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1. - CHARAKTERISTIKA ŠKOLY:
1.1 Základní údaje o škole
Název školy
Adresa školy
IČ
Bankovní spojení
DIČ
Telefon
E-mail
Adresa internetové stránky
Právní forma
Zařazení do sítě škol
Název zřizovatele
IZO školy
IZO ředitelství
Vedoucí a hospodářští
pracovníci

Základní umělecká škola Police nad Metují, okres Náchod
Komenského nám. 108, 549 54 Police nad Metují
62728814
31635551/0100
CZ 62728814
491 541 155; 491 541 156;
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

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 2017 – 2018:
Ve školním roce 2017/18 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:
56
322
41
1
420

Celkový počet žáků:

610

Výtvarný obor:
0
66
9
0
75

Taneční obor:
28
79
8
0
115

Výtvarný obor:
141

Taneční obor:
0

Výuka v rámci doplňkové činnosti školy:
Celkem:

Celkový počet žáků:
Celkový počet žáků na ZUŠ:

Hudební obor:
3

144

754
3

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
profesionálními pracovišti iMac 27.
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 27 pedagogů interních, hospodářka, školník a 2 uklízečky.

4

1. 5. - Informace z průběhu školního roku:
Školní rok ve znamení rozsáhlé rekonstrukce školy
V červnu byla zahájena I. etapa kompletní rekonstrukce hlavní budovy ZUŠ nejprve rozebráním staré
konstrukce střechy, odbouráním původního zdiva a pískovcových bloků a posléze výstavbou nového
krovu a vybudováním učeben v nově vzniklém čtvrtém podlaží. To už se ale naplno rozeběhly letní
prázdniny. Dětem začaly již o týden dříve, protože jsme museli úplně vyklidit všechny učebny v celé
budově a připravit je na rozsáhlou rekonstrukci, naplánovanou právě na období letních prázdnin. Zásah
to byl obrovský – bylo třeba vysekat ve stěnách trasy pro nové rozvody elektro i slaboproudu a také pro
potrubí nového vytápění, které nahradí vysloužilá akumulační kamna. Školou rachotily sbíječky a
kompresory a při každé prohlídce školy při kontrolním dnu jsme se propadali do stále hlubší deprese při
pohledu na to, jak se naše roky budované a šperkované učebny mění ve stavební ruiny. A při každém
dalším zásahu do staré budovy vycházely najevo další problémy, které rekonstrukci dále komplikovaly.
Věděli jsme, že se musíme připravit na náročné období, ale že to bude tak komplikované a náročné,
jsme přece jen nečekali…
Rozsah prací a jejich narůstající objem nakonec zaskočil i dodavatelskou stavební firmu a vynutil si
posunutí termínu ukončení této první etapy o více než měsíc, do konce září.
Pro nás to znamenalo výraznou komplikaci s organizací zahájení školního roku, protože z těchto důvodů
jsme museli zahájit výuku v náhradních prostorách.
První týden školního roku, od pondělí 4. září do pátku 8. září, kdy se domlouvají rozvrhy žáků s
vyučujícími, byli všichni učitelé k dispozici ke konzultacím s rodiči a žáky ve velkém sále Pellyho domů.
Tam si žáci či rodiče mohli domluvit rozvrhy svých předmětů a tam se také od svých vyučujících
dozvěděli, kde bude probíhat provizorní výuka jejich předmětů.
Nakonec se podařilo díky vstřícnosti a ochotě zodpovědných pracovníků zajistit prostory v Pellyho domě,
Kolárově divadle a v JKP Hvězda a vyučování v náročných podmínkách mohlo začít.
Mezitím již probíhaly práce na druhé etapě, která zahrnovala výstavbu spojovacího krčku s výtahem a
přístavbu sálu pro orchestrální hru a učebny hry na bicí nástroje.
Od pondělí 2. října jsme již mohli přesunout výuku hudebního oboru zpět do zrekonstruované hlavní
budovy školy, která je podle nového uspořádání nazývána budovou B. Spojovací chodba mezi ní a
budovou A, do které se vchází z Komenského náměstí, ale nyní byla zbourána a vyrůstá zde úplně nová
přístavba. Proto se v tomto období muselo
vstupovat do budovy B zadním vchodem od
firmy Pejskar - a do budovy A původním
hlavním vchodem.
To přineslo velké problémy, když bylo třeba
projít z jedné budovy do druhé, např. když
žáci potřebovali přejít z hudebního oboru do
výtvarného nebo naopak. Vzhledem ke
stavební ohradě, která zabrala prostor okolo
školy i chodník při hlavní silnici (Žďárská), po
kterém by se dalo přejít k zadnímu vchodu
budovy B, bylo nutné vzhledem k bezpečnosti
zajistit komplikovanější trasu pro přecházení
mezi oběma budovami školy. Ta byla
vyznačena na mapkách, vylepených ve škole
a učitelé měli povinnost seznámit s touto
trasou všechny žáky.
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Náročná a komplikovaná rekonstrukce a přístavba ZUŠ tak výrazně komplikovala výuku v průběhu
celého školního roku. V první polovině dubna probíhala kolaudační jednání tak, abychom mohli nové
prostory přístavby již získat k předčasnému užívání. Stavba pak ještě pokračovala dokončováním fasády
a vnějších stavebních prací a sadových úprav tak, aby nám na konci května mohla být škola předána i
se svým okolím již čistá a zářící novotou.
Nynější souhlas s předčasným užíváním tedy znamenal, že jsme už opět mohli začít oficiálně používat
hlavní vchod do školy z Komenského náměstí do obou budov školy!
Navíc už máme k dispozici také nový výtah, který ocenili především ti, kteří mají výuku v nejvyšším,
novém čtvrtém patře.
A další novinkou je, že už nám postupně začal sloužit nový koncertní sál, kam se přestěhoval z kláštera
náš Velký dechový orchestr a již tam měl první zkoušky.
Hlavní část prací tedy byla dokončena k 31. květnu, kdy také proběhla závěrečná kolaudace celého
objektu.
Ale stále jsme ještě nebyli u cíle cesty. O letních prázdninách totiž bude muset proběhnout stále
odkládaná komplexní rekonstrukce schodiště v budově B, které nesplňuje bezpečnostní požadavky.
Takže zase bourací práce a spousta prachu! Doufejme, že snad už naposledy…
V této době také ještě budeme dokončovat zázemí pro nový taneční obor a úpravy výtvarného ateliéru,
které si tato akce vynutí. K tomu je třeba připočíst práce na zabydlení nových prostor nábytkem a
vybavením, stěhování z prostor kláštera do nových učeben, generální opravy starých původních dveří v
učebnách, kde byly z úsporných důvodů zachovány, instalace nových vestavných skříní do chodeb a
ostatní vybavení pořízené díky projektu IROP – z toho všeho je vidět, že období prázdnin pro nás bude
ještě hodně náročné!
Ale doufáme, že v září již bude vše podstatné hotovo a připraveno pro nový školní rok.
Proto také na září směřujeme a plánujeme všechny akce, které budou připraveny pro veřejnost, abyste
také vy měli možnost se seznámit s výsledkem celé práce – Dny otevřených dveří, Zahajovací galavečer
v novém sále, komentované prohlídky školy apod.
Samozřejmě nás čeká ještě dlouhá cesta, než všechny prostory zabydlíme a doplníme potřebným
nábytkem a vybavením, ale jsme šťastni, že tak extrémně náročný rok přestavby se chýlí ke svému
konci a výuka se bude moci konečně zase dostat do svého optimálního režimu, a navíc v novém
prostředí.

Sbírka ZUŠlechťujemeZUŠ
Během podzimu sme také spustili reklamní kampaň s originálním názvem ZUŠlechťujemeZUŠ, která
probíhala do konce roku v našem regionu a na sociálních sítích, v tištěných médiích i na rozhlasových
vlnách. Jejími autory jsou mladí lidé – naši současní i bývalí žáci, kteří se rozhodli i touto cestou pomoci
získat prostředky pro vybavení nově budovaného koncertního sálu, na něž už rozpočet přestavby ZUŠ
nestačil. Původní projekt totiž kvůli úsporám financí počítal při výstavbě sálu pouze s dokončením
prázdné místnosti bez veškerého vybavení. Ten má přitom sloužit nejen jako učebna orchestrální hry pro
všechny školní orchestry, ale také jako sál střední velikosti (kapacita 125 sedadel) pro koncerty a
vystoupení nejen školy, ale i pro vhodné akce města.
Vnitřní vybavení, tzn. nejen osvětlení jeviště, ozvučení, závěsy a portály, ale také sedačky do hlediště
tak tedy musíme pořídit z prostředků získaných navíc.
A sbírka na portálu www.hithit.com sloužila právě tomuto účelu. Kampaň samotná je omezena trváním
pouze po dobu 45 dní – pak bude ukončena, a pokud se v té době nezíská minimální nastavená částka,
která v tomto případě činí 300 000 Kč, pak se vše ruší a dosud vybrané peníze se budou všem dárcům
vracet zpět! Nakonec bylo naše očekávání výrazně překonáno a pomocí této sbírky se vybralo
neuvěřitelných 550 354 Kč!
Stojí za to ještě připomenout, že toto nebyla pouhá sbírka finančních darů, ale že dárci si za své
příspěvky mohli vybrat i speciální ceny! A nabídka těchto cen byla opravdu bohatá, finančně
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odstupňovaná podle své hodnoty. Takže byla možnost vybrat si z nabídky CD či DVD z produkce školy,
tričko nebo tašku s logem ZUŠ, ale také komentovanou prohlídku celé zrekonstruované školy, účast při
výuce hudby nebo výtvarných disciplín, či si zakoupit vstupenku na zahajovací koncert v novém sálu.
Hlavní ceny, samozřejmě vyšší hodnoty, se však týkaly podílu na vlastním vybavení koncertního sálu –
kromě příspěvku na ozvučení a osvětlení sálu to byla především možnost zakoupit si vlastní sedačku v
tomto sále! V tomto případě bude sedačka opatřena nastálo jménem dárce. Dokonce bylo možno si
zakoupit doživotní právo na tuto sedačku na jakékoliv představení v tomto sále!

1. 5. 1. - Hudební obor:
Zájezd Bigbandu do Švédska
Aktivity hudebního oboru začaly hned na začátku školního roku velkou akcí:
Ve středu 6. září odjížděl Velký dechový orchestr ZUŠ Police nad Metují alias Bigband na koncertní
zájezd do Švédska na pozvání mládežnického orchestru LA BAMBA STRINGS z města Angelholm,
který jsme u nás hostili vloni.
A ještě ten den, ve středu 6. září večer, než jsme nastoupili do autobusu k nočnímu přejezdu Polska a
SRN k následující plavbě trajektem přes Balt, uspořádali jsme v Kolárově divadle koncert pro všechny
své příznivce na podporu zájezdu.
A v pondělí 11. září brzy nad ránem se vrátil náš Velký dechový orchestr alias Bigband z úspěšného
zájezdu do Švédska.
Naši hostitelé nás přivítali v jejich umělecké škole, kde jsme byli ubytováni a měli svou základnu. A pak
nás čekala kromě dvou koncertů už jenom spousta zážitků. Škoda jen, že počasí nám nepřálo…
První koncert, náš samostatný, jsme provedli v kulturním domě města Astorp. Publikum nebylo početné,
ale na konci nám nadšeně aplaudovali vestoje a velmi obdivovali úroveň orchestru.
Druhý koncert se uskutečnil v nově otevřené aule úplně nového areálu střední školy ve městě
Angelholm. Tento koncert nejprve krátkým vystoupením uvedl náš hostitelský orchestr LA BAMBA
STRINGS, a pak už pódium patřilo nám. A opět skvělé publikum, tentokrát v cele zaplněné aule, které
nás odměnilo tzv. standing ovation – potleskem vestoje!
Poslední večer jsme strávili společně s mládeží ze švédského orchestru a kromě veselé zábavy byla
navazována i nová, mezinárodní přátelství…
Plni dojmů jsme opouštěli pohostinné Švédsko s vědomím, že budeme mít našim partnerům co vracet,
neboť na jaře na konci dubna chtějí zase oni navštívit opět naše město a školu.

7

Úspěch komorních souborů žesťových nástrojů
Ve čtvrtek 19. října se konal již 24. ročník celostátní interpretační soutěže hry komorních souborů v
severomoravské Vidnavě.
Naši žáci se této soutěže již tradičně účastní a tentokrát polickou ZUŠ reprezentovaly tři soubory.
Všichni hráči podali skvělé výkony nejen před odbornou porotou, ale i v rámci silné a velké konkurence,
s těmito nádhernými výkony:
Kategorie 0 /do 10 let/:
Stázka Denygrová - trubka
Štěpánek Tyč - baryton

Mini Brass

Kategorie 1a /do 12 let/:
Jakub Meier - trubka
Míša Kohlová - lesní roh
Prokop Šedek - baskřídlovka

Junior Brass

1. cena

2. cena

Kategorie 3a /nad 15 let/
Brass Q
2. cena
Petra Svobodová - trubka
Tomáš Pavel - trubka
Jan Pavel - baskřídlovka
Vojtěch Procházka - pozoun
Marek Zítka - tuba
Všem mladým muzikantům moc gratulujeme, že nejen zvládli nácvik soutěžního repertoáru ve velmi
ztížených podmínkách náhradních vyučovacích prostor, ale že i tuto práci zúročili ve vynikajících
výkonech soutěžního klání!
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Spolupráce s Warringtonem pokračuje novou etapou
V loňském roce proběhly vzájemné návštěvy mezi naší ZUŠ a představiteli organizace Accent Hub z
britského města Warrington, kdy jsme si navzájem vyměňovali zkušenosti s výukou hudby a hudební
výchovy v našich školských systémech.
V závěru tohoto roku odstartovala nová, vyšší etapa této spolupráce, neboť Britská vláda schválila
financování projektu, který vypracoval britský partner s naší spoluúčastí, a který se týká rozvoje
hudebního vzdělávání ve Velké Británii, u nás, ale také v Dánsku, což je třetí strana, která byla k
projektu přizvána.
A již první prosincový týden se ve Warringtonu uskuteční zahajovací konference tohoto projektu, které
se zúčastní tři zástupci naší ZUŠ a dvě učitelky hudební výchovy ze základních škol v Náchodě a v
Novém Městě nad Metují.
A hned v lednu jsme pověřeni uspořádáním mezinárodní konference na toto téma u nás v Polici nad
Metují.
V tomto náročném předvánočním čase je tedy před námi další výzva, která si vyžádá hodně sil. Ale
věříme, že přinese užitečné ovoce a plodnou mezinárodní spolupráci, která rozhojní a obohatí naši práci
a umělecké vzdělávání našich dětí.
ZUŠ Police nad Metují před Vánocemi
I když máme rozestavěnou školu, děláme jakože nic a každé oddělení naší ZUŠ se snaží chystat
Vánoce. Protože ty prostě vánoční koncerty a vystoupení patří!
Výtvarníci pod vedením pana učitele Soumara a paní učitelky Nádaždyové vymýšleli, jak a čím vyzdobí
letošní sváteční koncerty. Žáci pana učitele Berana z Grafiky nažhavili své kamery a fotoaparáty pro
dokumentaci.
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A hudebníci vystoupili nejen na množství třídních vánočních večírků, ale především na dvou největších
akcích, jimiž byly již tradičně:
ADVENTNÍ KONCERT v pondělí 4. 12. 2017, který připravili mladší žáci, a potom VÁNOČNÍ KONCERT
18. 12. 2017 v provedení starších žáků naší ZUŠ.
Oba koncerty proběhly jako každý rok v Kolárově divadle od 18 hodin.
Mezinárodní violoncellová soutěž J.
Vychytila Praha
Ve dnech 19. – 21. ledna 2018 se na
hudebním gymnáziu Jana Nerudy v Praze
konal 12. ročník mezinárodní violoncellové
soutěže J. Vychytila.
Zúčastnilo se jí 132!! violoncellistů z celé
Evropy, Číny a Jižní Koreje. Nejvyšší
hodnocení téměř ve všech kategoriích
obdrželi cizinci. Ale i tak se v silně
obsazené soutěži a mimořádné konkurenci
výkony našich violoncellistek ze třídy
Michaely Michalové neztratily. Poděkování
patří též korepetitorům Oleně Ivaněnko a
Pavlu Čapkovi, kteří violoncellistky v
soutěži doprovázeli.
V I. kategorii do 8 let podala Johanka
Cvrkalová moc pěkný výkon a získala 1.
cenu.
Ve II. kategorii do 10 let vybojovala svým
výkonem Terezka Vitverová 3. cenu.
Další zastoupení jsme měli ve IV. kategorii,
kde Františka Pospíšilová obdržela 4.
cenu.
Zde - nutno podotknout - soutěžili spíš
cizinci, čeští účastníci byli v menšině, a
kategorii vyhrál Lele Wangwang z Číny,
možná budoucí Yo Yo Ma...?
Porota udělila ještě další ceny - za
pedagogickou práci Michaele Michalové a
za klavírní spolupráci Oleně Ivaněnko.

