HK
SPŠ propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí
Stř.ped.škola Litomyšl
SOŠ propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí

2007

Lokvenc
Divišová
Slováková
Studentová
Váňová

Pavel
Martina
Martina
Dominika
Martina

Beran
Bořková/Soumar
Soumar/Bořková
Soumar/Bořková
Soumar/Bořková

SŠ informatiky a služeb Dvůr Králové
Střední škola řemeslná Jaroměř - umělecký keramik
SPŠ textilní Velké Poříčí
SPŠ textilní Velké Poříčí
Vysoká škola - UMPRUM Praha Dějiny umění

2008

Břeský
Řehák
Burešová

Jan
Martin
Kristýna

Beran/Soumar
Soumar/Bořková
Soumar/Bořková

SUPŠ Hradec Králové - design nábytku a interiéru
SUPŠ hudebních nástrojů a nábytku Hradec Králové
Floristická střední škola Hradec Králové
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Ticháčková
Cinkaničová
Friml
Máslo

Veronika
Monika
Lukáš
Aleš

Soumar/Bořková
Bořková/Soumar
Beran
Beran

SPŠ Velké Poříčí - obor textilní výtvarnictví
SUŠ Kamenická a sochařská - obor restaurování
SPŠ Nové Město n. M. - obor informační technologie
SOU Velké Poříčí - tiskař

2009

Horáková
Jirka
Fulková
Kollert
Formánek
Gábor

Michaela
Martin
Petra
Vojtěch
Jan
Daniel

Soumar/Bořková
Soumar/Bořková
Soumar/Bořková
Beran
Beran
Beran

2010

Berka

Lukáš

Soumar/Bořková

Térová

Michaela

Soumar/Bořková

Špačková
Nádvorník
Ročárková
Hejzlar
Duchatschová

Leona
Filip
Alžběta
Tomáš
Anna

Soumar/Bořková
Soumar/Bořková
Soumar/Bořková
Soumar/Bořková
Soumar/Bořková

Kollert

Václav

Beran

Rajs

Pavel

Beran

Romanová
Uždil

Kateřina
Štěpán

Beran
Beran

Zelená
Pírková
Blažek

Lucie
Markéta
Jan

Beran/Soumar
Soumar/Bořková
Soumar/Bořková

Střední zahradnická škola Litomyšl - floristika
VUT Brno - fakulta architektury
ČVUT Brno - fakulta architektury a stavitelství
SŠ umění a designu a VOŠ restaurátorská Brno
Střední umělecká škola grafická Jihlava
SŠ informatiky a služeb Dvůr Králové
Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních
nástrojů a nábytku Hradec Králové
Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních
nástrojů a nábytku Hradec Králové
Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních
nástrojů a nábytku Hradec Králové
SPŠ Velké Poříčí - propagační grafika
SPŠ Velké Poříčí - propagační grafika
ČVUT Praha - fakulta architektury a stavitelství
SUŠ kamenická a sochařská Hořice - užitá malba
SŠ služeb, obchodu a gastronomie Hradec Králové obor fotograf
SŠ propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí obor reprodukční grafik
SŠ oděvní, služeb a ekonomiky Červený Kostelec obor oděvní návrhářka
SPŠ Nové Město n. M. - obor informatika
SŠ propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí obor propagační grafika
ČVUT Praha - fakulta architektury a stavitelství
VOŠ zubní laborant Ústí nad Labem

Seidl

Jiří

Beran

Suchánek
Holeščáková

Luděk
Andrea

Beran
Beran

Kujínek

Martin

Beran

Krejcarová

Kateřina

Soumar/Bořková

Seifertová
Ansorge

Martina
Dominik

Soumar/Bořková
Beran

Král

Dominik

Beran

Pospíšil

Daniel

Beran

Marel

Radan

Beran

Pšenička

Daniel

Beran

Starý

Jan

Beran

SŠ propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí obor tiskař
SŠ propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí obor reprodukční grafik
SŠ propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí obor reprodukční grafik
SŠ informatiky a služeb Dvůr Králové, obor Správa
počítačových sítí
SPŠ Nové Město n. M., obor Informační technologie

Steiner

Jan

Beran

SUPŠ Hudebních nástrojů a nábytku Hradec Králové

2011

2012

2013

2014

SŠ propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí obor propagační grafika
SŠ informatiky a služeb Dvůr Králové
SŠ propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí obor propagační grafika
SŠ propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí obor propagační grafika
SŠ propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí obor propagační grafika
SŠ - obor floristika Hradec Králové
SŠ aplikované kybernetiky Hradec Králové - virtuální
grafika
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7.3 - Kalendář akcí školy:
Hudební obor:

