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Charakteristika školy
Název školy: Základní umělecká škola F. A. Šporka, Jaroměř
Adresa: Na Obci 142
551 01 Jaroměř
Právní forma: příspěvková organizace
IČO: 662 89 581
IZO: 102 266 379
Identifikátor: 600 094 201
Kapacita: 350 žáků
Zřizovatel: Město Jaroměř
Adresa: Náměstí ČSA 16, 551 33 Jaroměř
Ředitel školy: Mgr. Bc. Vlastimil Kovář
Poslední změna v zařazení v síti škol: 30. 8. 2007
Kontakt na školu:
telefon: 491 812 356
e-mail: info@zus-jaromer.cz
webové stránky školy: www.zus-jaromer.cz
Přehled učebních plánů a vzdělávacích programů
Výuka probíhala podle učebních plánů schválených MŠMT ČR:
 Hudební obor - pod č. j.: 18 418/95-25 s platností od 1. 9. 1995
 Výtvarný obor - pod č. j.: 18 455/2002-22 s platností od 1. 9. 2002
 Literárně-dramatický obor - pod č. j.: 22 558/2004-22
pod č. j.: 22 035/2005-22
vzdělávání v prvním, druhém ročníku a v jejich přípravném studiu obou stupňů
se řídí školním vzdělávacím programem ZUŠ F. A. Šporka, platného
od 1. 9. 2013.
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Předpis úplaty za vzdělávání na Základní umělecké škole F. A. Šporka, Jaroměř
pro školní rok 2020/2021
Obor
HUDEBNÍ

Stupeň a zaměření studia

Hodinová dotace

Školné
pololetní

roční

Individuální přípravné nebo základní studium,

1 hodina individuální výuky + 1-3 hodiny kolektivní výuky

1 300 Kč

2 600 Kč

Pěvecká hlasová výchova, sborový zpěv, pěvecká výchova

1 hodina individuální výuky nebo ve dvojici, 1-4 hodiny kolektivní výuky

Skupinová výuka přípravného nebo zákl. studia

1 hodina skupinové výuky+ 1-3 hodiny kolektivní výuky

1 300 Kč
950 Kč

2 600 Kč
1 900 Kč

(zobcová flétna, elektronické klávesové nástroje)

VÝTVARNÝ

TANEČNÍ
LDO

Komorní, souborová a orchestrální hra

0,5-1 - příprava k souhře, 2 hodiny orchestrální hra

950 Kč

1 900 Kč

Přípravná hudebně - pohybová výchova

2 hodiny kolektivní výuky týdně

800 Kč

1 600 Kč

Přípravné studium

3 kolektivní lekce týdně

Základní studium I. a II. stupně

3 kolektivní lekce týdně

1 150 Kč
1 150 Kč

2 300 Kč
2 300 Kč

Příprava na SŠ a VŠ

3 kolektivní lekce týdně

1 150 Kč

2 300 Kč

Přípravné studium

2 kolektivní lekce týdně

600 Kč

1 200 Kč

Základní studium I. stupně

3 kolektivní lekce týdně

800 Kč

1 600 Kč

Přípravné studium

1 kolektivní lekce týdně

Základní studium I. a II. stupně

2-4,5 kolektivní lekce týdně

550 Kč
650 Kč

1 100 Kč
1 300 Kč

650 Kč

1 300 Kč

Přípravné studium II. stupně

Poznámka: Hodinové dotace žáků jsou dány učebními plány pro Základní umělecké školy.
Individuální lekce = 1 žák ve třídě (45 minut)
Skupinová lekce = 2 - 4 žáci ve třídě současně (45 minut)
Kolektivní lekce = 5 a více žáků ve třídě současně (hudební nauka, souborová a orchestrální hra, pěvecký sbor)
Na Základní umělecké škole F. A. Šporka, Jaroměř jsou během skupinové lekce v hodině maximálně 2 žáci.

Zřizovatelem Základní umělecké školy F. A. Šporka, Jaroměř
je Město Jaroměř. Od roku 1998 je škola samostatným právním subjektem
(příspěvková organizace). Provoz školy je financován příspěvkem
od zřizovatele, dotací na mzdy od MŠMT a výběrem rodičovského příspěvku
– úplaty za vzdělávání. Některé aktivity jsou financovány z grantů. Vyučování
probíhá ve třech uměleckých oborech schválených MŠMT: hudebním,
výtvarném a literárně-dramatickém. Od roku 2000 škola sídlí v nové budově.
Kapacita školy je 350 žáků a ve školním roce 2020/2021 byla plně využita.
Normativ 35 nadkapacitních žáků výtvarného oboru financoval zřizovatel školy.