Okresní kola soutěží ZUŠ
A v novém roce také začal maratón soutěží
základních uměleckých škol,
vyhlašovaných každoročně Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy.
Celou sérii zahájili zpěváci svým okresním kolem, které proběhlo v pondělí 12. února v Hronově.
Naši školu zastupovalo celkem 9 zpěváků (správněji zpěvaček, protože mezi nimi byl pouze jeden
chlapec!), kteří soutěžili v šesti věkových kategoriích sólového zpěvu.
Celou soutěž poznamenalo její nešťastné načasování právě do období viróz a chřipek, což zasáhlo
především naši výpravu. Všichni se však chtěli této soutěže zúčastnit a i s tímto hendikepem vybojovali
krásné druhé a třetí ceny! A komu patří uznání za statečnost a bojovnost.
A hned o dva dny později, ve středu 14.2., se uskutečnilo v Jaroměři okresní kolo soutěže hráčů na
dechové nástroje dřevěné.
Tady nás zastupovaly tři hráčky na příčnou flétnu a jedna klarinetistka. A děvčata domů přivezla tři
stříbrné medaile a jednu zlatou s postupem do krajského kola!
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Kateřina Vacková, Monika Středová a Simona Kollertová na příčné flétny získaly druhé ceny ve svých
kategoriích, a Lucie Krausová získala 1. cenu ve hře na klarinet a bude nás reprezentovat v krajském
kole této soutěže!
Flétnistky jsou ze třídy Gabriely Krečmerové a klarinetistku Lucku připravoval pan učitel Matěj Pátek.
Ve čtvrtek 22. února proběhlo v Broumově okresní kolo soutěže ve hře na dechové nástroje, ale
tentokrát žesťové. Tam jsme byli zastoupeni početnou výpravou a zde jsou čerstvé výsledky tohoto
klání:
Naši Zušku reprezentovalo celkem 26 žáků, kteří předvedli vynikající výkony a odborná porota jim udělila
celkem 23 prvních míst a tři druhá místa!
Do krajského kola postoupilo 35 soutěžících. A dvacet postupových míst z tohoto celkového počtu
obsadili žáci naší Zušky!
Koncert České filharmonie
Ve středu 14. března proběhl v Pardubicích Slavnostní koncert České filharmonie na počest stého výročí
založení Československé republiky, který zahájil 40. mezinárodní festival PARDUBICKÉ HUDEBNÍ
JARO.
Česká filharmonie pod vedením dirigenta Petra Altrichtera provedla cyklus symfonických básní „Má
vlast“ Bedřicha Smetany a naše škola u této akce nemohla chybět!
Zajistili jsme vstupenky, objednali autobus, a s výpravou, čítající takřka 60 dětí, učitelů a rodičů jsme se
vydali do Pardubic, abychom se osobně účastnili této události.
A věříme, že nikdo z účastníků tímto uměleckým zážitkem nebyl zklamán…
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Krajské kolo celostátní soutěže ve hře na dechové žesťové nástroje
Ve dnech 21. a 22. března se konalo v Hradci Králové krajské kolo celostátní soutěže dechových
žesťových nástrojů.
Z naší Zušky se do tohoto semifinále národní soutěže probojovalo 20 muzikantů. V obrovské konkurenci
dalších téměř devadesáti soutěžících obstáli naši žáci na výbornou. Vybojovali osmnáct prvních cen,
jednu druhou a jednu třetí cenu. Dvanáct výkonů bylo zařazeno mezi ty naprosto nejlepší, které byly
navíc oceněny postupem do celostátního kola. Z celkově dvaceti postupových míst z celého kraje
obsadili naši žáci dvanáct, což je mimořádný úspěch.

Krajské kolo smyčcových orchestrů
Dne 22. března 2018 se konalo krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře smyčcových souborů a orchestrů. Již
tradičně potvrdily orchestry královehradeckého kraje, že patří k nejlepším v republice, úroveň byla
mimořádně vysoká, a to i za neúčasti dvou nejlepších orchestrů z minulé soutěže. Ta také ukázala, jak
mimořádný přínos má orchestrální hra ve výuce nejen smyčcových nástrojů. Celý den byl pro
posluchače balzámem, z orchestrů vyzařovalo vše, touha po skvělém výkonu, respekt a spolupráce,
muzikalita a kultivovanost, to vše má za sebou hodně tvrdé práce, a pak skvělé výsledky!
My jsme bohužel museli zrušit účast našeho orchestru Archi Piccoli, absolutního vítěze předchozí
soutěže, ale nemocnost v tomto období byla tak veliká, že se nedalo nic dělat. A tak do soutěže odjel
pouze mladší soubor Orchestra Piccola ma Giocosa. Přijal svou roli velmi zodpovědně a výkon byl
mimořádný. Děti obdržely 1. cenu a také nejvyšší body v soutěži smyčcových souborů.
Za mimořádný pedagogický přínos výuce orchestrální hry byla udělena cena paní učitelce Michaele
Michalové.
Nakonec budeme mít zastoupení, i když malinkaté, v celostátním kole. Protože naše studentky z
dalekého Nového Města nad Metují Anička a Lucka Lichých letos navštěvují orchestrální hru v komorním
orchestru Penquins ZUŠ Náchod pod vedením M. Michalové. A Orchestr Penquins se probojoval do
celostátního kola!
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Krajské kolo soutěže ve hře na bicí nástroje
Po třech letech byla naše škola opět pořadatelem krajského kola soutěže ve hře na bicí nástroje. Soutěž
vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pro všechny ZUŠ v České republice, a utkali se v
ní jak sólisté, tak soubory různých bicích nástrojů.
Soutěž se uskutečnila v úterý 10. dubna v Kolárově divadle a zúčastnilo se jí 77 bubeníků z celého
Královéhradeckého kraje.
Za naši školu soutěžil sedmičlenný soubor STRAGADUGA (Gajdošová Viktorie, Kaufman Josef,
Konečný Mikuláš, Obstová Eliška, Vejvoda Jiří, Šolcová Sára, Štolfa Šimon) a naši hráči ve své kategorii
získali 1. cenu!
Novopacký slavíček 2018
Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická v Nové Pace letos opět pořádala pěveckou soutěž "
Novopacký slavíček".
Srdečné pozvání novopackých jsme ochotně přijali a ve středu 4. dubna 2018 vyslali za naši školu dvě
"vlaštovky" s našim obětavým panem korepetitorem Pavlem Čapkem a paní učitelkou M. Blažkovou. Na
místě nás čekala mile a skvěle připravená soutěž: mraky zpěváků, citlivá a profesionální porota a chutný
bufet!
Amelie Cvrkalová si odvezla diplom za úspěšné vystoupení a Zuzana Trnovská vyzpívala 3. místo ve
své kategorii.
Mezinárodní konference v Kodani
V roce 2017 se naše škola stala partnerem mezinárodního projektu MECLA v rámci programu
ERASMUS+ společně se vzdělávacími institucemi z Velké Británie a Dánska.
Po pracovních setkáních ve Warringtonu (GB) a České republice proběhlo v týdnu od 20. do 23. března
setkání vedoucích pracovníků uměleckého školství v dánské Kodani.
Za českou stranu se tohoto setkání zúčastnil ředitel ZUŠ Lubor Bořek.
Další setkání projektového týmu je plánováno na začátek června opět k nám do České republiky.
Mezitím naši školu během dubna ještě navštívily dvě metodičky hudebního vzdělávání ve Velké Británii,
aby hospitacemi ve výuce na naší ZUŠ sesbíraly inspirující podněty z metodiky hudebního vzdělávání
předškolních dětí u nás v rámci přípravného studia na ZUŠ.
Emily Brandová a Davenport Music Festival
Toronto
Letošní rok začala Emily Brandová chodit do
ZUŠ Police nad Metují na hodiny klavíru k paní
učitelce Karolíně Sorokinové.
Na začátku března odjela s rodinou za prarodiči
do Kanady.
V té době probíhal v Torontu osmdesátý ročník
festivalu Davenport Music Festival.
Jeho součástí je také soutěž ve hře na klavír,
které se Emily zúčastnila.
V kategorii soutěžilo celkem osm dětí, z nichž tři
dostaly ocenění. Emily vyhrála první místo.
Za její mimořádný výkon jí gratulujeme a
přejeme jí mnoho úspěchů.
Víkendové soustředění s Českou filharmonií
Již po páté se se scházejí mladí talentovaní žáci
a čeští filharmonici v projektu SPOLEČNÉHO
ORCHESTRU FILHARMONIKŮ A ŽÁKŮ ZUŠ.
Letošního projektu se účastní i čtyři vybraní žáci
naší školy violoncellisté Františka Pospíšilová a
Lukáš Jirásek a hornistky Eliška a Markéta
Jirmannovy. Víkendové soustředění 14. - 15.
dubna v Praze si všichni náramně užívali, v
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sobotu trvala zkouška 5 hodin a v neděli nebyla kratší!
V sobotu probíhaly dělené zkoušky sekcí pod vedením filharmoniků, z těch je i naše foto, a v neděli se v
sále Rudolfina sešel celý symfonický orchestr pod vedením dirigenta Marka Šedivého.