7.3.1
Datum:
1
2
3

9.10.2013
16.10.2013
17.10.2013

4

8.11.2013

5

20.11.2013

6

22.11.2013

7
8

26.11.2013
28.11.2013

Datum:

Akce:

Účinkující:

Místo:

vystoupení
veřejné vystoupení
soutěž Vidnava
Konzultace u Mgr. M.
Maixnerové
poslech abonentního
koncertu konzervatoře
Brno
Konference 800 let
Benediktini
Návštěva Amati
Kraslice - zkouška +
výběr nástrojů
Domov důchodců
Vytrubování u
vánočního stromečku
Adventní koncert

komořiny Žestě
komořiny Žestě
komořiny Žestě
žáci klavírního oddělení - L. Johnová, S.
Suchánková

Pellyho domy
ZUŠ
Vidnava
konzervatoř
Pardubice

žestě

Besední dům
Brno26. 11. 2013

A. Novotná
Němcová
Pospíšilovi
žestě - Kristina Hynková (žáci: Michal
Sirko, Kristýna Sirková)
mladší pěvecké sbory

Kraslice
DD Police n. M.

obecní úřad Pěkov
Kolárovo divadlo
divadlo police nad
11 4.12.2013
adventní koncert
žestě
metují
Kollarovo Divadlo
12 4.12.2013
Vánoční koncert
kytarové duo T.Tiefa, N.Malík
Police nad Met.
Konzultace u Mgr. M. žáci klavírního oddělení - L. Johnová, S. konzervatoř
13 6.12.2013
Maixnerové
Suchánková
Pardubice
Na vánoce dlouhý
vánoční koncert smyčcových orchestrů
14 9.12.2013
noce
a hostů
Pellyho domy
15 9.12.2013 12.12.2013 Vánoční koncerty HN žácí hudební nauky
třída č. 10
16 11.12.2013
Vánoční koncert
Akordeony, Klávesy
koncertní sál ZUŠ
17 13.12.2013
Soustředění klavíry
žácí třídy A. Kozlovské
koncertní sál ZUŠ
18 16.12.2013
Třídní koncert - klavíry žácí třídy R. Goslinské
koncertní sál ZUŠ
19 17.12.2013
Vánoční koncert
pěvecké oddělení
Koncertní sál ZUŠ
divadlo Police nad
20 17.12.2013
vánoční koncert
žestě
Metují
21 17.12.2013
Vánoční koncert
žácí třídy A. Kozlovské, M. Blažkové
koncertní sál ZUŠ
Kollarovo Divadlo
22 18.12.2013
Vánoční koncert
S. Suchánková - klavír
Police nad Met.
Kollarovo Divadlo
23 18.12.2013
Vánoční koncert
kytarové duo M.Prchalová, K.Vídeňová Police nad Met.
Vánoční zpívání pro
24 18.12.2013
seniory
Studánka a sólisté
DD Police n. M.
Vánoční koncert Studánečka, Studánka, korepetitoři,
25 18.12.2013
starší žáci
sbormistr
Kolárovo divadlo
26 19.12.2013
Vánoční třídní koncert Kytara J.Černý, K.Hušková,
koncertní sál ZUŠ
27 20.12.2013
Koncert Petrovice
žestě
Velké Petrovice
28 23.12.2013
Vánočni vytrubování
žestě
Police nad Metují
Pulnoční vytrubování
29 23.12.2013
Hvězda
žestě
Hvězda
Soustředění účastniků
30
3.1.2014
klavírní soutěži ZUŠ
Š. Kohlová, J. Kohl, E. Pohnerová
koncertní sál ZUŠ
Konzultace u Mgr. M. žáci klavírního oddělení - L. Johnová, S. konzervatoř
31
6.1.2014
Maixnerové
Suchánková
Pardubice
Konzultace u Mgr. M. žácí klavírního oddělení - L. Johnová, S. konzervatoř
32 13.1.2014
Maixnerové
Suchánková
Pardubice
33 15.1.2014
Talentové zkoušky
žácí klavírního oddělení - L. Johnová, S. konzervatoř
9
10