Zastoupení žáků v jednotlivých oborech
Hudební obor
Hudební obor - kolektivní výuka
Výtvarný obor
Výtvarný obor
Literárně – dramatický obor

250 žáků
12 žáků
32 žáků
35 žáků nadkapacitních
56 žáků

Zastoupení žáků v hudebním oboru podle studijního zaměření
Předmět
Hra na akordeon
Hra na baryton
Hra na basovou kytaru
Hra na bicí nástroje
Hra na cembalo
Hra na housle
Hra na klarinet
Hra na klavír
Hra na kytaru
Hra na příčnou flétnu
Hra na saxofon
Hra na trombon
Hra na trubku
Hra na varhany
Hra na violoncello
Hra na violu da gamba

Celkem
5
1
3
10
1
32
10
58
36
3
14
8
9
1
2
3
4

1. stupeň
5
1
1
10
0
24
6
49
26
3
11
6
8
0
2
1

2. stupeň
0
0
2
0
1
8
4
9
10
0
3
2
1
1
0
2

Hra na violu
Hra na zobcovou flétnu
Jazzová flétna
Jazzový trombon
PHV C
Zpěv ŠVP

1
28
3
1
12
21

1
28
3
0
12
19

0
0
0
1
0
2

Materiální vybavení (hudební nástroje, elektronika, noty,…)

1. 7. 2020 – 30. 6. 2021
housle, pouzdro, smyčec
obal na kytaru
eToken
saxofon alt
saxofon alt
saxofon alt
saxofon alt
saxofon alt
kytara
dezinfekční stojan
violoncello, smyčec, obal
housle
magnetická tabule
záznamové zařízení kamerového systému
horkovzdušný ventilátor
rekvizita - zahradní mlýnské kolo
pouzdro na violu
smyčec
smyčec
smyčec
tvarové pouzdro
prodlužovací kabel
rekvizita – tibetská mísa
prodlužovací kabel
bezkontaktní teploměr
nůžky zahradní
hubička pro alt saxofon
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měsíc
pořízení
9/20
9/20
9/20
9/20
9/20
9/20
9/20
9/20
9/20
10/20
10/20
10/20
10/20
11/20
1/21
1/21
2/21
2/21
2/21
2/21
2/21
2/21
2/21
3/21
4/21
6/21
6/21

částka v Kč
3
850
709
14000
14000
14000
14000
14000
3890
5190
18934,65
9000
3145
3087
1336
1378
1539,43
1800,36
1500
1500
1050
738
768
190
639
3107
1000

hubička
tenor
venkovní vitríny
kondenzátorový mikrofon
sestava uzamykatelných skříní
závěsný obrazový systém, osvětlovací rampa

4/21
5/21
5/21
6/21
8/20
9/20

4000
32000
19488
3839
129121
199004

Ve školním roce 2020/2021 byly provedeny nákupy v celkové hodnotě
518.806,44 Kč.
Počítačové vybavení
(červenec 2019 - červen 2020)
internet
servisní připravenost
cloudové prostředí
elektronická spisová služba
internet
servisní připravenost
cloudové prostředí
elektronická spisová služba
webkamera
selfie tyč
mikrofon
myš
mikrofon stolní Trust
selfie tyč
klávesnice USB
myš USB
USB Hub VERBATIM
mikrofon Trust
mikrofon Conect
webkamera
licence Mzdy komplet
aktualizace programů Klasifikace, Majetek,
Pohoda, Kartotéka
licence Avast
licence Mzdy komplet
licence Sibelius
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Měsíc
pořízení
7-12/20
7-12/20
7-12/20
7-12/20
1-6/21
1-6/21
1-6/21
1-6/21
10/20
10/20
10/20
10/20
11/20
11/20
12/20
12/20
12/20
12/20
12/20
12/20
12/20
1/21
1/21
1/21
1/21