Návštěva orchestru ze Švédska
Na konci dubna navštívil naše město mládežnický orchestr LA BAMBA STRINGS z hudební školy ze
švédského města Ängelholm.
Tato škola hostila náš dechový orchestr Bigband v září na začátku školního roku, a nyní se uskutečnil
výměnný pobyt tohoto orchestru u nás.
Švédská výprava, která bude čítala celkem 50 osob, přijela v sobotu 28. dubna a byla ubytována v
prostorách naší ZUŠ, podobně jako náš orchestr ve Švédsku. Naším úkolem bylo zajistit hostům
ubytování, program i stravování vlastními silami, svépomocí, a snad také na takové úrovni, jakou poskytli
oni nám.
V neděli 29. dubna jsme uspořádali v Kolárově divadle od 17:00 hodin koncert, na kterém se kromě
orchestru La Bamba Strings představily i naše smyčcové orchestry Archi Piccoli a Orchestra Piccola ma
Giocossa.
Protože hosté ze Švédska byli ubytováni v naší škole až do úterý 1. května, bylo na naší škole
vyhlášeno v pondělí 30. dubna ředitelské volno.
Koncert maminkám a tatínkům
Měsíc květen patří již neodmyslitelně také Svátku matek a koncertu, který k této příležitosti každoročně
připravujeme. Letos to nebylo jinak, ale aby to tatínkům nepřišlo líto, připravili jsme i letos koncert také
pro ně.
Ve čtvrtek 10. května proběhl v Kolárově divadle od 18 hodin KONCERT (nejen) MAMINKÁM, ale za
necelé dva týdny, ve středu 23. května tamtéž také KONCERT (nejen) TATÍNKŮM!
Open ZUŠ
Ve čtvrtek 24. května se uskutečnil v celé České republice již druhý ročník akce ZUŠ OPEN, což je
celostátní happening základních uměleckých škol ve veřejném prostoru, jehož cílem je zviditelnění práce
a aktivit ZUŠ v rámci celorepublikové mediální kampaně.
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U zrodu celé akce stála naše světoznámá pěvkyně Magdalena Kožená, která se rozhodla
prostřednictvím svého Nadačního fondu podpořit zviditelnění práce základních uměleckých škol v České
republice.
Sama k tomu říká:
„Základní umělecké školy tvoří kořeny naší kulturnosti, naší lásky k umění. Ve světovém měřítku jsou
zcela unikátním vzdělávacím systémem, který je třeba hýčkat, rozvíjet a podporovat.“
Loňského prvního ročníku se zúčastnilo celkem 355 základních uměleckých škol z celé republiky včetně
té naší, a ani v letošním ročníku jsme nemohli chybět!
Při této příležitosti jsme uspořádali dva happeningy. První nese název:
BUBNUJE CELÁ POLICE a uskutečnil se od 15:00 v dětském Pampers parku naproti hřbitovu, kde
proběhl koncert žáků bubenické třídy učitele Jakuba Koláře s možností zapojení veřejnosti do programu
a prezentací různých bicích nástrojů.
Druhé setkání s hudbou bylo od 14:00 na náměstí v podloubí u radnice, kam jsme přivezli klavír, na
kterém muzicírovali nejen naši žáci, ale příležitost dostali i kolemjdoucí, kteří se chtěli zapojit a „přiložit
několik tónů ke společnému dílu…“ J
Víkendové soustředění pěveckých sborů v Neratově
Pěvecké sbory ZUŠ Studánečka a Studánka odjely opět na letní, víkendové soustředění do Neratova
v Orlických horách a jako každý rok využily krásné možnosti koncertovat v neobyčejných prostorách
zrekonstruovaného kostela Nanebevzetí Panny Marie. Koncert proběhl v neděli 20. května od 13 hodin.
Ústřední kolo soutěže smyčcových orchestrů v Olomouci
Do celostátního kola, které v Olomouci proběhlo 11. – 12. května 2018, postoupil komorní orchestr
Penquins – společný projekt žáků ZUŠ Náchod a Police nad Metují, který vede paní učitelka Michaela
Michalová. A tento orchestr v Olomouci vybojoval zlato – 1. cenu!
Festival dechových orchestrů Kmochův Kolín 2018
O víkendu 8. až 10. června 2018 proběhl v Kolíně již 55. ročník mezinárodního festivalu dechových
orchestrů Kmochův Kolín. Na základě loňského úspěchu našeho Velkého dechového orchestru
(Bigband) v celostátní soutěži a Ostravské mezinárodní soutěži 2017 jsme obdrželi pozvání k vystoupení
i na tomto prestižním festivalu.
Náš orchestr tedy vystoupil v sobotu 9. června se svým samostatným programem od 15:30 na hlavním
podiu na Karlově náměstí a v neděli ve 14:00 se speciálním programem v rámci monstrkoncertu –
společného projektu čtyř orchestrů, který tvořilo takřka 200 hudebníků! Celý program zaznamenávala TV
Noe.
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Společné koncerty s Českou filharmonií
Průběžně vás informujeme o velkém projektu, který připravila Asociace ZUŠ s vedením České
filharmonie, a to o společném vystoupení členů České filharmonie a vybraných žáků ZUŠ z celé České
republiky.
Do letošního projektu byli vybráni i čtyři žáci naší školy - violoncellisté Františka Pospíšilová a Lukáš
Jirásek a hornistky Eliška a Markéta Jirmannovy.
V průběhu jara probíhala víkendová soustředění orchestru v Praze, která vyvrcholí v závěru června:
Nejprve v neděli 24. června v Rudolfinu Prvním koncertem a také veřejnou generálkou, a následující
úterý 26. června proběhne již tradiční Open Air na Hradčanském náměstí, který by měl z poloviny patřit
spojenému orchestru a České Fiharmonii.
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1. 5. 2. - Výtvarný obor:
Studijní zaměření Multimediální výtvarná tvorba
Tento školní rok se odehrával víceméně ve scénáři přestavby školy a je ho možné bez nadsázky nazvat
rokem “boje o přežití”. Samotné stavební práce se podle projektu Grafiky samotné dotknout neměly,
protože prostory, v nichž sídlí, byly zrekonstruovány již v první fázi při přestavbě budovy čp. 107 (nově
budovy A - po sloučení čísel popisných) a prostory ateliéru byly již připraveny na pouhé napojení střech.
Od představy k realitě ale bylo daleko. Střecha nové části po úpravách projektu nenavazovala na
stávající přípravu a kvůli budování průvlaku v nově vznikajícím sále tanečního oboru bylo nutno část
ateliéru vyklidit, aby byl přístup pro osazení traverz. Západní část ateliéru tak byla prakticky rozbořena.
Stavební nepořádek a hlavně prach pronikl do všech výukových prostor Grafiky, způsobil škody na
výpočetní technice a předměty uskladněné v krabicích v ateliéru jsou místy znečištěny do takové míry,
že obnova při školním provozu bude trvat déle než rok.
Již od loňského školního roku jsme byli přihlášeni do projektu společnosti Post Bellum - Příběhy našich
sousedů - který si klade za cíl zaznamenat vzpomínky pamětníků na život v minulém století.
Uvítali jsme, že již nebyl požadavek na témata politického charakteru, kterým jsme se věnovali před lety,
a proto jsme sáhli po příběhu pradědečka jednoho ze žáků Grafiky, pana Karla Pfeiffera, který byl od
dětství nadšeným skokanem na lyžích. A i když sám osobně nedosáhl žádných významných sportovních
úspěchů, tak ve své době ovlivnil mnoho dětí, které vedl ke sportu. On sám se ale přece jenom dostal
mezi československou - a tehdy vlastně i světovou skokanskou elitu, protože pro reprezentační tým,
seskupený kolem trenéra Remsy, vymyslel mezinárodně srozumitelný název Remsa Boys a vytvořil jim
pamětní odznak, kterého v průběhu několika let vyrobil asi tři sta kusů. Odznaky náš reprezentační tým
natolik zaujaly, že pana Pfeiffera pozvali mezi sebe, on se stal členem Remsa Boys a odznaky se
“rozletěly” do celého světa. Nafilmovali jsme tento příběh a doplnili ho vzpomínkami jednoho z
reprezentantů Zbyňka Hubače, kterého jsme navštívili v Turnově. Natočili jsme i dvě “retro” hrané scény
a film doplnili vtipnými animacemi pana Pfeiffera, který byl mnoho let sám aktivním filmařem.
Pak už dílo, které režíroval Ondřej Čálek, letělo do světa a vedlo si tam dobře. V soutěži Post Bellum
jsme vyhráli a dobře se umístili i v dalších amatérských filmových soutěžích.
Na Zlatém slunci ve Dvoře Králové jsme získali druhou cenu a v celostátním kole bronzovou medaili.
Náchodská Prima sezóna film ocenila čestným uznáním.
Do soutěží jsme ale poslali ještě jeden snímek - animovaný klip na skladbu Jana Hammera od Dariny
Klímové, který autorka, inspirovaná Orwellovým románem nazvala “1984”. Filmeček má jen minutu a půl,
do celostátního kola postoupil ze Dvora Králové s čestným uznáním, ale v Blansku na něj čekala zlatá
medaile a výrok předsedkyně poroty, že je to “vstupenka” na FAMU.
A do třetice to byla reportáž z výuky v Grafice od Nikolase Letzela “Taková normální hodinka”. V
zemském kole získal čestné uznání a v celostátním v Blansku bronzovou medaili.
Škola se stala partnerem projektu “Umělecké vzdělávání pro rovné příležitosti” - do kterého je zapojeno
několik desítek škol - a Grafice připadla úloha realizovat videodokumentaci aktivit projektu, do kterých je
zapojen i jeden (dnes již bývalý) žák se SVP. Zaznamenali jsme Výstavu haptických prací v Centru
Matky Terezy v Praze, koncert Gymnázia hlavního města Prahy a Kurz hudební improvizace na ZUŠ
Vítězslavy Kaprálové v Brně. O prázdninách to pak ještě byly Mezinárodní hudební kurzy Ameropa v
Brandýse nad Labem.
Vyučující Grafiky Vladimír Beran se podílí na činnosti Odborné rady pro dětské výtvarné aktivity
ARTAMA Praha a začal studovat třísemestrální Kurz audiovizuální a filmové výchovy v Hradci Králové.
Dalším, prakticky ročním úkolem, souvisejícím s přestavbou školy, byla příprava podkladů pro žádost o
dotaci z programu IROP. Zde jsme mohli získat až několikamilionovou podporu, ale za poměrně
komplikovaných podmínek. Výzva dotačního programu byla totiž vytvořena sice na základě plnění
Rámcového vzdělávacího programu - ale pro základní školy. A na nás bylo prokázat, že jsme schopni
jednotlivé vzdělávací cíle - rozvoj žákovských kompetencí v oblasti ICT a tradičních řemesel naplnit. To v
hudebním oboru prakticky není možné (až na výjimku EZHZT), ale tuto podmínku zvládá výtvarný obor.
“Ajťácké” kompetence rozvíjíme především v Grafice, a ty řemeslné v klasické výtvarce.
Propojit RVP pro základní školy s naším školním vzdělávacím programem byla práce pro učitele Grafiky
na několik měsíců a po ní následovala ještě příprava výběrových řízení na vybavení nábytkem, IT
technikou a keramickou pecí. Takže jsme si ve výtvarce docela pomohli - a k tomu jsme ještě vydělali na
výtah a spoustu kubíků zdí, betonu, železa a dalších uznatelných výdajů.
Byli jsme hodně rádi, když už začaly prázdniny - i když práce se stavbou ještě neskončila.
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Studijní zaměření Výtvarná tvorba
Tento školní rok jsme zahájili kresbou v Muzeu papírových modelů, které nám jako už i jiná léta
posloužilo k procvičení prostorové kresby a perspektivy. Prostor jako takový jsme si zvolili i jako téma
našeho výtvarného zkoumání a vstupovali jsme do něho jak malbou, kde nám posloužily svým příkladem
umělci z období impresionismu, tak jako sochaři, kde jsme se snažili vymodelovat bustu jako portrét
jednoho spolužáka ve zhruba čtyřčlenné skupině.
K tomu jsme si museli osvojit rovněž technologii a postup stavby takto velkého díla a připravit busty k
výpalu v peci. Ve většině případů se nám to podařilo, a tak přibližně po měsíci práce vzniklo třicet pět
sochařských portrétů z pálené hlíny v mírně nadživotní velikosti. Do veřejného prostoru jsme se snažili
vstoupit i účastí na soutěži „Kvíčerovská sirka“. Jednalo se o soutěž pořádanou klubem sběratelů a
Muzeem papírových modelů.
Tématem bylo: Moje oblíbené místo v Polici nad Metují a okolí. Vítězné práce v jednotlivých kategoriích
byly použity pro sběratelské sady zápalek, které rovněž úspěšní účastníci soutěže dostanou jako jednu z
výher. Tato soutěž korespondovala i s naším dlouhodobým záměrem učit žáky pozorovat své okolí,
objevovat nové pohledy na každodenní realitu, zachytit ji a pomocí libovolné výtvarné práce se s nimi
podělit s ostatními. Naši sochařskou činnost jsme ještě obohatili o modelování zhruba
třiceticentimetrových sošek na téma „Moje oblíbená postava“. Ty se společně s bustami, glazovanými
kachlemi a plošnými malbami sestavenými do barevné mozaiky staly obsahem naší oborové výstavy v
prostorách „Zeleného domečku“ v Polici nad Metují, která je už v posledních letech naší krásnou tradicí
a příležitostí výstupy naší práce prezentovat na veřejnosti. Významným počinem tohoto školního roku
bylo také přebudování prostor našich výtvarných ateliérů. Došlo částečně i k jejich přemístění a
dobudování. Měli jsme možnost rozšířit vybavení učeben o MultiBoard s velkoplošnou dotykovou
obrazovkou, který je výtečným pomocníkem pro výuku výtvarné kultury a prostory keramické dílny o
fusingovou pec, která nám poslouží k rozšíření práce se zcela novým materiálem, kterým je v tomto
případě sklo. To pomůže žákům nejenom si osvojit práci s tímto materiálem, ale také objevit zcela nové
účinky barev a světla při jejich práci. Práce se sklem má v naší zemi dlouholetou tradici, vynikající
umělce i díla světového věhlasu. Rádi bychom, aby i naši žáci měli možnost do tajů a krás sklářského
výtvarnictví pootevřít pomyslná vrátka. Rovněž se nám naskytla možnost obohatit naši výuku o iPady, na
které se těšíme i na další výtvarné zážitky a dobrodružství, která se před námi otevírají.

1. 5. 3. - Taneční obor:
Taneční obor v letošním školním roce navštěvovalo 117 žáků, z toho 2 chlapci. Děti
v přípravném, základním studiu prvního i druhého stupně dále prohlubovaly taneční schopnosti,
techniky i tvořivost. Korepetici některých hodin zajišťoval učitel Pavel Čapek.
Téma pro celooborovou práci v letošní školním roce byla baletní pohádka Spící krasavice.
Studenti se seznámili s hudbou P. I. Čajkovského, konkrétně s jeho mistrovským baletním
kusem Sleeping Beauty. Naším úkolem bylo ztvárnění tohoto baletu, kdy choreografie byly
připraveny aby odpovídaly věku a schopnostem žáků.
V první části školního roku jsme pracovali na technické vybavenosti a tanečnosti žáků a
zároveň jsme začali s nácvikem jednotlivých choreografií. Velmi důležitou součástí byla
spolupráce starších studentů s mladšími, což přes náročnost považuji za jednu z obrovských
výhod, co studentům letošní projekt přinesl. Pomoc starších studentů mladším, velká ochota
mladších pracovat, mnohdy nad jejich současné taneční možnosti a vůbec okusit práci na
celovečerním tanečním dějovém vystoupení všechny posunula dál nejen v tanečních
dovednostech.
Žáci tanečního oddělení měli v letošním roce více jevištní praxe. Prezentovali se na několika
veřejných vystoupeních pro školy i širokou veřejnost v Polici nad Metují, v Broumově.
V pátek 16. března patřilo Kolárovo divadlo tanečníkům – žákům tanečního oboru naší ZUŠ pod
vedením paní učitelky Alžběty Černé, která přizvala ke spolupráci na tomto večeru kolegyni
Helenu Ogriščenkovou se svými žáky z broumovské ZUŠ.
Společnými silami se podařilo vytvořit krásný a příjemný večer pro všechny přítomné milovníky
uměleckého tance.
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Mladší studenti 26. 5. 2018 obsadili 2. místo na taneční přehlídce Hronovské Jablíčko s
choreografií Chuligáni.
12. a 13. 5. 2018 se vybraní studenti účastnili v Broumově soustředění klasického a moderního
tance pod vedením baletního mistra a choreografa Igora Vejsady.
Snažíme se, aby studenti tanečního oboru měli dost inspirace a kvalitní umělecké vzory.
Podařilo se nám shlédnout velmi hodnotné baletní představení Romeo a Julie v polské
Wroclawi a více jak polovina studentů viděla taneční pohádku Spící krasavice od choreografa
Daniela Záboje v Hradci Králové.
K mé velké radosti všichni studenti s nadšením očekávají další taneční výzvy a těší se na další
práci.
1. 5. 4. – Projekt "Výuka uměleckých předmětů laboratorní metodou":
31.12.2017 bylo završeno udržovací období a všechny monitorovací zprávy byly schváleny,
čímž byl celý projekt úspěšně ukončen.
Výstupy projektu však budou ve výuce školy využívány samozřejmě i v následujícím období.
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1. 5. 5 – Investiční vybavení školy:
Pořízený investiční majetek:
Ve školním roce 2017-18 byl pořízen tento investiční majetek:


Čisticí stroj ROTOWASH R20T

– 61 390 Kč



YAMAHA TYROS 5-76 + příslušenství

– 111 999 Kč



Opona koncertního sálu

– 342 959,98 Kč



EPSON PROJEKTOR + objektiv

– 162 745 Kč
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1. 5. 6 – Rekonstrukce a modernizace školy:
V letech 2012 – 2015 došlo k postupné rekonstrukci a modernizaci přední budovy naší školy čp. 107,
kde sídlí kanceláře vedení školy a učebny výtvarného oboru: keramická dílna, ateliéry kresby a malby, a
nové prostory sloužící k výuce počítačové grafiky a filmové tvorby.
Celá akce si vyžádala nemalé finanční prostředky z rozpočtu zřizovatele, Města Police nad Metují, a byla
rozdělena do následujících etap:
Rok 2012
Vzhledem ke stávajícímu havarijnímu stavu střechy u budovy Základní umělecké školy Police nad Metují
na Komenského náměstí byla do rozpočtu letošního roku zařazena její oprava.
V rámci této opravy byla provedena rekonstrukce 3. NP budovy č. p. 107, kde má být v budoucnu
umístěna počítačová grafika, videostřižna, kabinet, sklad, sál výtvarného oddělení, včetně přístupového
schodiště s chodbou.
Dřevěné schodiště v objektu čp. 107 bylo nahrazeno novým, původní dřevěná konstrukce byla
odstraněna až na stávající stropní klenby. Nové železobetonové schodiště je uloženo na stávající klenby
do obvodových stěn a pilířů.
Nad stávající strop byl proveden nový ocelobetonový spřažený strop.
V místech sloupů krovu byly do zdí uloženy válcové profily, na tyto profily položeny trapézové plechy a
na ně vybetonována deska.
Krytina na stávajícím krovu byla vyměněna za krytinu stejného typu z vláknocementových šablon.
Střecha je opatřena novým vikýřem směrem do Komenského náměstí a do střešní konstrukce byla
vzhledem k budoucí funkci podkrovního prostoru osazena dřevěná střešní okna z důvodu dostatečného
prosvětlení.
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Rok 2013
Do letošního rozpočtu města byla zařazena realizace 2. etapy uvedené rekonstrukce, a to především 3.
nadzemního podlaží, kde bude umístěna učebna počítačové grafiky, videostřižna, kabinet, sklad, sál
výtvarného oddělení a přístupové schodiště s chodbou. Stavbu provedla na základě výběrového řízení
firma MOVIS Hronov, s.r.o.
Byly dokončeny
sádrokartonové příčky pro
rozdělení na jednotlivé
místnosti a nové rozvody
elektroinstalace, vody,
kanalizace a plynu.
V počítačové grafice a sálu
výtvarného oddělení byla
osazena vzduchotechnika.
Prostor podkroví je vytápěn
jedním plynovým kotlem
umístěným v technické
místnosti a byly provedeny
nové rozvody pro vytápění
včetně otopných těles.
Součástí stavby je také
položení podlahových krytin
a zhotovení
sádrokartonových podhledů,
včetně tepelné izolace a
protipožárních opatření. Stavba byla dokončena do konce prázdnin 2013 a od nového školního roku byla
zahájena výuka grafického oboru v nových prostorách.