1.12.2013
4.12.2013
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34

18.1.2014

35

25.1.2014

36

25.1.2014

37

28.1.2014

38

29.1.2014

39
40

31.1.2014
31.1.2014

41

1.2.2014

42
43
44

4.2.2014
5.2.2014
7.2.2014

45
46

7.2.2014
13.2.2014

47

15.2.2014

48
49

17.2.2014
18.2.2014

50

18.2.2014

51

18.2.2014

52

18.2.2014

53
54

20.2.2014
21.2.2014

55

22.2.2014

56

24.2.2014

57
58
59

25.2.2014
26.2.2014
26.2.2014

60

26.2.2014

61

26.2.2014

Suchánková
Soustředění účastniků A. Cvrkalová, K.Bartošová, M.
klavírní soutěži ZUŠ
Troutnarová
A. Cvrkalová, K.Bartošová, M.
soustředění účastniků Troutnarová, L. Johnová, S.
klavírní soutěži ZUŠ
Suchánková
Soustředění účastniků
klavírní soutěži ZUŠ
Š. Kohlová, J. Kohl, E. Pohnerová
Předsoutěžní
přehrávka
smyčce
Exkurze do Firmy C.
Bechstein u příležitostí
160. výročí existence
firmy
žácí klavírního oddělení
Soustředění účastniků A. Cvrkalová, K. Bartošová, M.
klavírní soutěži ZUŠ
Troutnarová, l. Johnová, S. Suchánková
Soustředění
sólisté smyčce
Vítání občánků
Školní kolo klavírní
soutěži ZUŠ
Večírek - smyčce
Domov důchodců
Školní kolo
Karlovarský Skřivánek
2014
Třídní koncert
Soustředění účastniků
klavírní soutěži ZUŠ
Akustická zkouška v
ZUŠ Náchod
Interní večírek - klavíry

žáci kytarového oddělení
Š. Kohlová, J. Kohl, M. Važan,
A.Cvrkalová, K. Bartošová, M.
Troutnarová, L. Johnová, S.
Suchánková, Pohnerová E.
sólisté smyčce
sólisté smyčce

Pardubice
koncertní sál ZUŠ
koncertní sál ZUŠ
koncertní sál ZUŠ
koncertní sál ZUŠ
Fabryka C.
Bechstein, Hradec
Králové
koncertní sál ZUŠ
ZUŠ
M.Ú. Police nad
Met.

koncertní sál ZUŠ
koncertní sál ZUŠ
DD Police n. M.

zpěváci sólisté + korepetitoři
žestě - Kristina Hynková

ZUŠ Police nad
Metují
koncertní sál ZUŠ

žácí klavírního oddělení

koncertní sál ZUŠ

žácí klavírního oddělení
žácí klavírního oddělení
žácí klavírního odděleni - účastniky
Interni večírek - klavíry soutěži ZUŠ
žáci R.Nosek, A.Dostálová, K.Hušková,
Školní kolo kytarové
T.Tiefa, N.Malík,K.Vídeňová,
soutěže ZUŠ
M.Prchalová
Oblastní kolo
Karlovarský Skřivánek Karolína a Kristýna Skalovy, Vladimír
2014
Uhnavý
Okresní kolo soutěže
ZUŠ-HRA NA
KYTARU
žáci kytarového oddělení
DD Police n. M.
sólisté smyčce
Soustředění účastniků
klavírní soutěži ZUŠ
Š. Kohlová, J. Kohl, E. Pohnerová
Zkouška a výběr
nástroju
Němcová
Š. Kohlová, J. Kohl, M. Važan,
A.Cvrkalová, K. Bartošová, M.
Okresní kolo soutěže Troutnarová, L. Johnová, S.
ZUŠ - hra na klavír
Suchánková, Pohnerová E.
Koncertíček pro MŠ
sólisté smyčce
Večírek - smyčce
sólisté smyčce
Koncert pro ZUŠ
Františkovy Lázně
sólisté smyčce
Koncert pro ZUŠ
Františkovy Lázně
Kristýna Skalová, Vladimír Uhnavý
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ZUŠ Náchod
koncertní sál ZUŠ
koncertní sál ZUŠ
koncertní sál ZUŠ
ZUŠ Nové Město n.
Met.
Zuš Police nad Met.
DD Police n. M.
koncertní sál ZUŠ
Lídl Brno