částka v Kč
9600
18876
5190,90
1887,60
9571
18876
5190,90
1887,60
1653,20
526,60
1926,60
296,60
983
698
1750
750
1569
843,75
613,75
2047,50
981,62
14677
7946,70
6475,31
16450

licence Microsoft
aktualizace programů Klasifikace, Majetek
PC HP 8300 sff w10
notebooky DELL Latitude
PC HP ELITEDESK
monitory LCD HP
Switch Cisco
rozvaděč Triton
tablet Lenovo Tab M10
brašna na notebook
brašna na notebook
brašna na notebook
paměťová karta
pouzdro na tablet
mikrofony Trust
mikrofony Connect
mikrofony Connect
externí vyplovačka
reproduktory, webkamery
brašna na notebook, myš
držák na tablet
flash disk
brašna na notebook
klávesnice s myší
myši
brašna na notebook
klávesnice
myš
mikrofonní držák
brašna na notebook
notebook DELL Latitude
PC
disk LenHDD
notebook HP ProBook
grafický tablet
notebooky DELL Latitude
PC HP Elite desk
LCD monitor
server Lenovo ThinkSystem
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2/21
6/21
9/20
12/20
12/20
12/20
12/20
12/20
12/20
12/20
12/20
12/20
12/20
12/20
1/21
1/21
1/21
1/21
2/21
2/21
3/21
4/21
4/21
4/21
4/21
4/21
5/21
5/21
6/21
6/21
1/21
1/21
2/21
2/21
3/21
3/21
5/21
6/21
2/21

28435
3025
11241
44284
42210
17500
31780
16590
7519
394
439
949
619
437
4129,50
4029,50
6059
2097
6250
947
818
549
537
499
674,80
586,60
1270,50
544,50
1739
666,25
22142
33487
26670
19324,50
13059
44284
26826
9798,75
85099

Položky tvoří aktualizace programů Klasifikace, Clavius, Majetek a Pohoda
účetnictví a notační program SIBELIUS. V každé učebně školy je počítač
s připojením k internetu. Od roku 2013 celou školu pokrývá Wi-Fi signál,
s přístupem veřejnosti i pedagogů. (privátní síť, veřejná síť). Interní zaměstnanci
školy mají k dispozici 21 notebooků. K zajištění zálohování dat jsou k dispozici
externí paměťové disky. Celková hodnota výše uvedených nákupů 648.777,53
Kč. V knihovnickém systému Clavius bylo ke dni 20. 07. 2020 zarchivováno:
3.122 ks hudebnin, 411 knih, 29 AV médií.
Knihovnický systém je zpřístupněn na webových stránkách školy.

Opravy, údržba školy a hudebních nástrojů, ladění
měsíc pořízení
7/20
8/20
9/20
9/20
10/20
11/20
9/20
10/20
10/20
10/20
10/20
11/20
11/20
11/20
12/20
2/21
2/21
3/21
5/21

(červenec 2020 - červen 2021)

oprava a nátěr oken a dveří
stavební úpravy sálu
oprava kamerového systému
výměna osvětlení
oprava kamerového systému
přípravné práce a vymalování sálu
oprava pozounu, barytonu, tenoru
oprava houslí
oprava houslí
oprava flétny
oprava flétny
oprava saxofonu
oprava smyčce
oprava klarinetu
ladění pian
oprava violoncellového smyčce
oprava smyčce a houslí
oprava houslí
oprava kopírky

částka v Kč
56013
41497
3087
152912,40
1024
6720
4100
3850
3350
5490
5490
2500
700
475
3200
1200
1340
3550
1445,95

Do oprav, údržby školy a hudebních nástrojů bylo investováno
397.944,35 Kč.
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Základní údaje o hospodaření školy

KÚ – mzdy, včetně odvodů
KÚ – mzdy, včetně odvodů
Městský úřad Jaroměř
Městský úřad Jaroměř
Úplata za vzdělávání - školné
Úplata za vzdělávání - školné
Pronájem hudebních nástrojů
Pronájem hudebních nástrojů

7-12/20
1-6/21
7-12/20
1-6/21
7-12/20
1-6/21
7-12/20
1-6/21

5604448,81
5055432,57
18750
18750
264220
587360
19047
42233

Další vzdělávání zaměstnanců

Semináře - vzdělávací kurzy
seminář Nátisková příprava hry na trubku
Setkání ředitelů ZUŠ
Klavír v období září - leden 2020
Klavír v období únor – červen 2021
seminář Základy editace videa
seminář Základy editace videa
interpretační seminář 38. Letní jazzová dílna
seminář Základy editace videa
seminář Základy editace videa – pokročilí
vzdělávací program „Hra na smyčcové nástroje“
školení – Výuka v ZUŠ – Základy práce se zvukem
v PC
seminář „Blízko i daleko online“
webinář
seminář – ZUŠ aktuálně a prakticky
Loutkářská Chrudim