22

23

Rok 2014
Rekonstrukce sociálních zařízení
Na začátku tohoto roku se podařilo zrekonstruovat již nevyhovující sociální zařízení v hlavní budově
školy čp. 108. K urychlené rekonstrukci jsme přikročili na základě zjištění, že v případě kontroly z
hygieny hrozila škole sankce ve formě pokuty nebo uzavření provozu.
Projektovou dokumentaci a architektonické řešení zpracovala v závěru loňského roku firma ATELIER
TSUNAMI s.r.o., Náchod.
Vlastní rekonstrukci provedla firma MOVIS Hronov, s.r.o., vybraná ve výběrovém řízení, technický dozor
při realizaci zajistila Bc. Radomíra Martinová z Červeného Kostelce.
Na realizaci byl stanoven poměrně krátký termín, a to do 16. února 2014. Firma se za plného provozu
školy zhostila realizace velmi zodpovědně a stanovený rozsah rekonstrukce se podařilo včas a v dobré
kvalitě zvládnout. Jednalo se o stavební rekonstrukci sociálních zařízení v nové (zadní) budově ZUŠ.
Stávající instalace byly dožité, dispozice nevyhovovala novým hygienickým normám a kanalizační
přípojka na hlavní řad byla neprůchodná. Proto byla povedena nová instalace kanalizace, nový přívod
vody včetně napojení stávajících hydrantů a nová elektroinstalace.
Byly vybourány stávající příčky a otlučeny veškeré povrchy, které nahradily nové dlažby a obklady zn.
RAKO a dělící přepážky z laminované dřevotřísky. V druhém a třetím nadzemním podlaží byla snížena
výška podlah na úroveň podesty schodiště a ve všech podlažích byla snížena světlá výška stropů
rastrovým podhledem s tepelnou izolací. Vyměněna byla veškerá sanitární keramika, baterie a další
zařizovací předměty a osazeny nové dveře.
Touto rekonstrukcí město přispělo k další proměně budovy naší ZUŠ v útulnou moderní školu, která
bude i nadále pozitivně podporovat rozvoj umění a nemateriálních hodnot u dětí a mladých lidí.
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Rekonstrukce stropu a vytápění v ZUŠ
Během letních prázdnin proběhla další etapa prací na budově školy čp. 107, spočívající ve výměně
dřevěné konstrukce stropu napadené dřevomorkou a rekonstrukci vytápění ve staré budově.
Projektovou dokumentaci na výměnu stropní konstrukce zpracovala v závěru loňského roku firma
ATELIER TSUNAMI s.r.o., Náchod a rekonstrukci vytápění začátkem letošního roku pan Ondřej Ludvík z
Hronova.
Výměnu stropní konstrukce provádí firma MOVIS Hronov, s.r.o., rekonstrukci vytápění pan Sádovský
Miroslav z Bukovice, obě firmy byly vybrány ve výběrovém řízení.
Zahájení stavebních prací předcházelo vyklizení celého prostoru, sejmutí stávající osvětlení a odstranění
kabeláže. Následně byla provedena demontáž a likvidace dožitého dřevěného trámového stropu. Nová
nosná konstrukce byla provedena z ocelových nosníků, na které byl položen trapézový plech, beton a
desky z minerální vlny. Nášlapnou vrstvu tvoří PVC. Po výměně stropní konstrukce bylo nutné opravit
omítky, obnovit elektroinstalaci a vyměnit vchodové dveře do keramické dílny.
Na výměnu stropů navazují práce na systému vytápění. Akumulační kamna v 1. a 2. NP byla nahrazena
teplovodními deskovými topnými tělesy. Topný systém je rozdělen na samostatné okruhy regulovatelné
po jednotlivých podlažích tak, aby byl zajištěn hospodárný provoz celé budovy.
Provedená rekonstrukce je dalším krokem k postupnému zlepšování prostředí v naši ZUŠ.
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Rok 2015
Ani v tomto roce základní umělecká škola nezůstala beze změn. Během letních prázdnin byla v přední a
boční části vstupní budovy čp. 107 vyměněna stará dřevěná okna za nová.
Dodavatelem nových euro oken byla firma Roman Langer Česká Třebová, která také provedla veškeré
montážní práce.
Nové dřevěné vstupní dveře zhotovila firma Truhlářství Středa.
Touto fází byla v podstatě dokončena celková rekonstrukce přední budovy čp. 107.
Celá tato nákladná etapa modernizace byla také symbolickým dárkem Města Police nad Metují naší
škole k jejím 25. narozeninám, které v tomto roce oslavila.

A co dál?
Stavební, hygienické a bezpečnostní podmínky některých částí školy jsou NAPROSTO NEVYHOVUJÍCÍ
a je nutné je okamžitě řešit, jinak může dojít až k uzavírání některých oborů – to je závěr hodnocení
České školní inspekce, která naši školu navštívila na jaře roku 2016.
To se týká především učeben provizorně umístěných v prostorách kláštera.
Legalizace výuky v klášteře by znamenala ještě nemalé výdaje vkládané do cizího majetku, to jsme
věděli. Jediná rozumná možnost byla oprášit projekt dostavby školy, investovat do vlastního a soustředit
celou výuku tam.
Všechny objekty školy stále nesplňují určitá kritéria kladená na školská zařízení, takže projekt
rekonstrukce a dostavby, i když třeba v omezené míře, stejně musí být realizován.
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S dodavatelem projektu, Ateliérem TSUNAMI, byla projednána úprava projektu, která zohlednila již
provedené zásahy. Tam, kde jsme uskutečnili sami náročnější opravy, které by realizací projektu byly
znehodnoceny, zachováme současný stav. A etapy vysoutěžených rekonstrukcí a oprav financovaných
městem byly provedeny podle projektu, proto splňují všechny požadavky.
Čeká nás tedy přístavba tzv. "krčku" - tedy propojení obou budov školy. Ten poslouží především
technickému zázemí školy, které prakticky neexistuje a splní jednu nezbytnou podmínku - umístěním
výtahu zajistí bezbariérový přístup do obou výškově nestejně dimenzovaných budov. Potom je to
rekonstrukce budovy čp. 108 - Oprava střechy s přístavbou patra pro nové učebny a plynovou kotelnou,
rekonstrukce vytápění a elektroinstalace. Dále je to přístavba víceúčelového sálu pro zkušebnu
orchestrů, výuku bicích nástrojů a koncertní i kulturní činnost. Sál těchto parametrů město nemá a
citelně zde chybí. Do této přístavby pak bude možné přesunout výuku z nevyhovujících prostor
v klášteře.
Teprve poté budou splněny všechny požadované podmínky pro činnost školy...
Kde na to vzít?
Odhadovaná cena rekonstrukce a přístavby je 25 milionů korun, které bude město muset řešit úvěrem,
aby se nezatížil běžný rozpočet na ostatní plánované investiční akce města. Předpokládá se také, že
vysoutěžená cena bude výrazně nižší.
Další možnost snížení nákladů je využití dílčích dotačních titulů např. na změnu vytápění a zateplení,
kde je šance na jejich získání z titulů životního prostředí.
V červnu 2016 Zastupitelstvo Města odsouhlasilo tuto velkou investiční akci a souhlasilo s financováním
pomocí úvěru do výše 25 milionů korun.
Od té chvíle nastala horečná jednání s projektantem na úpravě a aktualizaci celého projektu tak, aby
bylo možné ještě na podzim vyhlásit výběrové řízení na dodavatele celé stavební akce.

Vizualizace plánované přístavby podle původního projektu
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Rok 2017
Výběrové řízení na dodavatele stavby vyhrála firma MATEX HK a v červnu tak mohla být zahájena I.
etapa kompletní rekonstrukce hlavní budovy ZUŠ nejprve rozebráním staré konstrukce střechy,
odbouráním původního zdiva a pískovcových bloků a posléze výstavbou nového krovu a vybudováním
učeben v nově vzniklém čtvrtém podlaží. To už se ale naplno rozeběhly letní prázdniny. Dětem začaly již
o týden dříve, protože jsme museli úplně vyklidit všechny učebny v celé budově a připravit je na
rozsáhlou rekonstrukci, naplánovanou právě na období letních prázdnin. Zásah to byl obrovský – bylo
třeba vysekat ve stěnách trasy pro nové rozvody elektro i slaboproudu a také pro potrubí nového
vytápění, které nahradí vysloužilá akumulační kamna. Školou rachotily sbíječky a kompresory a při
každé prohlídce školy při kontrolním dnu jsme se propadali do stále hlubší deprese při pohledu na to, jak
se naše roky budované a šperkované učebny mění ve stavební ruiny. A při každém dalším zásahu do
staré budovy vycházely najevo další problémy, které rekonstrukci dále komplikovaly.
Věděli jsme, že se musíme připravit na náročné období, ale že to bude tak komplikované a náročné,
jsme přece jen nečekali…
Rozsah prací a jejich narůstající objem nakonec zaskočil i dodavatelskou stavební firmu a vynutil si
posunutí termínu ukončení této první etapy o více než měsíc, do konce září.
Pro nás to znamenalo výraznou komplikaci s organizací zahájení školního roku, protože z těchto důvodů
jsme museli zahájit výuku v náhradních prostorách.
První týden školního roku, od pondělí 4. září do pátku 8. září, kdy se domlouvají rozvrhy žáků s
vyučujícími, byli všichni učitelé k dispozici ke konzultacím s rodiči a žáky ve velkém sále Pellyho domů,
aby se od svých vyučujících dozvěděli, kde bude probíhat provizorní výuka jejich předmětů.
K dispozici byly některé prostory v Pellyho domech, učebny v objektu SKP Hvězda, zapůjčené
odborovou organizací VEBA a.s. a sál a šatny Kolárova divadla.
Mezitím již probíhaly práce na druhé etapě, která zahrnovala výstavbu spojovacího krčku s výtahem a
přístavbu sálu pro orchestrální hru a učebny hry na bicí nástroje.
Kompletní rekonstrukce a přístavba školy, která konečně vyřešila kritizované nedostatky školského
objektu, byla dokončena v květnu 2018 a po kolaudaci předána k používání.

A skutečnost po dokončení rekonstrukce a přístavby
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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:
(Učební plány Školního vzdělávacího programu „Škola plná umění“
Základní umělecké školy v Polici nad Metují, okres Náchod, platné od 1.9.2011)
2.1 Hudební obor:
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)

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:
Název studijního zaměření:

Učební plán č. V 01

- Výtvarná tvorba

Učební plán č. V 02

- Multimediální výtvarná tvorba

2.3 Taneční obor:
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
24 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)

34 let

učitel odb. předmětů
(zpěv)

3.

Lubor

Bořek

vyšší odborné vzdělání
(absolutorium konzervatoře)

40 let

učitel odb. předmětů
(kontrabas)

4.

Dagmar

Bořková

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

39 let

učitelka pro MŠ

Praxe:

Kvalifikace:

(metodika výtvarné vých.)

5.

Pavel

Čapek

vyšší odborné vzdělání
(absolutorium konzervatoře)

17 let

učitel odb. předmětů
(klavír, varhany, zpěv)

6.

Alžběta

Černá

vyšší odborné vzdělání
(absolutorium taneční konzervatoře)

24 let

učitelka tanečního oboru

7.

Eva

Čapková

vyšší odborné vzdělání
(absolutorium konzervatoře)
vysokoškolské vzdělání
(JAMU Brno - MgA)

8 let

učitel odb. předmětů
(hoboj, zobcová flétna)

8.

Josef

Fiala

vyšší odborné vzdělání
(absolutorium konzervatoře)

49 let

učitel odb. předmětů
(žesťové nástroje)

9.

Regina

Goslinská vysokoškolské vzdělání
(Vysoká škola múzických umění)

35 let

učitel odb. předmětů
(klavír)

10.

Kristina

Hübschtová střední odborné vzdělání
8 let
(maturita na konzervatoři)
vysokoškolské vzdělání
(Ped. fakulta Univerzita Hradec Králové – Mgr.)

učitel odb. předmětů
(žesťové nástroje)

11.

Jakub

Kolář

14 let

učitel odb. předmětů
(bicí nástroje)

12.

Alina

Kozlovská vysokoškolské vzdělání
(Vysoká škola múzických umění)

29 let

učitel odb. předmětů
(klavír)

13.

Gabriela

Krečmerová vyšší odborné vzdělání
(absolutorium konzervatoře)

14 let

učitel odb. předmětů
(příčná flétna)

14.

Ladislav

Michal

vyšší odborné vzdělání
(absolutorium konzervatoře)

32 let

učitel odb. předmětů
(housle)

15.

Michaela

Michalová vyšší odborné vzdělání
(absolutorium konzervatoře)

30 let

učitel odb. předmětů
(violoncello)

16.

Lenka

Němcová

vyšší odborné vzdělání
(absolutorium konzervatoře)

34 let

učitel odb. předmětů
(žesťové nástroje)

17.

Monika

Němcová

vyšší odborné vzdělání
(absolutorium konzervatoře)
vysokoškolské vzdělání
(HAMU Praha - studující)

3 roky

učitel odb. předmětů
(lesní roh, trubka)

18.

Petra

Nádaždyová vysokoškolské vzdělání
3 roky
(Pedagogická fakulta PdF UKF Nitra)

(Výtvarný obor)

19.

Žaneta

Kolářová

učitel odb. předmětů
(housle)

vyšší odborné vzdělání
(absolutorium konzervatoře)

vyšší odborné vzdělání
(absolutorium konzervatoře)
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4 roky

20.

Ján

Pastorek

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

21.

Matěj

Pátek

vyšší odborné vzdělání
(absolutorium konzervatoře)
vysokoškolské vzdělání
(HAMU Praha – studující; BcA.)

22.

Karolína

Sorokinová vyšší odborné vzdělání
(absolutorium konzervatoře)

23.

Jaroslav

Soumar

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

24.

Michaela

Ševců

vyšší odborné vzdělání
12 let
(absolutorium konzervatoře)
vysokoškolské vzdělání
(Univerzita Olomouc Hudební vědy – Bc.)

učitel odb. předmětů
(klavír)

25.