ZUŠ Náchod
MŠ Velký Dřevíč
ZUŠ
koncertní sál ZUŠ
ZUŠ Police nad
Metují

62

26.2.2014

koncert pro ZUŠ
Františkovy lázně

63
64

1.3.2014
3.3.2014

Koncert
Večírek - smyčce

65
66

5.3.2014
6.3.2014

67

6.3.2014

68

7.3.2014

69

8.3.2014

70
71

10.3.2014
11.3.2014

72
73

13.3.2014
13.3.2014

74

14.3.2014

75

17.3.2014

76

20.3.2014

77
78

21.3.2014
22.3.2014

79

23.3.2014

24.3.2014

80
81
82
83
84
85

25.3.2014
26.3.2014
28.3.2014
29.3.2014
30.3.2014
31.3.2014

26.3.2014

86
87

1.4.2014
5.4.2014

88

8.4.2014

89

9.4.2014

90

11.4.2014

91

11.4.2014

92

12.4.2014

13.3.2014

20.3.2014

komořiny žestě

sólisté smyčce
sólisté smyčce
Studánka, sólisté, P. Čapek, M.
Remember Holocaust Blažková
Okresní kolo smyčce sólisté smyčce
Černá hodinka Studánka, sólisté, P. Čapek, M.
Moderní stát Izrael
Blažková
Š. Kohlová, J. Kohl, M. Važan,
A.Cvrkalová, K. Bartošová, M.
Troutnarová, L. Johnová, S.
Interní večírek - klavíry Suchánková, E. Pohnerová
konzultace u Mgr. M. žáci klavírního oddělení - L. Johnová, S.
Maixnerové
Suchánková
Natáčení DVD
Hudební nástroje
rukama děti č.3
žácí hudební nauky
Soustředění
sólisté smyčce
Soustředění účastniků
klavírní soutěži ZUŠ
Š. Kohlová, E. Pohnerová
Soustředění
sólisté smyčce
Seminář - trubka _
Juraj Bartoš
Němcová
Natáčení DVD
Hudební nástroje
rukama děti č.3
žácí hudební nauky
Krajské kolo soutěže
ZUŠ-HRA NA
KYTARU
žáci kytarového oddělení
Akustická zkouška v
žácí klavírního odděleni - účastniky
ZUŠ Hradec Králové soutěži ZUŠ
Natáčení DVD
Š. Kohlová, J. Kohl, E. Pohnerová
Celostátní kolo
Karlovarský Skřivánek Vladimír Uhnavý, P. Čapek, M.
2014
Blažková
Účastniky soutěže ZUŠ - 3. Kohlová, M.
Važan, A. Cvrkalová, K. bartošová, M.
Krajské kolo soutěže Troutnarová, L. Johnová, S.
ZUŠ - hra na klavír
Suchánková, E. Pohnerová
Koncert
sólisté smyčce
koncert
Big Band
Soustředění
sólisté smyčce
Soustředění
sólisté smyčce
Soustředění
sólisté smyčce

2.4.2014 Krajské kolo smyčce
Veřejná generálka
Ústřední umělecká
rada
Poslech koncertu Královehradecká
filharmonie
Koncert Evy
Suchánkové
Krajské kolo soutěž
orchestrů
Soustředění

ZUŠ
Motlitebna CB
Hronov
koncertní sál ZUŠ
Pellyho domy
Police nad Metují
Knihovna Police
nad Metují

koncertní sál ZUŠ
konzervatoř
Pardubice
třída č. 10
ZUŠ
koncertní sál ZUŠ
ZUŠ
Trutnov
třída č. 10
ZUŠ Jaroměř
ZUŠ Na Střezině,
Hradec Králové
koncertní sál ZUŠ
ZUŠ Karlovy Vary

sólisté smyčce
Big Band

ZUŠ Na Střezině,
Hradec Králové
koncertní sál ZUŠ
Broumov
ZUŠ
ZUŠ
ZUŠ
ZUŠ Habrmanova
HK
divadlo Police

Michalová

Praha

žestě
Eva Suchánková, studentka AMU v
Praze

Náchod

Big Band

Üpice
ZUŠ Police nad
Metují

Studánka
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koncertní sál ZUŠ

93
94

13.4.2014
16.4.2014

95
96
97

17.4.2014
17.4.2014
18.4.2014

98

23.4.2014

Zahrada Písní Praha
Fanfáry pro prezidenta
Konzultace u Mgr. M.
Maixnerové
Soustředění
Soustředění
Marie Ulrichová Hakenová PVUČ

99

24.4.2014

Koncert v Janských
Lázních

100

25.4.2014

Třídní koncert - fletny

101
102

26.4.2014
26.4.2014

103

27.4.2014

104

29.4.2014

105

1.5.2014

106

7.5.2014

107

11.5.2014

108
109
110
111
112
113

12.5.2014
14.5.2014
15.5.2014
16.5.2014
20.5.2014
20.5.2014

114

21.5.2014

115

21.5.2014

116

23.5.2014

117
118

27.5.2014
30.5.2014

119
120

31.5.2014
2.6.2014

121
122

3.6.2014
4.6.2014

123

6.6.2014

124

6.6.2014

125
126
127

7.6.2014
7.6.2014
10.6.2014

Interpretační kurzy
Kroměříž
Vítání občánků
Soustředění Archi
29.4.2014 Piccoli

Studánka
žestě
žáci klavírního oddělení - L. Johnová, S.
Suchánková
sólisté smyčce
Akordeonový orchestr