Jméno
účastníka
Slezák
Kovář
Kubíčková
Kubíčková
Kovářová
Jirková
Doležal
Holasová
Kovářová
Kovářová

termín
9/20
10/20
12/20
1/21
1/21
1/21
1/21
2/21
3/21
3/21

Kubíčková
Ulichová
Jirková
Kovář
Holasová

4/21
4/21
4/21
5/21
5/21

Na další vzdělávání byla čerpána částka 17.700,- Kč. Vybrané vzdělávací akce
vycházely ze zájmu zaměstnanců školy a potřeb organizace.
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Částka
v Kč
1030
1200
2500
2500
300
300
3240
300
300
860
890
600
280
1900
1500

Zaměstnanci školy
K 30. září 2020 vyučovalo na škole 25 pedagogů (19 interních
a 6 externích). Kumulovanou funkci sekretářky-hospodářky a pozici účetní
zajišťují další dvě zaměstnankyně. Práci všech zaměstnanců řídí ředitel školy.
Ředitel školy zřizuje jako svůj poradní orgán Pedagogickou radu a Uměleckou
radu. Mzdy jsou zpracovávány externí firmou z Hradce Králové. Úklid je zajištěn
externí firmou.

Brunner Martin
Brzková Kristýna
Cvejnová Klára
Doležal Lukáš
Dvořáček Miloslav
Hájek Stanislav
Herzog Pavel
Holasová Jaroslava
Horký Ladislav
Horský Roman
Jirková Kateřina
Kočí Markéta
Kovář Vlastimil
Kovářová Jana
Krejslerová Iveta
Kubíčková Ivana
Leksová Veronika
Medková Hana
Slezák Petr
Škvrnová Kamila
Petira Filip
Pozůstalová Jana
Ulichová Radka
Zemková Martina
Motyčková Karolína
Morávková Radka

obor
HO
HO
HO
HO
HO
HO
HO
LDO
HO
HO
HO
HO
HO
HO
HO
HO
HO
HO
HO
HO
HO
HO
VO
HO
AP
AP

vyučované nástroje
Příčná flétna, saxofon
zpěv
housle
bicí nástroje
kytara
zobcová flétna, klarinet
zobcová flétna, trubka
literárně-dramatický obor
viola da gamba
zobcová flétna, žesťové nástroje
klavír
hudební nauka, housle
cembalo, varhany, klavír, klarinet, korepetice,
Housle, viola, violoncello
klarinet, saxofon, zobcová flétna
klavír
akordeon
kytara
bicí nástroje, žesťové nástroje, zobcová flétna
kytara
klavír, basová kytara
Příčná flétna, zobcová flétna
výtvarný obor
zobcová flétna, příčná flétna
účetní
sekretářka-hospodářka
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Absolventi ve školním roce 2020/2021

1. stupeň
2. stupeň
Celkem

Celkem výtvarný literárně - dramatický
14
2
0
8
0
1
22
2
1

hudební
12
7
19

Veřejná vystoupení a další akce školy
Škola se velmi významně zapojuje do kulturního dění v Jaroměři
a Královéhradeckém kraji.
Aktivity školy lze rozdělit do několika skupin:
 Třídní koncerty a dílny žáků jednotlivých učitelů
 Koncerty školy – pravidelné koncerty a výstavy žáků školy
 Koncerty v jaroměřském divadle, Městském muzeu, a na zahradě
školy pro širší jaroměřskou veřejnost
 Tematické akce školy (Naše úrodička, Naše úroda, Černá adventní
hodinka, Vánoční koncerty, Masopust, Školní akademie, Barokní
koncert, Koncert na zahradě, Koncerty ke Dni matek a ke Dni
rodiny)
 Akce ve spolupráci s dalšími ZUŠ (Koncert Pocta svaté Cecilii, ZUŠ
Hostinné, ZUŠ Nové Město nad Metují, Koncert souborů na Kuksu
se ZUŠ Hořice a ZUŠ Hostinné)
 Účast v soutěžích a přehlídkách
 Účast na festivalech (Theatrum Kuks, Loutkářská Chrudim,
Semilský Paroháč, Jiráskův Hronov, Wolkrův Prostějov)
 Vydávání školního časopisu ZUŠkoviny
 spolupráce s NPÚ Josefov, s Uměleckou kolonií Bastion IV
 Zajištění kulturního programu na akcích pořádaných jinými
organizacemi (vernisáže v Městském muzeu, rozsvěcení
vánočního stromu, Adventní trhy, Vánoční trhy)
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Mezinárodní spolupráce
 Plánovanou mezinárodní spolupráci znemožnila situace s onemocněním
Covid-19.