Petr

Ševců

vyšší odborné vzdělání
(absolutorium konzervatoře)

26 let

učitel odb. předmětů
(kytara)

26.

Tomáš

Ševců

vyšší odborné vzdělání
(absolutorium konzervatoře)

29 let

učitel odb. předmětů
(kytara)

27.

Dagmar

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

10 let

učitel odb. předmětů
(kontrabas)

3 roky

učitel odb. předmětů
(klarinet, saxofon)

45 let

učitel odb. předmětů
(klavír)

3.1.2 Nepedagogičtí pracovníci:
1.

Jaroslava

Beranová

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

hospodářka, ekonom

2.

Jan

Nývlt

střední odborné vzdělání

32 let

školník

3.

Jarmila

Pešková

střední odborné vzdělání

40 let

uklízečka

4.

Emílie

Šolcová

střední odborné vzdělání

12 let

uklízečka

3.1.3 Pracovníci na dohody:
1.

Olena

Ivanenko

vysokoškolské vzdělání
(HAMU Praha – MgA.)

10 let

32

učitel odb. předmětů
(klavírní korepetice)

3.1.4 Přehled počtu zaměstnanců:

Zaměstnanců celkem:
z toho mužů:
žen:

32
12
20

interní zaměstnanci
externí zaměstnanci
pedagog.: nepedagog.: pedagog.: nepedagog.:
26
4
1
11
1
0
16
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
2
4
2
3
12
38,7

ženy
0
5
4
3
5
2
19
61,3

celkem
0
6
6
7
7
5
31
100,0

%
0
19,35
19,35
22,58
22,58
16,13
100,0
x

Věkový průměr zaměstnanců činil v roce 2018 45,3 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
10
1
12

2
1
0
9
7
19

3
1
0
19
8
31

33

Z toho
pedagogové

19
8
27

%
9,7
3,2
0
61,3
25,8
100

3.3 Další vzdělávání pedagogických pracovníků:


Vladimír Beran - zástupce ředitele

název akce:
termín:
pořadatel:
lektor:

Společné vzdělávání a základy práce se žáky se SVP na ZUŠ
12.2.2018
NIDV Praha
Mgr. Robert Mimra

název akce:
termín:
pořadatel:
lektor:

Přípravný seminář k 16. celostátní přehlídce výtvarných prací
20. - 22.4.2018
NIPOS-ARTAMA Praha
PaedDr. J. Svoboda, PaedDr. M. Pastorová, PhDr. J. Vančát, PhD.



Lubor Bořek – ředitel

název akce:
termín:
pořadatel:
lektor:

Workshop pro dirigenty dechových orchestrů
13.-15.10.2017
ZUŠ Hranice
Plk. J. Šíp, Petr Ciba, Vladimír Studnička

název akce:
termín:
pořadatel:
lektor:

Management ZUŠ - Kvalita školy a reforma ZUŠ
14.9.2017
Národní institut pro další vzdělávání Praha, pracoviště HK
Bc. Jiří Stárek

název akce:
termín:
pořadatel:
lektor:

Management ZUŠ - Vedení lidí a sebeřízení
10.10.2017
Národní institut pro další vzdělávání Praha, pracoviště HK
Mgr. Miroslav Pospíšil

název akce:
termín:
pořadatel:
lektor:

Management ZUŠ - Principy společného vzdělávání v ZUŠ
17.10.2017
Národní institut pro další vzdělávání Praha, pracoviště HK
Mgr. Lucie Valentová

název akce:
termín:
pořadatel:
lektor:

Školení GDPR
10.11.2017
Sensio.cz s.r.o.
MgA. Ondřej Kratochvíl

název akce:
termín:
pořadatel:
lektor:

Management ZUŠ - Profesní rozvoj pedagogických pracovníků
13.11.2017
Národní institut pro další vzdělávání Praha, pracoviště HK
Mgr. Luboš Lisner

název akce:
termín:
pořadatel:
lektor:

Elektronická organizace soutěží ZUŠ
20.11.2017
Národní institut pro další vzdělávání Praha, pracoviště HK
MgA. Ondřej Kratochvíl

název akce:
termín:
pořadatel:
lektor:

Celostátní setkání ředitelů ZUŠ - Praha
12.12. - 13. 12. 2017
FAKTA v.o.s. Žďár nad Sázavou
JUDr. D. Lichovníková; Bc. Jiří Stárek
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název akce:
termín:
pořadatel:
lektor:

Konference ředitelů ZUŠ - Brno
12.12. - 13. 12. 2017
FAKTA v.o.s. Žďár nad Sázavou
JUDr. D. Poláková; Bc. Jiří Stárek; Mgr.Marcela Orságová,

název akce:
termín:
pořadatel:
lektor:

Setkání ředitelů ZUŠ KHK
18. - 19. 4. 2018
Školské zařízení pro DVPP KHK
Bc. Renata Nehybová; Mgr. Svatava Odlová; Bc. Jiří Stárek;

název akce:
termín:
pořadatel:
lektor:

Školení "Ovládněte iZUŠ"
24.4.2018
Sensio.cz s.r.o.
MgA. Ondřej Kratochvíl

název akce:
termín:
pořadatel:
lektor:

Celostátní setkání ředitelů ZUŠ - Mikulov
14.5. - 15. 5. 2018
FAKTA v.o.s. Žďár nad Sázavou
Bc. Jiří Stárek; JUDr. D. Lichovníková;



Pavel Čapek - učitel hry na klavír a korepetice

název akce:
termín:
pořadatel:
lektor:



Alžběta Černá - učitelka tanečního oboru

název akce:
termín:
pořadatel:
lektor:



Jazz Dance
4. - 5.11.2017
Školské zařízení pro DVPP KHK
doc. Ing. David Strnad

Josef Fiala - učitel hry na žesťové nástroje

název akce:
termín:
pořadatel:
lektor:



Klavírní seminář - prof. Aleny Vlasákové
20.3.2018
ZUŠ Choceň
prof. A. Vlasáková

Seminář pro trumpetisty
29.7.2017
Školské zařízení pro DVPP KHK
MgA. Juraj Bartoš

Gabriela Krečmerová - učitelka hry na flétnu

název akce:
termín:
pořadatel:
lektor:

Seminář komorní hudby 6
4.11.2017
ZUŠ Praha 7
MgA Magdalena Bílková - Tůmová

název akce:
termín:
pořadatel:
lektor:

Seminář komorní hudby 1
23.6.2018
ZUŠ Praha 7
MgA Magdalena Bílková - Tůmová
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Alina Kozlovská - učitelka hudební nauky

název akce:
termín:
pořadatel:
lektor:



Klavírní seminář - prof. Aleny Vlasákové
20.3.2018
ZUŠ Choceň
prof. A. Vlasáková

Lenka Němcová - učitelka hry na žesťové nástroje

název akce:
termín:
pořadatel:
lektor:

Seminář pro trumpetisty
29.7.2017
Školské zařízení pro DVPP KHK
MgA. Juraj Bartoš

název akce:
termín:
pořadatel:
lektor:

Letní hornové kurzy
5.8.2018 - 11.8.2018
Broumov
Zuzana Rzounková, Esa Tapani, Jan Vobořil



Monika Němcová - učitelka hry na žesťové nástroje

název akce:
termín:
pořadatel:
lektor:



Letní hornové kurzy
5.8.2018 - 11.8.2018
Broumov
Zuzana Rzounková, Esa Tapani, Jan Vobořil

Ján Pastorek - učitel hry na keyboard

název akce:
termín:
pořadatel:
lektor:

Reflexe aktuálních prostředků EKN a postupy práce v Multi track
17.3.2018
Konzervatoř Teplice
Jakub Michal Tomek

název akce:
termín:
pořadatel:
lektor:

Nová metodika hry na akordeon
26.5.2018
Pražská konzervatoř, Praha
Gorka Hermosa, Španělsko



Michaela Ševců - učitelka hry na klavír

název akce:
termín:
pořadatel:
lektor:



Klavírní seminář - prof. Aleny Vlasákové
20.3.2018
ZUŠ Choceň
prof. A. Vlasáková

Petr Ševců - učitel hry na kytaru

název akce:
termín:
pořadatel:
lektor:

Kytarový seminář - výuka žáků
29.1.2018
ZUŠ Střezina HK
Patrick Vacík
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4. - PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ:
Ve školním roce 2017 - 18 bylo přijato ke studiu na Základní umělecké škole v Polici nad Metují
celkem:
137 žáků, z toho 92 dívek.
Hudební obor:

97 žáků (z toho 61 dívek)

Výtvarný obor:

22 žáků (z toho 13 dívek)

Taneční obor:

18 žáků (z toho 18 dívek)


Do přípravného studia v rámci doplňkové činnosti školy bylo přijato ke studiu:
62 žáků, z toho 37 dívek.
Hudební obor:

1 žák (z toho 0 dívek)

Výtvarný obor:

61 žáků (z toho 37 dívek)

5. - Absolventi školy:

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

Hudební obor:
15
8
0
23
37

37

Výtvarný obor:
7
0
0
7

Taneční obor:
5
2
0
7

6. - KONTROLY
6.1 KONTROLY PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ:
Ve školním roce 2017-18 nebyla provedena inspekce

6.2

KONTROLY OSTATNÍ

Ve školním roce 2017-18 byly provedeny tyto kontroly:
1)

Veřejnosprávní kontrola (Město Police nad Metují) dne 29. května 2018
Závěr: Při kontrole nebyly shledány chyby a nedostatky
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7. - MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY
7.1 - Účast žáků v soutěžích
7.1.1 Soutěže MŠMT -

hudební obor:

Hra na dechové nástroje (Okresní kolo – Náchod)

Č.

soutěžící

ZUŠ (pedagog)

Průměr

Cena

1

Hlaváčková Lucie

ZUŠ Police nad Metují, okres Náchod (Němcová,
Čapek)

23,40

1.P

23,60

1.P

25,00

1.P

23,20

1.P

23,40

1.P

20,00

2.

Kategorie: 2.2.1 Hra na lesní roh – V. kategorie (do 12 let, 3–5 minut)
1

Kohlová Michaela

ZUŠ Police nad Metují, okres Náchod (Hübschtová,)

Kategorie: 2.2.1 Hra na lesní roh – VII. kategorie (do 14 let, 4–8 minut)
1

Čápová Doubravka

ZUŠ Police nad Metují, okres Náchod (Fiala,
Sorokinová)

Kategorie: 2.2.2 Hra na trubku – 0. kategorie (do 7 let, 1–3 minut)
1

Lanková Gabriela

ZUŠ Police nad Metují, okres Náchod (Němcová,
Čapek)

Kategorie: 2.2.2 Hra na trubku – I. kategorie (do 8 let, 1–3 minut)
1

Ducháč Patrik

ZUŠ Police nad Metují, okres Náchod (Němcová,
Čapek)

Kategorie: 2.2.2 Hra na trubku – II. kategorie (do 9 let, 1–3 minut)
1

Sirko Patrik

ZUŠ Police nad Metují, okres Náchod (Přibyl, Čapek)

Kategorie: 2.2.2 Hra na trubku – III. kategorie (do 10 let, 2–4 minut)
1

Denygrová Anastázie

ZUŠ Police nad Metují, okres Náchod (Němcová,
Němcová)

23,20

1.P

2

Vajsarová Anetka

ZUŠ Police nad Metují, okres Náchod (Hübschtová,)

20,60

2.

20,00

2.

Kategorie: 2.2.2 Hra na trubku – IV. kategorie (do 11 let, 2–4 minut)
1

Hubková Adéla

ZUŠ Police nad Metují, okres Náchod (Hübschtová,)

Kategorie: 2.2.2 Hra na trubku – VI. kategorie (do 13 let, 3–5 minut)
1

Meier Jakub

ZUŠ Police nad Metují, okres Náchod (Němcová,
Čapek)

24,20

1.P

2

Rotter Tomáš

ZUŠ Police nad Metují, okres Náchod (Němcová,
Čapek)

24,00

1.P

24,00

1.P

Kategorie: 2.2.2 Hra na trubku – VII. kategorie (do 14 let, 4–8 minut)
1

Hlaváček Josef

ZUŠ Police nad Metují, okres Náchod (Němcová,
Čapek)

Kategorie: 2.2.2 Hra na trubku – VIII. kategorie (do 15 let, 5–10 minut)
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1

Vaníčková Marie

ZUŠ Police nad Metují, okres Náchod (Fiala,
Sorokinová)

23,00

1.P

24,00

1.P

22,80

1.

23,80

1.P

23,00

1.

Kategorie: 2.2.3 Hra na trombon– II. kategorie (do 9 let, 1–3 minut)
1

Tyč Štěpán

ZUŠ Police nad Metují, okres Náchod (Němcová,
Čapek)

Kategorie: 2.2.3 Hra na trombon – IV. kategorie (do 11 let, 2–4 minut)
1

Kinl Viktor

ZUŠ Police nad Metují, okres Náchod (Hübschtová,)

Kategorie: 2.2.3 Hra na trombon – X. kategorie (do 19 let, 6–10 minut)
1

Procházka Vojtěch

ZUŠ Police nad Metují, okres Náchod (Němcová,
Čapek)

Kategorie: 2.2.4 Hra na tenor – I. kategorie (do 8 let, 1–3 minut)
1

Tauc Antonín

ZUŠ Police nad Metují, okres Náchod (Přibyl, Čapek)

Kategorie: 2.2.4 Hra na tenor) – II. kategorie (do 9 let, 1–3 minut)
1

Tyč Štěpán

ZUŠ Police nad Metují, okres Náchod (Němcová,
Čapek)

24,00

1.P

2

Ducháč Ondřej

ZUŠ Police nad Metují, okres Náchod (Němcová,
Čapek)

23,80

1.P

22,40

1.

24,00

1.P

23,00

1.P

24,00

1.P

23,80

1.P

23,40

1.P

24,00

1.P

Kategorie: 2.2.4 Hra na tenor – III. kategorie (do 10 let, 2–4 minut)
1

Suchá Kateřina

ZUŠ Police nad Metují, okres Náchod (Hübschtová,)

Kategorie: 2.2.4 Hra na tenor – IV. kategorie (do 11 let, 2–4 minut)
1

Šedek Prokop

ZUŠ Police nad Metují, okres Náchod (Němcová,
Čapek)

Kategorie: 2.2.4 Hra na tenor – V. kategorie (do 12 let, 3–5 minut)
1

Němec Matěj

ZUŠ Police nad Metují, okres Náchod (Přibyl, Čapek)

Kategorie: 2.2.4 Hra na tenor – VIII. kategorie (do 15 let, 5–10 minut)
1

Hruška Tomáš

ZUŠ Police nad Metují, okres Náchod (Němcová,
Čapek)

Kategorie: 2.2.4 Hra na tenor – X. kategorie (do 19 let, 6–10 minut)
1

Kubeček Daniel

ZUŠ Police nad Metují, okres Náchod (Němcová,
Čapek)

Kategorie: 2.2.5 Hra na tubu – II. kategorie (do 9 let, 1–3 minut)
1

Macháčková Anežka
Františka

ZUŠ Police nad Metují, okres Náchod (Hübschtová,)

Kategorie: 2.2.5 Hra na tubu – VII. kategorie (do 14 let, 4–8 minut)
1

Taucová Simona

ZUŠ Police nad Metují, okres Náchod (Přibyl, Čapek)
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Kategorie: 2.1.1 Hra na příčnou flétnu– III. kategorie (do 10 let, 2–4 minut)
1

Vacková Kateřina

ZUŠ Police nad Metují, okres Náchod (Krečmerová,)

20,83

2.