Praha
Náchod
konzervatoř
Pardubice
ZUŠ
ZUŠ

Studánečka, P.Čapek, M. Blažková
žácí klavírního a houslovéhé oddělení sestry Karpfové, M. Važan, M.
Troutnarová, S. Suchánková
žácí třídy G. Krečmerové - korepetice R.
Goslinská
žestě - Kristina Hynková (žáci: Simona
Taucová, Vojtěch Procházka, David
Hubka, Tomáš Hruška.)
K +K Skalovy, P.Čapek

Pellyho domy
Malý koncertní sál
arealu Janskych
Lázní

Archi Piccoli
žácí klavírního odděleni - účastniky
Interní večírek - klavíry soutěži ZUŠ
Ústřední kolo soutěže
3.5.2014 ZUŠ - hra na klavír
žácí klavírního odděleni
Natáčení Concerto
Bohemia
Archi Piccoli

Koncert
Společný koncert s
Pražskou konzervatoří
Soustředění
18.5.2014 Celostátní kolo ZUŠ
Soustředění klavíry
Třídní koncert
Natáčení DVD
koncert maminkám
Koncert maminkám
Celostátní kolo
soutěže dech.
orchestrů
Interní večírek zpěv 1.
31.5.2014 I. hoslařská dílna
Soustředění
5.6.2014 koncerty HN
Interní večírek zpěv 2.
koncert
Festa Musicale
Olomouc
Zkouška + výběr
nástrojů_ Brass studio
Kinka
Soustředění žáků
klavírního oddělení
Třídní vystoupení
Třídní koncert - klavíry

sólisté smyčce
žestě
sólisté smyčce
sólisté smyčce
žácí třídy A. Kozlovské
žácí třídy A. Kozlovské
žácí třídy A. Kozlovské

koncertní sál ZUŠ
konzervatoř
Kroměříž
Police nad Metují
Neratov
koncertní sál ZUŠ
ZUŠ Taussigová,
Praha
Český rozhlas
Motlitebna CB
Hronov
Police nad Metují
ZUŠ
Liberec
koncertní sál ZUŠ
koncertní sál ZUŠ
koncertní sál ZUŠ
divadlo Police nad
Metují

žestě
Kapičky,Pramíneček,Pramínek,Studáne
čka,Studánka
Kolárovo divadlo

Big band

Letovice
ZUŠ Police nad
zpěváci sólisté + korepetitoři
Metují
Michalovi
Luby u Chebu
ZUŠ Police nad
Studánečka
Metují
žácí hudební nauky
třída č. 10
ZUŠ Police nad
zpěváci sólisté + korepetitoři
Metují
Big Band
Jablonec nad Nisou
Studánečka, K.Sorokinová, P.Čapek, M. Filharmonie
Blažková
Olomouc
Němcová

Praha

žácí třídy R. Goslinské
žestě - Němcová , Fiala
žácí třídy R. Goslinské

koncertní sál ZUŠ
Police nad Metují
koncertní sál ZUŠ
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Třídní koncert
Natáčení DVD
Pochod, Louskáček.
Hra na orchestr
Absolventský koncert klavíry
koncert pro nevidomé
Závěrečný a
absolventský koncert
Třídní koncert kytara

žestě - Kristina Hynková

kytarové duo K.Vídeňová M.Prchalová
Kytara Verovika Dostálová

19.6.2014

Absoloventský večer
Koncert pro MŠ
Absolventský večer
Absolventský večer
Závěrečný a
absolventský koncert

139

20.6.2014

Absolventský koncert

140

20.6.2014

Natáčení CD

141
142

20.6.2014
23.6.2014

143
144
145
146

23.6.2014
25.6.2014
25.6.2014
28.6.2014

Absolventský koncert
Koncertíček
Závěrečný koncert
bicího oddělení
Koncertíček pro MŠ
koncert pro MŠ
koncert

128

11.6.2014

129

12.6.2014

130
131

14.6.2014
14.6.2014

132
133

16.6.2014
17.6.2014

134
135
136
137

18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014
18.6.2014

138

Datum:

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

žácí hudební nauky: PHV1, PHV2, 2A,
2B
žácí třídy R. Goslinské, L. Jonnová, S.
Suchánková
Mošna - trubka/ Fiala
smyčce
žáci tříd T. a P.Ševců.