Propagace města a školy, spolupráce s médii
Žáci všech oborů svými kvalitními výkony (na soutěžích, přehlídkách,
koncertech, vystoupeních v rámci města, okresu, kraje i republiky) dávají vědět
nejen o své škole, ale samozřejmě o městu Jaroměři.
Tisk:
 Články v Náchodských novinách
 Články v Zpravodaji města Jaroměř
Webové stránky: www.zus-jaromer.cz

Výstavní a další činnost žáků Výtvarného oboru
 práce žáků byly odeslány na Salon Královských věnných měst – Jaroměř
(září 2020)
 Výstavy v rámci školních koncertů v budově školy a ve Sboru církve
československé husitské v Jaroměři, v prostorách hospitalu Kuks,
v Městském Muzeu a v Městském divadle v Jaroměři.
 Výtvarné plenéry na Kuksu

Připravované mezinárodní akce a projekty:






spolupráce s novým francouzským partnerským městem Toul
koncertní zájezd smyčcového souboru MUSICA SPORCKA do Německa
návštěva orchestru Musikschule Grossenhein, Německo
mezinárodní projekt na Slovensku (LDO ZUŠ Jaroměř a ZUŠ Topol´čany)
Společný koncert učitelů a jejich přátel, divadelní představení.
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Údaje o provedených kontrolách a o výsledcích kontrol
Veřejnosprávní kontrola
Kontrola ze strany zřizovatele byla zahájena dne 19. dubna 2021. Předmětem
kontroly bylo prověření účinnosti vnitřního kontrolního systému.
Zpráva konstatuje, že neshledává v procesu vnitřního kontrolního systému
žádné nedostatky.
Archiv fotografií, zvukových záznamů, videí a článků si lze prohlédnout
na webových stránkách školy www.zus-jaromer.cz
Distanční výuka
Téměř celý školní rok r 2020/2021 zcela zásadně poznamenala situace v oblasti
šíření nového typu koronaviru a onemocnění COVID-19. Po prvním měsíci byla
prezenční výuka na zuš zakázána a tento stav trval až do začátku měsíce dubna.
Za tu dobu jsme byli nucení zrušit několik desítek plánovaných koncertů,
představení a výstav. Od samého začátku výuka na ZUŠ F. A. Šporka, Jaroměř
přešla na distanční formu. Začali jsme využívat většinu možných platforem – MS
Teams, Google Meet, ZOOM, Skype, WhatsApp, e-mail, youtube a další.
Konkrétní platformu jsme volili na základě osobních zkušeností a v návaznosti
na možnosti v domácnostech žáků. Během celého trvání distanční výuky i přes
limity tohoto způsobu učení vznikla celá řada uměleckých děl v každém ze tří
oborů školy. Některé z nich byly prezentovány ve školním měsíčníků ZUŠkoviny
a na webových stránkách školy, některá celoškolní videa byla propagována přes
facebookový profil města Jaroměře a webových stránek města Jaroměře.
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Říjen 2020
1. čtvrtek

Vychází říjnové číslo časopisu ZUŠkoviny
6. úterý, v 17:00 hod., koncertní sál školy

BRKO
Třídní koncert žáků Markéty Kočí a Kristýny Brzkové
(housle, zpěv)
14. středa, v 18:00 hod., koncertní sál školy

Absolventský večer
vystoupení žáků hudebního a literárně-dramatického oboru s výstavou žáků výtvarného oboru
19. pondělí, v 18:30 hod., koncertní sál školy

Podzimní koncert
21. středa, v 18:00 hod., koncertní sál školy

Naše úrodička
vystoupení mladších žáků školy
24. sobota, Městské divadlo Jaroměř a Divadlo NaČerno

Podzimec
svěží tentokrát podzimní nejen divadelní festival
spolupořádá Kolegium Hraběte Šporka
(Program na samostatném plakátu)
26. pondělí, v 17:30 hod., koncertní sál školy

Třídní koncert žáků Kristýny Brzkové
(zpěv)
informace pro rodiče:
29. – 30. října Podzimní prázdniny
Základní umělecká škola F. A. Šporka, Jaroměř, Na Obci 142, tel.: 491 812 356
www.zus-jaromer.cz
Zřizovatelem Základní umělecké školy F. A. Šporka, Jaroměř je Město Jaroměř.