19,17

2.

18,50

2.

21,80

1.P

Prů
měr

Ce
na

Kategorie: 2.1.1 Hra na příčnou flétnu – V. kategorie (do 12 let, 3–5 minut)
1

Středová Monika

ZUŠ Police nad Metují, okres Náchod (Krečmerová,)

Kategorie: 2.1.1 Hra na příčnou flétnu– VII. kategorie
1

Kollertová Simona

ZUŠ Police nad Metují, okres Náchod (Krečmerová,)

Kategorie: 2.1.3 Hra na klarinet – VII. kategorie (do 14 let, 4–8 minut)
1

Krausová Lucie

ZUŠ Police nad Metují, okres Náchod (Pátek,)

Hra na dechové nástroje (Krajské kolo – Královéhradecký kraj)

Č.

Příjmení a jméno soutěžícího

ZUŠ (pedagog)

Kategorie: 2.2.1 Hra na lesní roh – III. kategorie (do 10 let, 2–4 minut)
1

Hlaváčková Lucie

ZUŠ Police nad Metují, okres Náchod (Němcová,)

22,00 1.P

Kategorie: 2.2.1 Hra na lesní roh – V. kategorie (do 12 let, 3–5 minut)
1

Kohlová Michaela

ZUŠ Police nad Metují, okres Náchod (Hübschtová)

22,00 1.P

Kategorie: 2.2.1 Hra na lesní roh – VII. kategorie (do 14 let, 4–8 minut)
1

Čápová Doubravka

ZUŠ Police nad Metují, okres Náchod (Fiala,)

22,75 1.P

Kategorie: 2.2.2 Hra na trubku – 0. kategorie (do 7 let, 1–3 minut)
1

Lanková Gabriela

ZUŠ Police nad Metují, okres Náchod (Němcová, Čapek)

21,00 1.*

Kategorie: 2.2.2 Hra na trubku – I. kategorie (do 8 let, 1–3 minut)
1

Ducháč Patrik

ZUŠ Police nad Metují, okres Náchod (Němcová)

21,25 1.

Kategorie: 2.2.2 Hra na trubku – III. kategorie (do 10 let, 2–4 minut)
1

Denygrová Anastázie

ZUŠ Police nad Metují, okres Náchod (Němcová)

21,00 1.

Kategorie: 2.2.2 Hra na trubku – VI. kategorie (do 13 let, 3–5 minut)
1

Meier Jakub

ZUŠ Police nad Metují, okres Náchod (Němcová)

23,50 1.*P

2

Rotter Tomáš

ZUŠ Police nad Metují, okres Náchod (Němcová)

22,50 1.P
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Č.

Příjmení a jméno soutěžícího

Prů
měr

ZUŠ (pedagog)

Ce
na

Kategorie: 2.2.2 Hra na trubku – VII. kategorie (do 14 let, 4–8 minut)
1

Hlaváček Josef

ZUŠ Police nad Metují, okres Náchod (Němcová)

21,25 1.

Kategorie: 2.2.2 Hra na trubku – VIII. kategorie (do 15 let, 5–10 minut)
1

Vaníčková Marie

ZUŠ Police nad Metují, okres Náchod (Fiala)

19,75 2.

Kategorie: 2.2.3 Hra na trombon nebo pístový trombon – II. kategorie (do 9 let, 1–3 minut)
1

Tyč Štěpán

ZUŠ Police nad Metují, okres Náchod (Němcová)

22,25 1.P

Kategorie: 2.2.3 Hra na trombon nebo pístový trombon – X. kategorie (do 19 let, 6–10 minut)
1

Procházka Vojtěch

ZUŠ Police nad Metují, okres Náchod (Němcová)

21,50 1.

Kategorie: 2.2.4 Hra na tenor – II. kategorie (do 9 let, 1–3 minut)
1

Tyč Štěpán

ZUŠ Police nad Metují, okres Náchod (Němcová)

23,00 1.P

2

Ducháč Ondřej

ZUŠ Police nad Metují, okres Náchod (Němcová)

22,00 1.P

Kategorie: 2.2.4 Hra na tenor – IV. kategorie (do 11 let, 2–4 minut)
1

Šedek Prokop

ZUŠ Police nad Metují, okres Náchod (Němcová)

22,75 1.P

Kategorie: 2.2.4 Hra na tenor – V. kategorie (do 12 let, 3–5 minut)
1

Němec Matěj

ZUŠ Police nad Metují, okres Náchod (Přibyl)

17,00 3.

Kategorie: 2.2.4 Hra na tenor – VIII. kategorie (do 15 let, 5–10 minut)
1

Hruška Tomáš

ZUŠ Police nad Metují, okres Náchod (Němcová)

21,25 1.

Kategorie: 2.2.4 Hra na tenor – X. kategorie (do 19 let, 6–10 minut)
1

Kubeček Daniel

ZUŠ Police nad Metují, okres Náchod (Němcová)

22,00 1.P

Kategorie: 2.2.5 Hra na tubu – II. kategorie (do 9 let, 1–3 minut)
1

Macháčková Anežka Františka

ZUŠ Police nad Metují, okres Náchod (Hübschtová)

22,25 1.P

Kategorie: 2.2.5 Hra na tubu – VII. kategorie (do 14 let, 4–8 minut)
1

Taucová Simona

ZUŠ Police nad Metují, okres Náchod (Přibyl)

22,00 1.P

Zvláštní ceny (*)


Zvláštní cena pro nejmladšího účastníka soutěže – Lanková Gabriela (ZUŠ Police
nad Metují, okres Náchod)



Absolutní vítěz soutěže – Meier Jakub (ZUŠ Police nad Metují, okres Náchod)
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Příjmení a jméno
soutěžícího

Č.

ZUŠ (pedagog)

Průměr

Cena

Kategorie: 2.1.3 Hra na klarinet – VII. kategorie (do 14 let, 4–8 minut)
1 Krausová Lucie

ZUŠ Police nad Metují, okres Náchod (Pátek)

20,00

2.

Hra na bicí nástroje - souborová hra (Krajské kolo – Královéhradecký kraj)
Č.

Název souboru (soutěžící)

ZUŠ (pedagog)

Průměr

Cena

Kategorie: 4.2.2 Kategorie B – III. kategorie (do 15 let, 6–10 minut)
Stragaduga (Gajdošová, Kaufman,
1 Konečný, Obstová, Vejvoda, Šolcová,
Štolfa)

ZUŠ Police nad Metují, okres
Náchod (Kolář)

21,40

1.

Sólový a komorní zpěv (Okresní kolo – Náchod)

Č.

Soutěžící

ZUŠ (pedagog)

Průměr

Cena

Kategorie: 1.1.1 dívky a chlapci do roku narození 2004 a mladší – 0. kategorie
1 Scholzová Lenka

ZUŠ Police nad Metují, okres Náchod (Blažková)

20,17

2.

2 Skalová Karolína

ZUŠ Police nad Metují, okres Náchod (Blažková)

17,83

3.

3 Vajsarová Aneta

ZUŠ Police nad Metují, okres Náchod (Blažková)

16,33

3.

Kategorie: 1.1.1 dívky a chlapci do roku narození 2004 a mladší – I. kategorie
1 Linhartová Melánie

ZUŠ Police nad Metují, okres Náchod (Blažková)

18,17

2.

Kategorie: 1.1.1 dívky a chlapci do roku narození 2004 a mladší – III. kategorie
1 Suchomel Michal

ZUŠ Police nad Metují, okres Náchod (Blažková)

20,50

2.

Kategorie: 1.1.1 dívky a chlapci do roku narození 2004 a mladší – IV. kategorie
1 Cvrkalová Amelie

ZUŠ Police nad Metují, okres Náchod (Blažková)

18,00

2.

2 Trnovská Zuzana

ZUŠ Police nad Metují, okres Náchod (Blažková)

17,00

3.

Kategorie: 1.1.2 dívky od roku narození 2003 a starší – VIII. kategorie
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Č.

Soutěžící

1 Rotterová Lucie

ZUŠ (pedagog)

Průměr

ZUŠ Police nad Metují, okres Náchod (Blažková)

Cena

18,33

2.

20,67

2.

Kategorie: 1.1.2 dívky od roku narození 2003 a starší – IX. kategorie
1 Valchařová Markéta

ZUŠ Police nad Metují, okres Náchod (Blažková)

Hra smyčcových souborů a orchestrů (Krajské kolo – Královéhradecký kraj)
Č.

Název souboru (soutěžící)

ZUŠ (pedagog)

Průměr

Cena

Kategorie: 3.1 Hra smyčcových souborů – II. kategorie (do 13 let, 5–8 minut)Vytisknout
jen tuto kategoriiExportovat tuto kategorii
1 Orchestra Piccola ma Giocosa (16 žáků)

ZUŠ Police nad Metují, okres
Náchod (Michalová)

1 Penquins (18 žáků)

ZUŠ, Náchod, Tyršova 247, ZUŠ
Police nad Metují, (Michalová)

22,67

1.

1.P

Hra smyčcových souborů a orchestrů (Ústřední kolo)
Č.

Název souboru (soutěžící)

ZUŠ (pedagog)

Průměr

Cena

Kategorie: 3.1 Hra smyčcových souborů – II. kategorie (do 13 let, 5–8 minut)Vytisknout
jen tuto kategoriiExportovat tuto kategorii
ZUŠ, Náchod, Tyršova 247,
ZUŠ Police nad Metují,
(Michalová)

1 Penquins (18 žáků)

1.

Hra na dechové nástroje (Ústřední kolo)

Č.

Příjmení a jméno
soutěžícího

ZUŠ (pedagog)

Průměr

Cena

Kategorie: 2.2.1 Hra na lesní roh – III. kategorie
1 Hlaváčková Lucie

ZUŠ Police nad Metují, okres
Náchod (Němcová)
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20,00

2.

Č.

Příjmení a jméno
soutěžícího

ZUŠ (pedagog)

Průměr

Cena

Kategorie: 2.2.1 Hra na lesní roh – V. kategorie (do 12 let, 3–5 minut)
1 Kohlová Michaela

ZUŠ Police nad Metují, okres
Náchod (Hübschtová)

19,00

2.

20,80

2.

Kategorie: 2.2.1 Hra na lesní roh – VII. kategorie (do 14 let, 4–8 minut)
1 Čápová Doubravka

ZUŠ Police nad Metují, okres Náchod (Fiala)

Kategorie: 2.2.2 Hra na trubku – VI. kategorie (do 13 let, 3–5 minut)
1 Meier Jakub

ZUŠ Police nad Metují, okres
Náchod (Němcová)

19,80

2.

2 Rotter Tomáš

ZUŠ Police nad Metují, okres
Náchod (Němcová)

18,00

2.

21,60

1.

Kategorie: 2.2.3 Hra na trombon nebo pístový trombon – II. kategorie
1 Tyč Štěpán

ZUŠ Police nad Metují, okres
Náchod (Němcová)

Kategorie: 2.2.4 Hra na tenor – II. kategorie (do 9 let, 1–3 minut)
1 Ducháč Ondřej

ZUŠ Police nad Metují, okres
Náchod (Němcová)

21,20

1.

2 Tyč Štěpán

ZUŠ Police nad Metují, okres
Náchod (Němcová)

21,20

1.

21,80

1.

18,00

2.

21,60

1.

21,80

1.

Kategorie: 2.2.4 Hra na tenor IV. kategorie (do 11 let, 2–4 minut)
1 Šedek Prokop

ZUŠ Police nad Metují, okres
Náchod (Němcová)

Kategorie: 2.2.4 Hra na tenor – X. kategorie (do 19 let, 6–10 minut)
1 Kubeček Daniel

ZUŠ Police nad Metují, okres
Náchod (Němcová)

Kategorie: 2.2.5 Hra na tubu – II. kategorie (do 9 let, 1–3 minut)
1 Macháčková Anežka Františka

ZUŠ Police nad Metují, okres
Náchod (Hübschtová)

Kategorie: 2.2.5 Hra na tubu – VII. kategorie (do 14 let, 4–8 minut)
1 Taucová Simona

ZUŠ Police nad Metují, okres
Náchod (Přibyl)
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7.1.2 Ostatní soutěže:

22. ročník interpretační soutěže „Karel Ditters z Dittersdorfu a hudební klasicismus“ Vidnava 19. 10.
2017:
Mini Brass: (kategorie 0)
Stázka Denygrová - trubka
Štěpánek Tyč - baryton

1. cena

Junior Brass: (kategorie 1)
Jakub Meier - trubka
Míša Kohlová - lesní roh
Prokop Šedek - baskřídlovka

2. cena

Brass Q
(Kategorie 3a)
Petra Svobodová - trubka
Tomáš Pavel - trubka
Jan Pavel - baskřídlovka
Vojtěch Procházka - pozoun
Marek Zítka - tuba

2. cena

Mezinárodní violoncellová soutěž Jana Vychytila Praha 19. - 21. ledna 2018
Johanka Cvrkalová

1. cena

Terezka Vitverová

3. cena

Františka Pospíšilová

4. cena

Porota udělila ještě další ceny - za pedagogickou práci Michaele Michalové a za klavírní spolupráci Oleně
Ivaněnko

Novopacký slavíček 2018
Zuzana Trnovská
Amelie Cvrkalová

3. místo
Čestné uznání
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Grafická tvorba:

Národní přehlídka dětských a mládežnických filmů “Zlaté slunce”
“ Taková normální hodinka ” (režie Nikolas Letzel):
Zemské kolo Dvůr Králové nad Labem - čestné uznání s postupem
Národní kolo Blansko - Bronzová medaile

„1984“ (Darina Klímová):
Zemské kolo Dvůr Králové nad Labem - čestné uznání s postupem
Národní kolo Blansko - Zlatá medaile

film “Létání bez letenky” (Ondřej Čálek):
Zemské kolo Dvůr Králové nad Labem – 2. cena
Národní kolo Blansko - Bronzová medaile

“Náchodská Prima sezóna”
film “Létání bez letenky” (Ondřej Čálek): Čestné uznání
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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
Kubeček
Šafářová

Petra
Karolína
Lucie
Sára
Pavel
Tereza

housle
housle
klavír
klavír
trubka
zpěv

Michal
Michal
Goslinská
Goslinská
Němcová
M. Blažková

JAMU Brno
SPŠ Litomyšl
Konzervatoř Pardubice
Konzervatoř Pardubice
Pedagogická fakulta Hradec Král.
DAMU Praha

2015

Rainová
Suchánková

Zuzana
Eva

zpěv
klavír

M. Blažková Konzervatoř Pardubice
R. Goslinská

2016

Němcová
Vobořil
Kubečková
Špuláková

Monika
Jan
Adéla
Tereza

lesní roh
lesní roh
klavír
klavír

Němcová L.
Němcová L.
Kozlovská A.
R. Goslinská

HAMU Praha
Hud. gymnázium J. Nerudy Praha
Pedagogická fakulta Hradec Král.
VŠMU Bratislava

2017

Pospíšilová

Anna Klára housle

Michal

Hudební gymnázium J. Nerudy
Praha

2011
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The Juilliard School New York,
HAMU Praha
SPŠ Litomyšl

7.2.2.