P.Suchomel
Akordeony, Klávesy
M. Valchařová, P. Suchomel, L.
Johnová, J. Trnovský, E. Pohnerová,
Pramínek
M. Valchařová, P. Suchomel, L.
Johnová, J. Trnovský, E. Pohnerová,
Pramínek
M. Valchařová
přípravky a mladší smyčce
třída J.Koláře
komořiny + sóla žestě
Big Band

třída č. 10
koncertní sál ZUŠ
Brno, Chrlice
Kolárovo divadlo
koncertní sál ZUŠ
Kollarovo Divadlo
Police nad Met.
koncertní sál ZUŠ
Kolárovo divadlo
Kolárovo divadlo
koncertní sál ZUŠ
koncertní sál ZUŠ
koncertní sál ZUŠ
ZUŠ Police nad
Metují
koncertní sál ZUŠ
zkušebna klášter
koncertní sál ZUŠ
ZUŠ
Bzenec

Taneční obor:

7.3.3
1.

koncertní sál ZUŠ

Akce:

11.10.2013 Vystoupení v Broumově
workshop vedený lektory z konzervatoře Taneční centrum Praha
12.-13.10.2013 O.P.S. - Agurtzane Pérez Ol´oriz a Janem Schneiderem
18.1.2014 Vystoupení na Plese učitelů
workshop vedený lektory z konzervatoře Taneční centrum Praha
24.-25.5.2014 O.P.S. - Agurtzane Pérez Ol´oriz
6.6.2014 TCP Finále Taneční učitel 2014
11.6.2014 Závěrečné vystoupení tanečního oboru
21.6.2014 Vystoupení pro seniory
17.-23.8.2014 Letní prázdninová škola- účast s několika žáky
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Místo:
Sál Infocentra Broumov
Sál Infocentra Broumov
Pellyho domy
prostory výstavy Play
Broumovsko
Praha 2
Kolárovo divadlo Police
Pečovatelský dům
Police
Mladočov u Litomyšle

Výtvarný obor:

7.3.2
Datum:

Datum:

Účastníci:

Akce:

Odborná rada pro dětské výtvarné
aktivity
Školení Avid
Školení pro ZUŠ Choceň - Adobe
Photoshop
Školení video pro veřejnost, spolupráce
s CKV Pellyho domy
Představení projektu Play Broumovsko
17.11.2013 Školení metodiky Učit se film pro učitele

Beran

7 19.11.2013

Beran

8

Zahájení filmování přípravy výstavy
Play Broumovsko
Školení video pro veřejnost, spolupráce
23.11.2013
s CKV Pellyho domy
26.11.2013 28.11.2013 Filmování přípravy výstavy Play
Broumovsko se žáky
2.12.2013
Filmování přípravy Play (pokračuje
průběžně)
6.12.2013
Projekce na koncertu PSO a Jitky
Zelenkové
7.2.2014
Školení instalace počítačů iMAC
14.2.2014 16.2.2014 Školení filmové dokumentaristiky s
Janem Šípkem
1.3.2014
3.3.2014 Školení střihu s Ondřejem Vavrečkou

Beran
Beran

1 10.10.2013
2 10.10.2013
3 12.10.2013
4

9.11.2013

5 14.11.2013
6 16.11.2013

9
10
11
12
13

Praha

ZUŠ

Police

APRB
NIPOSARTAMA
Veba

Broumov
Praha

ZUŠ
Veba

Police n.
M.
Broumov

Beran

Veba

Broumov

Beran, Voves

Kostel

Beran
Beran + žáci
Grafiky
Beran + žáci
Grafiky
Beran

VisualUnity
ZUŠ

Beran, Voves,
Palijová
Beran, Voves,
Palijová, Steiner
Bořková, Soumar,
žáci VO
Beran

Veba

Police n.
M.
Praha
Police n.
M.
Police n.
M.
Police a
Broumov
Broumov

Vysočina

Vysočina

Beran
Beran, Voříšková,
Kaňková
Beran
Beran, Bořek
Beran, Vančát

21.3.2014

15

27.3.2014

Stěhování vzducholodi Norge na
výstavu Play Broumovsko
Filmování Vernisáž Play Broumovsko