Základní umělecká škola F. A. Šporka, Jaroměř Vás zve na

„MASOPUST z OBÝVÁKU“

aneb 14. ročníku jaroměřského masopustu se nevzdáme!
v úterý 16. února 2021 v 14:00 spustíme masopustní video
najdete ho na www.zus-jaromer.cz a také na www.jaromer-josefov.cz a www.domovsvatehojosefa.cz
Podívejte se, zazpívejte si, zaradujte se, vzpomeňte a tradičně podpořte Domov sv. Josefa v Žirči.

Základní umělecká škola F. A. Šporka, Jaroměř

Vás zve na tradiční

KONCERT NA ZAHRADĚ
Rocková kapela SUDY
Blue Skies Jazz Band
Přípravný dechový soubor
Kytarový betlém Matyáše Brauna a další...

ČTVRTEK 17. ČERVNA V 18 HODIN, ZAHRADA ŠKOLY

Základní umělecká škola F. A. Šporka, Jaroměř

Vás zve na

Rozloučení s absolventy
pátek 25. června v 18 hodin, Zahrada školy
vystoupí

Klarinetový kvartet

Literárně dramatický obor ve školním roce 2020-21
(výroční zpráva LDO)
Školní rok 2020-21 začal s nadějí a vírou, že bude zdravější než ten loňský, ale nestalo se tak.
Prezenčně jsme se učili jen do začátku října, potom trochu před Vánocemi a pak až od května
do začátku letních prázdnin. Zbytek výuky se uskutečnil distančně. Přes všechny starosti se ale
leccos podařilo.
Děti z Přípravky, 1., 2. a 3. ročníku si stihly v září zahrát s podzimními tématy, kterými chtěly
přispět do programu podzimního koncertu Naše úrodička, ten se ale už nekonal. Při distanční
výuce potom pokračovaly tvorbou bramborového divadla, vánočními pohádkami až
k Masopustu, který letos měl formu videa pod názvem „Masopust z obýváku“. Dalším
celoškolním komponovaným projektem bylo „Poděkování“ (nejen) zdravotníkům a v květnu
„Dárek maminkám“. Velkým přínosem distanční výuky byla forma domácích dramatizací
a zapojení dalších členů rodiny, kteří se na tvorbě podle inspirativních zadání z dramaťáku
podíleli nebo výsledky dokumentovali. Velké poděkování patří všem zúčastněným rodičům.

Já mám koně (plošné loutky)

Stojí jabloň

Princeznička na bále

V koutě jedné zahrady byla myší díra a v ní
bydlely dvě myšky…myška Eliška
a myšák Jarouš. (kornoutové loutky)

Jezevčík (plošná loutka)

Fanfr, fanfr, fanfrnoch, nastává nám nový rok!

Masopust z obýváku

Ponožkoví sněhuláci
Vstávej semínko
Otloukej se píšťaličko

Stojí bubák za vraty

Žákům z 2. a 3. ročníku se podařilo
proniknout i do tajů animace materiálu
okénkovou metodou a podařilo se tak
vytvořit několik zajímavých animovaných
filmových počinů.

Soubor Hejno v září stihnul vyrobit loutky k připravované inscenaci „Crrrr!“, plánovaným
maňáskům se už ale věnoval jen distančně.

Z domácích maňáskových videí vznikl cyklus
pod názvem „Maňáskárny“, který je k vidění
na školních webových stránkách. Většina žáků
přispěla domácím videem do „Masopustu
z obýváku“. V rámci distanční výuky se soubor
věnoval zvuku. Žáci vytvořili a doma nahráli
mluvenou část školního výtvarného projektu

„Galerie Safari park z domova“ na podporu ZOO ve Dvoře Králové nad Labem. V rámci
projektu literárně dramatického oboru „Divadlo pro uši“ se podařilo vymyslet a zrealizovat
zvukový pořad ve formě seriálu pod názvem „Plynutí“, během červnové prezenční výuky se
projekt dokončoval už ve spolupráci s ostatními žáky společně.
Soubor Možná už se v září přihlásil
do projektu Čtenář na jevišti. Letos se
rozhodl pro knihu Venduly Borůvkové
„1918 aneb Jak jsem dal gól přes celé
Československo“, na začátku října ale
stihl natočit jen pár video záběrů.