Výtvarný obor:

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
Ticháčková
Cinkaničová
Friml
Máslo

Jan
Martin
Kristýna
Veronika
Monika
Lukáš
Aleš

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

SUPŠ Hradec Králové - design nábytku a interiéru
SUPŠ hudebních nástrojů a nábytku Hradec Králové
Floristická střední škola Hradec Králové
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

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
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2010

2011

2012

2013

2014
2015

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

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

Svatošová

Jiřina

Bořková/Soumar

SŠ propag. tvorby a polygrafie - obor grafický design

Bártová

Blanka

Bořková/Soumar

Voves
Krtičková

Jakub
Denisa

Beran
Beran

SUPŠ Hořice - obor užitá malba
Univerzita Hradec Králové, pedagogická fakulta výtvarná výchova / čeština
SPŠ Elit Dobruška - aplikační software a multimedia

Hornychová

Aneta

Soumar

Maďar
Čálek

Robin
Ondřej

Beran
Beran

Střední škola oděvní, modelářství a návrhářství
oděvů, Červený Kostelec
SPŠ SOŠ a SOU, obor IT, Nové Město nad Metují
OA Náchod, obor IT

Zemanová

Nikola

Nádaždyová/
Soumar

SŠ propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí - obor
grafický design

2016

2017

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

Berka

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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Taneční obor:

7.2.3
Rok:
2008
2009
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

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
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7.3 - Kalendář akcí školy:
Hudební obor:

7.3.1
Datum:
1

8.9.2017

2

9.9.2017

3

21.9.2017

4
5

27.9.2017
11.10.2017

6

12.10.2017

7

15.10.2017

8

19.10.2017

9

28.10.2017

10

4.11.2017

11 9.11.2017
12 17.11.2017

Datum:

Účinkující:

Akce:

Vernisáž obrázky Zelený domeček
kytary
Kurónské slavnosti
Náchod - vystoupení při
prohlídkách st. zámku
Mini Brass
Koncert Klášter
Broumov - sympozium Mini Brass, Baby Brass, Brass Band
Polická universita
Polická universita
Kytarový semináš Flamenco
Vystoupení soutěžních
komorních souborů
Celostátní soutěž
komorní hry Vidnava
2017
Vystoupení při
prohlídkách zámku
Flétnový seminář
komorní hry pro učitele
hry na příčnou flétnu lektor MgA Magdalena
Bílková Tůmová
Kytara napříč žánry
(koncert Joe Robinson)
Soustředění smyčce

Mini Brass
Baby Brass
Kytara
Mini Brass, Baby Brass, Brass Band

Mini Brass, Baby Brass, Brass Band
Brass Band

G. Krečmerová
kytara
všichni

13

4.12.2017

Adventní koncert

mladší pěvecké sbory

14

4.12.2017

Adventní koncert

malé orchestry

15

4.12.2017

16 14.12.2017

Adventní koncert
Kytary
Vánoční vystoupení pro
DD v Náchodě
Small Band, Mini Brass, Baby Brass

17 15.12.2017

Třídní vystoupení žestě

Žáci ze tříd M. Němcové a L. Němcové

18 16.12.2017

Třídní vystoupení žestě

Žáci ze třídy L. Němcové

19 18.12.2017

Vánoční koncert

starší pěvecké sbory

20 18.12.2017

Vánoční koncert

starší orchestry

21 18.12.2017

Třídní vánoční koncerty Žáci ze tříd Hudební nauky

22 18.12.2017

Vánoční koncert

23 20.12.2017

Vánoční koncert
Akordeony, Klávesy
Vánoční vystoupení pro
DD
Pramínek, Pramíneček a sólisté (zpěv)

24 21.12.2017

Kytara
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Místo:
Police nad
metují
St. Zámek
náchod
Klášter
Broumov
Pellyho domy
police n. M.
Pellyho domy
ZUŠ Střezina
H.K.
Pellyho domy
police n. M.

Vidnava
St. Zámek
náchod
ZUŠ
Šimáčkova,
Praha 7
Dům hudby
Pardubice
Kolárovo
divadlo Police n.
M.
Kolárovo
divadlo
Kollárovo
divadlo
DD Náchod
ZUŠ Police n.
M.
ZUŠ Police n.
M.
Kolárovo
divadlo Police n.
M.
Kolárovo
divadlo
Třída Hudební
nauky
Kollárovo
divadlo
Komorní sál
ZUŠ

25 21.12.2017

Vánoční koncert klavír

26 21.12.2017

Žáci ze tříd Hudební nauky

27

Mini Brass, Brass Band, Small Band

28
29
30

31
32
33
34

Třídní vánoční koncerty
Vánoční vystoupení
22.12.2017
Velké Petrovice
Vánoční vytrubování 23.12.2017
náměstí Police
Půlnoční vytrubování 23.12.2017
Hvězda
Violoncellový
17.1.2018
koncertíček
Mezinárodní
violoncellová soutěž J.
19.1.2018 21.1.2018 Vychytila
Soustředění pěveckého
20.1.2018
oddělení
Soustředění žesťových
21.1.2018
sólistů
Školní kolo pěvecké
24.1.2018
soutěže MŠMT

žáci třídy R. Goslinské

35

25.1.2018

36

28.1.2018

37

29.1.2018

38

31.1.2018

39

4.2.2018

40

11.2.2018

41

12.2.2018

42

14.2.2018

43

18.2.2018

44

19.2.2018

45

22.2.2018

46

24.2.2018

47

24.2.2018

48

24.2.2018

49

8.3.2018

50

8.3.2018

51

9.3.2018

Flétnový koncert ZUŠ
Broumov
Soustředění žesťových
sólistů
Kytarový semináš výuka žáků(prof.
P.Vacík)
Flétnový koncert
Soustředění žesťových
sólistů
Soustředění žesťových
sólistů
Okresní kolo pěvecké
soutěže ZUŠ
Okresní kolo soutěže ve
hře na dřevěné dechové
nástroje
Soustředění žesťových
sólistů
Školní kolo žesťových
nástrojů

Junior Brass, Brass Band
Junior Brass, Brass Band
sólisté
Cvrkalová J, Vitverová T., Pospíšilová
F.+Michalová, Ivaněnko, Čapek
nominovaní sólisté + P. Čapek, M.
Blažková
soutěžní žestě + P. Čapek, L. Němcová,
M. Němcová
nominovaní sólisté + P. Čapek, M.
Blažková
Los Flautos - společný flténový soubor
ZUŠ Police nad Metují a ZUŠ Broumov,
G. Krečmerová
soutěžní žestě + P. Čapek, L. Němcová,
M. Němcová

ZUŠ Police n.
M.
Třída Hudební
nauky
Velké Petrovice
Náměstí Police
n. M.
Kaple na
Hvězdě
Koncertní sál
ZUŠ

Praha
Koncertní sál
ZUŠ
Koncertní sál
ZUŠ
Koncertní sál
ZUŠ
Stará radnice,
Broumov
Koncertní sál
ZUŠ

žáci ze třídy G. Krečmerové
soutěžní žestě + P. Čapek, L. Němcová,
M. Němcová
soutěžní žestě + P. Čapek, L. Němcová,
M. Němcová

ZUŠ Střezina
Koncertní sál
ZUŠ
Koncertní sál
ZUŠ
Koncertní sál
ZUŠ

zpěváci

Divadlo Hronov

Kytara

S. Kollertová, M. Středová, K. Vacková +
G. Krečmerová
soutěžní žestě + P. Čapek, L. Němcová,
M. Němcová
soutěžní žestě + P. Čapek, L. Němcová,
J. Fiala, Š. Přibyl, M. Němcová
soutěžní žestě + P. Čapek, L.
Okresní kolo žesťových Němcová,J. Fiala, Š Přibyl, K.
nástrojů
Hubschtová M. Němcová
Soustředění - projekt ČF M. Jirmannová, E. Jirmannová, L.
+ ZUŠ
Němcová
Soustředění - projekt ČF
+ ZUŠ
Pospíšilová F. Jirásek L.+Michalová
Flétnový seminář
komorní hry pro učitele
hry na příčnou flétnu lektor MgA Magdalena
Bílková Tůmová
G. Krečmerová
Ukázkové hodiny pro
Charanga
mladší sbory + vyučující
Ukázkové hodiny pro
Charanga
Žáci Hudební nauky + Alina Kozlovská
Mezinárodní houslová
11.3.2018 soutěž J. Micky
Michal
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ZUŠ Jaroměř
Koncertní sál
ZUŠ
Koncertní sál
ZUŠ
Broumov,
Dřevník
Česká
filharmonie
Česká
filharmonie
ZUŠ
Šimáčkova,
Praha 7
Zuš Police
Třída Hudební
nauky
Praha

Koncert flétnového
souboru Magistri,
benefiční koncert na
podporu obnovy varhan
v Dobříši
Česká filharmonie B.
Smetana Má vlast

11.3.2018
52

14.3.2018

53

17.3.2018

54

18.3.2018

55

19.3.2018

56

21.3.2018

57

21.3.2018

58
59

22.3.2018
22.3.2018

60

25.3.2018

61

28.3.2018

62

4.4.2018

63

10.4.2018

64

14.4.2018 15.4.2018

65

14.4.2018 15.4.2018

66

21.4.2018

67

22.4.2018

68

29.4.2018

69

29.4.2018

70
71

30.4.2018
30.4.2018

1.5.2018

72

2.5.2018

4.5.2018

Seminář EKN
Soustředění žesťových
sólistů
Soustředění smyčcové
orchestry

účinkují učitelé z celé ČR (G.
Krečmerová) umělecká vedoucí MgA
Magdalena Bílková Tůmová
Žáci ZUŠ + učitele
J.Pastorek
soutěžní žestě + P. Čapek, L. Němcová,
M. Němcová

Zámek Dobříš
Pardubice
Konzervatoř
Teplice
Koncertní sál
ZUŠ

orchestry
T. Rotter, J. Meier,G. Lanková, P.
Ducháč, L.Hlaváčková, D. Čápová, M.
Kholová,M. Vaníčková + L. Němcová, M. ZUŠ Hradec
Krajské kolo žesťových Němcová, , J. Fiala, K. Hubschtová+ P.
Králové,
nástrojů- malé nátrubky Čapek, K. Sorokinová
Habrmanova
Soustředění smyčcové
orchestry
orchestry
V. Procházka, Š Tyč, O. Ducháč,P.
Šedek T. Hruška, D. Kubeček, F.
Macháčková, S. Taucová + L. Němcová, ZUŠ Hradec
Krajské kolo žesťových M. Němcová, Š. Přibyl, K. Hubschtová+ Králové,
nástrojů- velké nátrubky P. Čapek,
Habrmanova
Krajské kolo orchestrů
orchestry
Vrchlabí
Koncert flétnového
souboru Magistri,
účinkují učitelé z celé ČR (G.
koncert v rámci festivalu Krečmerová) umělecká vedoucí MgA
kostel Zjevení
Smiřické hudební jaro
Magdalena Bílková Tůmová
Páně, Smiřice
St. zámek
Odemykání zámku
Mini Brass
Náchod
A. Cvrkalová, Z. Trnovská + P. Čapek, M.
Novopacký slavíček
Blažková
Koncert flétnového
souboru Magistri,
účinkují učitelé z celé ČR (G.
koncert v rámci festivalu Krečmerová) umělecká vedoucí MgA
kostel sv. Víta,
Svátky hudby
Magdalena Bílková Tůmová
Častolovice
Soustředění - projekt ČF M. Jirmannová, E. Jirmannová, L.
Česká
+ ZUŠ
Němcová
filharmonie
Soustředění - projekt ČF
Česká
+ ZUŠ
Pospíšilová F. Jirásek L.+Michalová
filharmonie
Vystoupení pro
Myslivecký spolek
M. Němcová + P. Čapek
Hvězda
Koncert flétnového
souboru Magistri,
Kostel narození
benefiční koncert na
účinkují učitelé z celé ČR (G.
Sv. Jana
podporu obnovy
Krečmerová) umělecká vedoucí MgA
Křtitele,
místního kostela
Magdalena Bílková Tůmová
Zeměchy
Společný koncert
Kolárovo
Švédsko
smyčcové orchestry
divadlo
Ukázkové hodiny pro
Třída Hudební
Charanga
Žáci Hudební nauky + Alina Kozlovská
nauky
soutěžní žestě + P. Čapek, K. Sorokinová
Koncert žesťového
+ L. Němcová, J. Fiala, Š. Přibyl, K.
oddělení
Hynková, M. Němcová
Praha
Talents for Europe
Michal
Slovensko
T. Rotter, J. Meier, L.Hlaváčková, D.
Čápová, M. Kholová, Š Tyč, O. Ducháč,
P. Šedek, , D. Kubeček, F. Macháčková, Praha, ZUŠ
Ústřední kolo žestě
S. Taucová + L. Němcová, M. Němcová, Břevnov
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Š. Přibyl, J. Fiala, K. Hubschtová+ P.
Čapek, K. Sorokinová
Vernisáž k výročí
horolezce M.ŠMÍDA
Kocianova houslová
9.5.2018 soutěž
Koncert (nejen)
maminkám
Koncert (nejen)
Maminkám

73

4.5.2018

74

8.5.2018

75

10.5.2018

76

10.5.2018

77
78
79

84

10.5.2018
Koncert maminkám
11.5.2018 12.5.2018 Ústřední kolo orchestrů
12.5.2018
Soustředění orchestru
Soustředění + koncert
18.5.2018 20.5.2018 pěvecké sbory
Generálka na
18.5.2018
absolventský koncert
Soustředění - projekt ČF
19.5.2018
+ ZUŠ
Soustředění - projekt ČF
19.5.2018
+ ZUŠ
Generálka na třídní
22.5.2018
interní večírek

85

23.5.2018

Koncert tatínkům

86

23.5.2018

87
88

23.5.2018
24.5.2018

80
81
82
83

kytary

Zelený domeček

Michal

Ústí nad Orlicí
Kolárovo
divadlo
Kolárovo
divadlo
Kollárovo
divadlo
Olomouc
ZUŠ Jeseník

mladší sbory
T. Rotter, O. Ducháč, L. Hlaváčková, Š.
Tyč, F. Macháčková
Kytara soubor + dua
Lichá, Lichá+Michalová
Velký dechový orchestr Bigband
Studánečka, Studánka, P. Čapek, M.
Blažková, E. Dosoudilová
A. Gloserová, V. Kubečková, M.
Valchařová
M. Jirmannová, E. Jirmannová, L.
Němcová
Pospíšilová F. Jirásek L.+Michalová
Žáci ze třídy a. Kozlovské
smyčcové orchestry+sólisté

89

24.5.2018

Koncert (nejen) tatínkům starší sbory
J. Meier, D. Čápová, P. Šedek, V.
Koncert (nejen) tatínkům Procházka, S. Taucová
ZUŠ Open
mladší sbory, sólisté
Los Flautos - společný flténový soubor
ZUŠ Police nad Metují a ZUŠ Broumov,
ZUŠ Open Broumov
G. Krečmerová