16

1.4.2014

Účast na natáčení filmu ČT Kozy léčí

17

4.4.2014

Noc s Andersenem

18

13.4.2014

19

24.4.2014

20

25.4.2014

21

17.5.2014

22

19.5.2014

23

23.5.2014

24

11.6.2014

25

13.6.2014

Přijímací zkoušky Grafika

26

17.6.2014

27

17.6.2014

28

18.6.2014

Exkurze - Vyšší odborná škola
Beran, Soumar
uměleckoprůmyslová a Střední
uměleckoprůmyslová škola
Vernisáž výstavy studentů SUPŠ Praha Bořková, Soumar,
žáci VO
Absolventský večer ZUŠ - filmování
Beran + žáci
Grafiky

26.4.2014 Videosalon - krajská soutěž
amatérských filmařů
18.5.2014 Repríza přehlídky dětských výtvarných
prací
24.5.2014 Týden otevřených dveří v rámci Týdne
uměleckého vzdělávání (programy:
Workshop v Grafice a Jak to chodí v
Grafice)
24.5.2014 Vernisáž v Grafice (výstava a prohlídka
Grafiky pro veřejnost)
Filmování Závěrečného vystoupení TO
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Město:

NIPOSARTAMA
VisualUnity
ZUŠ

14

Filmování koncertu flétnového souboru
Magistri
Oči dokořán - krajská přehlídka VO

Místo:

Beran

Beran, Voves,
Palijová
Beran

ZUŠ
MPMPM

Praha
Police

Broumov

Městská
Police nad
knihovna
Metují
Pellyho domy Police n.
M.
Hankův dům Dvůr
Králové n.
L.
Městská
Hradwc
knihovna
Králové
DOX
Praha

Beran + lektoři
(žáci Grafiky)

ZUŠ

Police n.
M.

Beran + lektoři
(žáci Grafiky)
Beran + žáci
Grafiky
Beran

ZUŠ

Police n.
M.
Police n.
M.
Police n.
M.
Police n.
M.

Kolárovo
divadlo
ZUŠ
ZUŠ

MPMPM
ZUŠ Police
n. M.

Police nad
Metují
Police n.
M.

29

18.6.2014

Závěrečná výstava absolventů

30

20.6.2014

Play Broumovsko
Tabulky pro čistotu ve městě, kresba
fixem a počítačová grafika, plošný tisk

31

32

23.6.2014
24.6.2014

33

27.6.2014

Vízmburk - návštěva výstavy

34

29.6.2014

35

3.7.2014

Workshop My Street Films s Vítem
vKlusákem - režie 1
Autorské čtení knihy Pírko

36

13.7.2014

37

3.8.2014

38

31.8.2014

Den otevřených dveří AVU, Národní
galerie - Veletržní palác

Workshop My Street Films s Vítem
Klusákem - režie 2
Workshop My Street Films s Vítem
vKlusákem - kamera
Workshop My Street Films s Bárou
Kopeckou - střih
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Bořková, Soumar,
žáci VO
Bořková, Soumar,
žáci VO
Soumar, Balák,
žáci VO
J. Soumar, J.
Svatošová, J.
Smolíková, V.
Dvorská
Bořková, Soumar,
žáci VO
Beran, Voves,
Palijová
Bořková, Soumar,
žáci VO
Beran, Voves,
Palijová
Palij, Voves,
Palijová
Beran, Voves,
Palijová

Kolárovo
divadlo
Veba
Broumov
Veřejné
prostory
města

Police nad
Metují
Broumov
Police nad
Metují
Praha

Městské
muzeum
Containall

Police nad
Metují
Praha

Terasa,
Pellyho domy
Kavárna
Liberál
Kavárna
Liberál
Kavárna
Liberál

Police nad
Metují
Praha
Praha
Praha

8. - Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2013:

Všeobecné informace:
ZUŠ hospodaří s finančními prostředky získanými z několika zdrojů:
1. Příspěvek zřizovatele (MěÚ) na provoz
2. Dotace z rozpočtu školství (KrÚ) na mzdy, odvody a učební pomůcky
3. Úplata za vzdělávání, vybraná od zákonných zástupců žáků
4. Mimořádné dotace; granty; dary
Pro lepší přehlednost je výsledovka hospodaření rozlišena na střediska podle zdrojů finančních prostředků:
stř. 1111 - Krajský úřad
stř. 2000 - Městský úřad
stř. 1000 - příjmy z úplaty za vzdělávání a jiné
výkony
stř. 300x - projekty
stř. 400x - účelové dary
stř. 0000; 500x - doplňková činnost školy
Hospodaření na jednotlivých střediscích v roce 2009 (viz výsledovky podle středisek):
středisko:
krajský úřad
1111

příjmy:
výdaje:
výsledek:

9 452 900,00 Kč
9 452 900,00 Kč
0,00 Kč

příjmy:
výdaje:
výsledek:

1 628 636,46 Kč
1 617 449,41 Kč
11 187,05 Kč

příjmy:
výdaje:
výsledek:

1 168 986,80 Kč
1 149 644,38 Kč
19 342,42 Kč

příjmy:

24 000,00 Kč

výdaje:

23 969,00 Kč

výsledek:

31,00 Kč

příjmy:
výdaje:
výsledek:

49 754,00 Kč
50 779,00 Kč
-1 025,00 Kč

příjmy:

120 060,00 Kč

výdaje:

120 081,20 Kč

výsledek:

-21,20 Kč

Hospodaření na tomto středisku skončilo jako vyrovnané.