Zbytek dokumentace už zbýval na videa domácí, ze
kterých se podařil sestříhat celkový záznam podle
scénáře a poslat organizátorům. Porota nás vybrala
mezi tři nejúspěšnější a pozvala soubor do finále
v Městské knihovně v Praze, kde svou inscenaci
scénického čtení předvedl a potkal se s Lukášem
Hejlíkem, hercem a vedoucím profesionálního souboru
Listování.
V rámci distanční výuky žáci spoluvytvořili zvukový plán ke „Galerii Safari park z domova“
a „Písničkové hádanky pro uši“.
Soubor Popcorn dokončil na začátku roku
individuální výstupy s objektem a pod názvem
„Tři pohádky“ je nabídnul dramaturgii
festivalu Jařinec, který se měl konat
pod názvem Podzimec ale už se nekonal.
Na premiéru došlo až na Zářinci 2021.V rámci
distanční výuky se soubor věnoval animaci
podle vlastního scénáře, který si rozdělil
na devět částí a každý člen souboru animoval
jednu. Animovaný film pod názvem „Drakovid“ původně vznikl pro „Poděkování“
zdravotníkům, ale přihlásili jsme ho
i do celostátního projektu „Pošli to dál“, kde
získal třetí místo. Soubor se věnoval
i mluvenému slovu a zvukovým záznamům.

Vendula Povalilová a Viktorie Ulrychová získaly Cenu poroty v krajském kole Dětské scény,
které proběhlo také na dálku formou filmového záznamu interpretace textu.

V rámci projektu „Divadlo pro uši“ se nechal soubor inspirovat dvěma básněmi I. M. Jirouse
z knihy Magor dětem. Další motivací byly individuální a úsporné zvukové příběhy, které mají
naléhavé téma. Vše je ke slyšení na webových stránkách ZUŠ.
Soubor Je to tajný pracoval na dokončení loutek pro plánovanou inscenaci, což se podařilo, ale
ke
zkoušení
došlo
až v květnu.
V rámci
distanční výuky se studenti
nejvíce
soustředili
na
přípravu
individuální
interpretace textů a všichni
se zúčastnili krajského kola
Wolkrova
Prostějova.
Podíleli
se
také
na zvukovém plánu projektu
„Masopust
z obýváku“.
Při následné
prezenční
výuce se podařilo do velké
míry
a v krátké
době
nazkoušet inscenaci „Míchat
v hrncích“ a předvést ji
porotě
v uzavřeném
krajském kole divadelní
přehlídky
Audimafor.

Inscenace byla doporučena na Mladou scénu a Loutkářskou Chrudim, kde se hrála. Hrála se
také v rámci Open Air programu festivalu Regiony v Hradci Králové.

Míchat v hrncích

Soubor Convivium od začátku roku pracoval na nové inscenaci, když začala distanční výuka,
dokončil koncept, návrhy loutek, které pak stihnul vyrobit až v prosinci. V prosinci se online
uskutečnil odložený festival Přelet nad loutkářským hnízdem, na který byl soubor pozván
s úspěšnou inscenací „Erben 1862“. Představení jsme živě streamovali z Divadla NaČerno.
A potom se studenti věnovali distančně individuálnímu přednesu a zúčastnili se krajského
Wolkrova Prostějova, ze kterého do národního kola postoupili Karolína Novotná a Jan Kosejk.
Když byla možná prezenční výuka, soubor se pustil do intenzivního zkoušení a inscenaci „Hra
o duši“ se mu podařilo předvést v rámci omezeného Audimaforu, kde soubor získal doporučení

Hra o duši

na Šrámkův Písek, Mladou scénu a Loutkářskou Chrudim.
Nakonec se „Hra o duši“ hrála na Mladé scéně v Ústí
nad Orlicí, kde získala Cenu za inscenaci a doporučení
do programu Jiráskova Hronova a na Loutkářské Chrudimi,
odkud si soubor přivezl také Cenu za inscenaci a nominaci
na Jiráskův Hronov. Na Jiráskově Hronově se inscenace
hrála v hlavním programu a byla pozvána na Přelet
nad loutkářským hnízdem.
Loňská
inscenace
„Viktorka“
se
v červenci
zahrála
na Šrámkově Sobotce.
Soubor se na konci
srpna
už
tradičně
účastnil
festivalu
Theatrum Kuks, kde
hrál „Erbena 1862“
a „Hru o duši“.
Během festivalu společně s absolventy LDO připravoval
performanci „Kukusová studnice - od nemoci k tanci“,
hrála se v závěru festivalového programu.