90

26.5.2018

Soustředění - zpěv

91

26.5.2018

Akordeonová akademie J.Pastorek

92

29.5.2018

93

29.5.2018

94
95

30.5.2018
2.6.2018

96

4.6.2018

Třídní koncert
Žáci ze třídy a. Kozlovské
Abslolventský koncert +
promítání DVD
A. Gloserová, V. Kubečková
Los Flautos - společný flténový soubor
Koncert "Učitelé se
ZUŠ Police nad Metují a ZUŠ Broumov,
svými žáky"
G. Krečmerová
Soustředění orchestru
Velký dechový orchestr Bigband
Soustředění smyčcové
orchestry

97

4.6.2018

98

5.6.2018

Třídní koncerty
Třídní koncert klarinetů
a saxofonů

99

7.6.2018

Flétnový koncert ZUŠ
Broumov

100

7.6.2018

101

Třídní koncerty
Mezinárodní festival
9.6.2018 10.6.2018 Kmochův Kolín

sólisté, P. Čapek, M. Blažková

Žáci ze tříd Hudební nauky
Žáci ze třídy Matěje Pátka
Los Flautos - společný flténový soubor
ZUŠ Police nad Metují a ZUŠ Broumov,
G. Krečmerová

Neratov
Koncertní sál
ZUŠ
Česká
filharmonie
Česká
filharmonie
Koncertní sál
ZUŠ
Kolárovo
divadlo
Kolárovo
divadlo
Kollárovo
divadlo
Městské
divadlo,
Broumov
Koncertní sál
ZUŠ
Konzervatoř
Praha
Koncertní sál
ZUŠ
Koncertní sál
ZUŠ
Městské
divadlo,
Broumov
ZUŠ Police
Koncertní sál
ZUŠ
Třída Hudební
nauky
Komorní sál
ZUŠ

Žáci ze tříd Hudební nauky

Stará radnice,
Broumov
Třída Hudební
nauky

Velký dechový orchestr Bigband

Kolín
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102

11.6.2018

103

11.6.2018

104

12.6.2018

105
106

14.6.2018
16.6.2018

107

17.6.2018

108

20.6.2018

Závěrečný koncert
malého smyčcového
orchestru
Závěrečný koncert
Orchestra Piccola
Třídní koncert pěvecké
třídy
Třídní večírek-kytary
Soustředění orchestr
Závěrečné třídní
vystoupení

112

Flétnový koncert
Soustředění - projekt ČF
21.6.2018 26.6..2018 + ZUŠ
Společný projekt ZUŠ a
21.6.2018 26.6.2018 České filharmonie
21.6.2018
Závěrečný koncert
Závěrečný večírek
21.6.2018
EZHZT

113

23.6.2018

114

24.6.2018

115

24.6.2018

116

26.6.2018

117

14.7.2018

109
110
111

Absolventský koncert
Společný koncert žáků
ZUŠ a filharmoniků
Společný koncert žáků
ZUŠ a České
filharmonie
Open Air 2018, přímý
přenos ČT
Vystoupení při
prohlídkách zámku

smyčcový soubor+sólisté
orchestr+sólisté
sólisté, P. Čapek, M. Blažková
kytary
Akordeonový orchestr
Žáci ze tříd L. Němcové a M. Němcové
žáci ze třídy G. Krečmerové
Pospíšilová F. Jirásek L.+Michalová
M. Jirmannová, E. Jirmannová, + L.
Němcová
Akordony, Klávesy
Amélie Cvrkalová, Nikolas Letzel, Pavel
Suchomel

Koncertní sál
ZUŠ
Koncertní sál
ZUŠ
Koncertní sál
ZUŠ
Koncertní sál
ZUŠ
ZUŠ Police
Koncertní sál
ZUŠ
Koncertní sál
ZUŠ
Česká
filharmonie
Praha,
Rudolfinum
ZUŠ Police

M. Valchařová

ZUŠ Police
Koncertní sál
ZUŠ

Pospíšilová F. Jirásek L.+Michalová

Rudolfinum

M. Jirmannová, E. Jirmannová, + L.
Němcová

Praha,
Rudolfinum
Hradčanské
náměstí
st. zámek
Náchod

Pospíšilová F. Jirásek L.+Michalová
J. Hlaváček, L. Hlaváčková
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Výtvarný obor:

7.3.2
Datum:

Datum:

Účastníci:

Akce:

Návštěva Muzea papírových
20.09.2017 26.09.2017 modelů - prohlídka modelů +
kresba podle vybraného modelu
Výstava výtvarných prací žáků VO
21.09.2017 22.09.2017
na Konferenci Učení pro život
Kresba v plenéru v Polici nad
27.09.2017 29.09.2017
Metují
Post Bellum - příběhy našich
06.10.2017
sousedů - koordinační schůzka

Nádaždyová,
Soumar, žáci VO
Nádaždyová,
Soumar, žáci VO
Nádaždyová,
Soumar, žáci VO

Místo:
Muzeum
papírových
modelů

Město:
Police nad
Metují

Klášter, Dřevník Broumov
Cihelna,
Kovárna

Police nad
Metují

Beran

ZUŠ

Police

Beran, Soumar,
Bořková,
Nádaždyová

Klášter

Šternberk

Domov matky
Terezy
ZUŠ

Praha - Háje

19.11.2017
28.11.2017

Výstava haptických prací - Portedo
Beran
- filmování
Školení pro ZUŠ Přerov - video
Beran
Školení GDPR
Beran, Bořek

04.12.2017

Kulisy pro Adventní koncert

žáci VO

Kolárovo divadlo

04.12.2017

ARTAMA - odborná rada

Beran

ARTAMA

18.12.2017

Kulisy pro Vánoční koncert

žáci VO

Kolárovo divadlo

16.01.2018

Létání bez letenky - filmování

Beran + NAŠA

Antikvariát

16.01.2018

Létání bez letenky - filmování

Beran + NAŠA

Klosova vyhlídka

16.01.2018
16.01.2018

Létání bez letenky - filmování
Beran + NAŠA
Létání bez letenky - filmování
Beran + NAŠA
Koncert Gymnázia hlavního města
Beran, Šnobl
Prahy - Portedo - filmování

06.10.2017 08.10.2017
03.11.2017

01.03.2018
10.03.2018

Oči dokořán - celostátní přehlídka
VO ZUŠ

Učitelský summit - 24U

Beran

Kurz audiovizuální a filmové
výchovy
Post Bellum - příběhy našich
20.03.2018
sousedů - prezentace filmů
Zlaté slunce, Juniorfilm - filmové
23.03.2018 24.03.2018
soutěže
17.03.2018 18.03.2018

04.04.2018

Zaslání prací na soutěžní výstavu
MPMPM "Kvíčerovská sirka"

Vernisáž: Výstava prací žáků
výtvarného oboru ZUŠ: Keramika
Výstava prací žáků výtvarného
05.04.2018 29.04.2018
oboru: Keramika
Sdílená imaginace - přípravný
20.04.2018 22.04.2018
seminář
Kurz audiovizuální a filmové
28.04.2018 28.04.2018
výchovy
Výběrové řízení IROP - nábytek 04.05.2018
konzultace
Konkurzní komise na místo ředitele
09.05.2018
ZUŠ Police
Výběrové řízení IROP - nábytek 10.05.2018
konzultace
Kulisy pro Koncert maminkám a
10.05.2018
tatínkům
05.04.2018
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Beran

Přerov
Praha - Háje
Police nad
Metují
Praha - Háje
Police nad
Metují
Náchod
Nové Město
nad Metují
Machov
Turnov

lyžařské můstky
Zbyněk Hubač
Sál Martinů
Praha - Háje
HAMU
International
Praha - Háje
School
Hradec
Impuls
Králové

Beran + NAŠA

Dřevník

Broumov

Beran + NAŠA

Kino

Dvůr Králové

Nádaždyová, žáci
VO

Muzeum
papírových
modelů

Police nad
Metují

Nádaždyová,
Soumar, žáci VO

Zelený domeček

žáci VO

Police nad
Metují
Police nad
Zelený domeček
Metují

Beran

Meet Factory

Praha - Háje

Beran

Impuls

Hradec
Králové

Beran

ZUŠ

Police

Beran

MěÚ

Police

Beran

ZUŠ

Police

žáci VO

Kolárovo divadlo

Police nad
Metují

Prima sezóna - filmová soutěž
Kurz audiovizuální a filmové
26.05.2018 27.05.2018
výchovy
Zlaté slunce - celostátní filmová
06.06.2018 07.06.2018
soutěž
Návštěva výstavy fotografií Karla
11.06.2018
Čapka
Kurz audiovizuální a filmové
16.06.2018 17.06.2018
výchovy
Kurz improvizace - Portedo 25.06.2018
filmování
Výběrové řízení IROP - otevírání
27.06.2018
obálek
16.05.2018

Beran + NAŠA

Kino

Beran

Impuls

Beran + NAŠA

Kino

Blansko

Soumar, žáci VO

Zelený domeček

Beran

Impuls

Police nad
Metují
Hradec
Králové

Beran, Šnobl

ZUŠ Kaprálové

Brno

Beran

MěÚ

Police

Taneční obor:

7.3.3
Datum:

Místo:

Akce:

Dvě dopolední ystoupení pro školy v programu taneční
1.
20.9.2017 konzervatoře TCP
2. 4., 5. 11. 2017 Seminář David Strnad, Jazz
Taneční večer- veřejné vystoupení žáků T. O. ZUŠ Police n. M.
3.
16. 3. 2018 a hostů
4.
17.3.2018 Soustředění mladších i starších žáků tanečního oboru
Zájezd žáků tanečního oboru na představení Spící Krasavice,
5.
10.4.2018 Liberecké divadlo
6.

22.4.2018 Zkouška celého tanečního oboru Spící krasavice

7.

Zkouška celého tanečního oboru Spící krasavice

11.5.2018
12., 13. 5.
8. 2018
9.
20.5.2018
10.
26.5.2018
11.

Náchod
Hradec
Králové

Soustředění mladších i starších žáků tanečního oboru
Soustředění mladších i starších žáků tanečního oboru
Vystoupení Broumov Dřevník- předpremiéra Spící krasavice

2. 6. 2018 Zkouška celého tanečního oboru Spící krasavice

12. 5., 6. 6. 2018 Tři dopolední a dvě večerní vystoupení Spící krasavice
13.
9.6.2018 Zájezd žáků tanečního oboru do Wroclawi Romeo a Julie
14.
20.6.2018 Veřejné vystoupení Broumov, ukázky ze Spící krasavice
15.
23.6.2018 focení starších studentů v prostorách kláštera
17.- 23. 8.
16.
2018 Soustředění některých studentů
Nejstarší studenti- vystoupení ve spolupráci PSO a baletu ND,
17.
31.8.2018 Pantha Rei
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Broumov Dřevník
ZUŠ Trutnov
Kolárovo divadlo Police nad
Metují
Klášter Broumov
Hradec Králové
Kolárovo divadlo Police nad
Metují
Kolárovo divadlo Police nad
Metují
Klášter Police nad Metují
Klášter Broumov
Broumov Dřevník
Kolárovo divadlo Police nad
Metují
Kolárovo divadlo Police nad
Metují
Opera Wroclaw
Broumov Dřevník
Klášter Police nad Metují
Mladočov u Litomyšle
Klůčanka

8. - Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2017:
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 ONIV
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. 1000 - Krajský úřad - transfer platy
stř. 2000 - Městský úřad - provoz a úplata za vzdělávání
stř. 6000 - soutěže (náklady a dotace Kraje)
stř. 300x - projekty
stř. 400x - účelové dary
stř. 0000; 500x - doplňková činnost školy
Hospodaření na jednotlivých střediscích v roce 2015 (viz výsledovky podle středisek):
středisko:
nákup a prodej pomůcek
0000

příjmy:
výdaje:
výsledek:

28 509,00 Kč
28 509,00 Kč
0,00 Kč

příjmy:
výdaje:
výsledek:

13 163 689,00 Kč
13 163 689,00 Kč
0,00 Kč

příjmy:
výdaje:
výsledek:

2 855 258,00 Kč
2 837 953,73 Kč
17 304,27 Kč

příjmy:
výdaje:
výsledek:

230 649,00 Kč
230 649,00 Kč
0,00 Kč

příjmy:

3 000,00 Kč

výdaje:

3 000,00 Kč

výsledek:

0,00 Kč

příjmy:

184 300,00 Kč

výdaje:

181 779,00 Kč

výsledek:

2 521,00 Kč

Hospodaření na tomto středisku skončilo jako vyrovnané.

1000

Transfer KÚ - platy

Hospodaření na tomto středisku skončilo jako vyrovnané.

2000

MÚ - provoz a úplata za vzdělávání

Hospodaření na tomto středisku skončilo s přebytkem.

4000

Dary

4600

Soutěže ZUŠ

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:

19 825,27 Kč
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Rozbor fondů příspěvkové organizace na rok 2017
Název organizace: Základní umělecká škola Police nad Metují

INVESTIČNÍ FOND
Stav investičního fondu k 1.1.2017

Kč
157150,93

Zdroje fondu

0

+ odpisy z dlouhodobého majetku dle schváleného odpis.plánu

125234

+ investiční dotace z rozpočtu zřizovatele

0

+ převod z rezervního fondu ve výši povolené zřizovatelem

81413,73

+ investiční příspěvky ze státních fondů

0

+ jiný zdroj dle zákona 250/2000 Sb.

0

ZDROJE FONDU CELKEM

363798,66

Použití fondu
- financování investičních výdajů

173389

- odvod do rozpočtu zřizovatele
- údržba a oprava majetku, který PO používá pro svoji činnost
- úhrada investičních úvěrů nebo půjček
POUŽITÍ FONDU CELKEM

173389

Stav investičního fondu k 31. 12. 2017

190409,66

REZERVNÍ FOND
Stav rezervního fondu k 1.1.2017
Zdroje fondu
+ příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření
+ peněžní dary
+ nespotřebované dotace EU či jiné mezinárodní
ZDROJE FONDU CELKEM
Použití fondu
- převod do investičního fondu
- k rozvoji své činnosti či časovému překlenutí nesouladu mezi výnosy a náklady
- úhrada sankcí za porušení rozpočtové kázně
- úhrada ztráty z předchozích let

Kč
177446,68
0
20118,09
141500
0
339064,77
81413,73
115698,68

POUŽITÍ FONDU CELKEM

197112,41

Stav rezervního fondu k 31. 12. 2017

141952,36

FOND ODMĚN

Kč

Stav fondu odměn k 1.1.2017
Zdroje fondu
+ příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření
ZDROJE FONDU CELKEM
Použití fondu
- překročení prostředků na platy
- odměny zaměstnancům
POUŽITÍ FONDU CELKEM

0
0
0
0
0
0
0
0

Stav fondu odměn k 31. 12. 2017

0

Datum: 10.2.2018
Vypracoval: Lubor Bořek
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9. - Závěrečná ustanovení:
Výroční zprávu o činnosti Základní umělecké školy v Polici nad Metují
za školní rok 2017 - 2018 vypracoval Lubor Bořek - ředitel ZUŠ.

V Polici nad Metují dne 10. října 2018

Podklady zprávy byly projednány se zaměstnanci školy na pracovní poradě dne 28.8. 2018.

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

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

razítko

podpis
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