2000

městský úřad

Hospodaření na tomto středisku skončilo s mírným přebytkem.

1000

úplata za vzdělávání a jiné vlastní výkony

Hospodaření na tomto středisku skončilo s mírným přebytkem.

2001

Grafické studio

Účelová dotace zřizovatele - hospodaření skončilo jako vyrovnané.

4000

Granty, dotace

Doúčtování projektu OPVK

4001

Dary - smyčcové oddělení

Na tomto středisku je odděleně vedeno financování zájezdů a soustředění smyčcových orchestrů
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4002

Dary - dechové oddělení

příjmy:

191 540,00 Kč

výdaje:

193 377,89 Kč

výsledek:

-1 837,89 Kč

Na tomto středisku je odděleně vedeno financování zájezdů a soustředění dechových orchestrů

4006

Dary - pěvecké oddělení

příjmy:

37 045,00 Kč

výdaje:

44 995,00 Kč

výsledek:

-7 950,00 Kč

Na tomto středisku je odděleně vedeno financování zájezdů a soustředění pěveckých sborů

6000

Soutěže ZUŠ

příjmy:

12 600,00 Kč

výdaje:

12 764,00 Kč

výsledek:

-164,00 Kč

příjmy:

0,00 Kč

výdaje:

0,00 Kč

výsledek:

0,00 Kč

Na tomto středisku je odděleně vedeno financování soutěží ZUŠ z rozpočtu KÚ

5000

doplňková činnost školy

Na tomto středisku je vedena doplňková činnost školy.

Celkový výsledek hospodaření:

19 562,38 Kč

Výsledek hospodaření ZUŠ v Polici nad Metují za rok 2013 skončil ziskem

Vypracoval: Lubor Bořek - ředitel
Datum: 15.1.2014
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19 562,38 Kč

ROZBOR FONDŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
na rok 2013
Název organizace : Základní umělecká škola
Sídlo organizace : Police nad Metují
tis.Kč

FOND REPRODUKCE MAJETKU
stav investičního fondu k 1.1.

197463,6

příděl z rezervního fondu organizace

39809,35

příděl z odpisů dlouhodobého majetku

140120

investiční dotace z rozpočtu zřizovatele

0
377392,95

ZDROJE FONDU CELKEM
opravy a údržba nemovitého majetku

0

rekonstrukce a modernizace

0

pořízení dlouhodobého majetku

235000

ostatní použití (např. splátky inv.úvěrů)

0

odvod do rozpočtu zřizovatele

0

POUŽITÍ FONDU CELKEM

235000

stav investičního fondu k 31.12.2013

REZERVNÍ FOND

142392,95

stav rezervního fondu k 1.1.
příděl z hospodářského
výsledku
ostatní zdroje fondu
ZDROJE FONDU CELKEM

126127,04
19809,35

použití fondu do investičního
fondu
použití fondu na provozní
náklady
ost.použití fondu (mj.ztráta
z min.let)
POUŽITÍ REZERVNÍHO
FONDU CELKEM

39809,35

stav fondu k 31.12.2013

FOND ODMĚN

tis.Kč

stav fondu odměn k 1.1.
příděl z hospodářského
výsledku

95500
241436,39

ZDROJE FONDU CELKEM

tis.Kč
0

0

použití fondu na překročení
mzdového limitu

102905
0
POUŽITÍ FONDU ODMĚN
CELKEM
stav fondu k 31.12.2013

142714,35
98722,04

V Polici nad Metují dne 15.1.2014

Lubor Bořek
………………
ředitel PO

64

0

0

9. - Závěrečná ustanovení:
Výroční zprávu o činnosti Základní umělecké školy v Polici nad Metují
za školní rok 2013 - 2014 vypracoval Lubor Bořek - ředitel ZUŠ.

V Polici nad Metují dne 6. října 2014

Podklady zprávy byly projednány se zaměstnanci školy na pracovní poradě dne 28.8. 2014.

..................................................

.............................................................

razítko

podpis
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