Kukusová studnice – od nemoci k tanci

V zahajovací den festivalu měl také premiéru druhý díl z cyklu Kabinet trpaslíků pod názvem
„Svatý les aneb Kterak se Jeho Excelence bohulibý pan hrabě František Antonín Špork
nadvakrát do hlavy uhodil“ v podání souboru Kolegia hraběte Šporka.
Poslední událostí, která ještě patřila k tomuto školnímu roku bylo národní kolo Wolkrova
Prostějova, které se opět přesunulo na září a bylo pro nás velkým úspěchem, protože Karolína
Novotná a Jan Kosejk získali za svou interpretaci textu Cenu poroty.

Během školního roku vycházel měsíčník
ZUŠkoviny, i když mnohokrát pouze
elektronicky, který žáci a studenti
literárně dramatického oboru pomáhají
vytvářet.

Máme za sebou další nestandartní školní
rok. Přinesl mnoho nových zkušeností,
kterých by se nám za normálních
okolností nedostalo a byl pro obor vlastně
úspěšný.
Ale my se stejně těšíme, že se podaří
navázat na společné pravidelné setkávání, hraní a tvoření, a dokončit nedodělané a začít nové.

Výsledky v soutěžích a přehlídkách ve školním roce 2020/2021
Naprostá většina veškerých soutěží a soutěžních přehlídek základních uměleckých školy byla vinou situace v oblasti šíření nového typu
koronaviru a onemocnění COVID-19 zrušena. V následujících tabulkách, které byly každoročně zaplněné desítkami úspěchů, jsou tedy pouze ty,
které výjimečně proběhly na samém závěru školního roku.

Celostátní, národní a ústřední kola soutěží a přehlídek

Výsledek

Název soutěže nebo přehlídky/místo
konání
Přelet nad loutkářským hnízdem, Prahastream
Čtenář na jevišti – Praha- finále přehlídky
scénického čtení

Jméno žáka
Název souboru
Soubor Convivium: Erben 1862

účast
Cena za inscenaci,
doporučení na JH

Loutkářská Chrudim
Mladá scéna Ústí nad Orlicí

Soubor Je to tajný: Míchat v hrncích
Soubor Convivium: Hra o duši

Jarka Holasová
Jarka Holasová

Cena za inscenaci,
nominace na JH
Účast v hlavním
programu
Cena poroty
Cena poroty
3. místo

Loutkářská Chrudim

Soubor Convivium: Hra o duši

Jarka Holasová

Jiráskův Hronov

Soubor Convivium: Hra o duši

Jarka Holasová

Wolkrův Prostějov
Wolkrův Prostějov
Pošli to dál (celostátní přehlídka výsledků
distanční výuky)- ZUŠ Most

Karolína Novotná
Jan Kosejk
Soubor Popcorn: Drak-ovid (animovaný film)

Jarka Holasová
Jarka Holasová
Jarka Holasová

účast
účast

Jméno vyučujícího
Jarka Holasová

Soubor Možná už: 1918 aneb Jak jsem dal gól Jarka Holasová
přes celé Československo

Krajská a oblastní kola soutěží a přehlídek

Výsledek
Postup do národního
kola
Postup do národního
kola
Cena poroty
Cena poroty
Doporučení na
Mladou scénu
Doporučení na
Loutkářskou Chrudim
Doporučení na
Mladou scénu a
Šrámkův Písek
Doporučení na
Loutkářskou Chrudim

Název soutěže/přehlídky/místo konání
Wolkrův Prostějov, Hradec Králové

Jméno žáka/Název souboru/Obor studia
Jan Kosejk

Jméno vyučujícího
Jarka Holasová

Wolkrův Prostějov, Pardubice

Karolína Novotná

Jarka Holasová

Dětská scéna distančně – sóloví recitátoři Viktorie Ulrychová
Dětská scéna distančně– sóloví recitátoři Vendula Povalilová
Audimafor Hradec Králové
Soubor Je to tajný: Míchat v hrncích

Jarka Holasová
Jarka Holasová
Jarka Holasová

Divadelní Setkání Hradec Králové

Soubor Je to tajný: Míchat v hrncích

Jarka Holasová

Audimafor Hradec Králové

Soubor Convivium: Hra o duši

Jarka Holasová

Divadelní Setkání Hradec Králové

Soubor Convivium: Hra o duši

Jarka Holasová

Výroční zprávu vypracoval Mgr. Bc. Vlastimil Kovář a byla projednána na Pedagogické radě
dne 3. 11. 2021

Mgr. Bc. Vlastimil Kovář, ředitel školy
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