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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 2019/2020
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 2019/2020 byla plně využita.
Normativ 21 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

234 žáků
7 žáků
51žáků
21 žáků nadkapacitních
58 žáků

Zastoupení žáků v hudebním oboru
Název
Hra na klavír
Hra na akordeon
Hra na ostatní klávesové nástroje
Hra na housle
Hra na violu
Hra na violoncello
Hra na kytaru
Basová kytara
Hra na zobcovou flétnu
Hra na flétnu (kromě zobcové)
Hra na klarinet
Hra na saxofon
Hra na trubku
Hra na pozoun
Hra na baryton
Hra na bicí nástroje

Celkem
54
6
1
31
1
3
34
2
22
9
13
9
8
8
1
8
4

Přípr. st.
7
1
0
2
0
0
3
2
4
0
0
0
0
0
0
1

1. stupeň
37
5
0
23
1
3
24
0
18
9
8
6
7
4
1
7

2. stupeň
10
0
1
6
0
0
7
0
0
0
5
3
1
4
0
0

Hra na viola da gamba
Sólový zpěv
Přípravný ročník hudebního oboru

2
22
7

0
1
7

1
19
0

1
2
0

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

1. 7. 2019 – 30. 6. 2020
klavír Petrof
elektroakustická jazzová kytara
řemen na flétnu
pouzdro na saxofon
pouzdro na saxofon
housle, smyčec, pouzdro
hubička pro klarinet
Footswitch Multi Peavey (přepínač)
metličky k bicím
stolička k bicí soupravě
mapy - Skladatelé světové hudby, Umělecké slohy
malý buben
pouzdro na saxofon
smyčec na kontrabas
smyčec na violu da gambu
Kombo klávesové
bukové schody do sálu
francouzská marimba
pouzdro na klarinet
notové stojany
pouzdro na bas. kytaru
pouzdro pro saxofon
židle pro výtvarný obor
lyry pro příč. flétnu a pro pouzoun
mikrofon, držák na mikrofon, sluchátka
pouzdro na housle
smyčec houslový
mechanický metronom
stolička ke klavíru
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měsíc
pořízení
8/19
11/19
10/19
10/19
10/19
10/19
11/19
12/19
12/19
9/19
9/19
10/19
10/19
10/19
11/19
12/19
12/19
1/20
1/20
2/20
2/20
2/20
2/20
3/20
5/20
5/20
5/20
6/20
1/20

částka v Kč
81000
60000
929
1985
1830
2000
2350
1784
585
4890
7400
4500
4357
3994
9000
8813
3800
49500
1121
9955
1490
1900
22544,72
3731
6569
1208,5
1208,5
1450
6601

činely
kytara basová
housle
zvuková karta
studiové monitory
Bb trubky
šicí stroj

1/20
2/20
4/20
5/20
6/20
6/20
6/20

9891
15190
11000
3290
5609
6116
3360

Ve školním roce 2019/2020 byly provedeny nákupy v celkové hodnotě
360.951,70 Kč.
Počítačové vybavení
(červenec 2019 - červen 2020)

2019/2020
internet
servisní připravenost
licence Avast
modernizace internetových stránek
zajištění domény
internet
servisní připravenost
cloudové prostředí
elektronická spisová služba
doména
instalace notebooku
notebook
aktualizace programů Klasifikace, Majetek,
Pohoda, Kartotéka
licence Avast
licence Microsoft
licence VEMA
licence Mzdy komplet
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Měsíc
pořízení
7-12/19
7-12/19
9/19
11/19
12/19
1-6/20
1-6/20
1-6/20
1-6/20
1/20
3/20
3/20
1/20
1/20
2/20
3/20
3/20

částka v Kč
9600
18876
2648,90
1599,62
11000
9600
18876
5190,90
1887,60
151,20
1573
17447
14659
7946,70
28435
2178
4846,35

Položky tvoří aktualizace programů Klasifikace, Clavius, Majetek a Pohoda
účetnictví a notační program SIBELIUS. Pedagogové mají přístup na internet ve
sborovně školy (2 počítače) a v učebně HN (1 počítač). Další počítač
s připojením na internet je v učebně výtvarného oboru. Od roku 2013 celou
školu pokrývá Wi-Fi signál, s přístupem veřejnosti i pedagogů. (privátní síť,
veřejná síť). Interní zaměstnanci školy mají k dispozici 18 notebooků. K zajištění
zálohování dat jsou k dispozici externí paměťové disky. Celková hodnota výše
uvedených nákupů činila 156.515,27 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
(červenec 2019 - červen 2020)
2019/2020
nátěr vchodových dveří
oprava WC a umyvadel
oprava osvětlení vstupu školy
oprava WC
oprava domácího telefonu
oprava klavíru
oprava houslí
generální oprava 4 klarinetů
oprava akordeonů
generální oprava flétny
výměna zámku hlavních dveří
oprava kopírky
strojní čištění odpadního potrubí
čištění dešťových svodů
oprava violoncellového smyčce
generální oprava saxofonu

měsíc pořízení
7/19
9/19
12/19
12/19
12/19
9/19
10/19
10/19
11/19
12/19
1/20
5/20
5/20
6/20
2/20
6/20

částka v Kč
6800
2550
1640
300
4506
22000
3700
30700
600
5196
2950
1387,87
5450
3650
900
4000

Do oprav, údržby školy a hudebních nástrojů bylo investováno
97.329,87,- 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

7-12/19
1-6/20
7-12/19
1-6/20
7-12/19
1-6/20
7-12/19
1-6/20

5.019.580,81
4.486.883,19
550.000
300.000
294.994
566.171
23.493
40.507

Další vzdělávání zaměstnanců
(červenec 2019 - červen 2020)
Jméno
účastníka
Ulichová
Doležal
Ulichová
Kovář
Kubíčková
Kubíčková
Doležal
Holasová
Kovář
Kovářová
Doležal

Semináře - vzdělávací kurzy
Keramická plastika
Rytmus a tempo v hudbě
Keramika do zahrad
Setkání ředitelů ZUŠ
Klavír v období září - prosinec 2019
Klavír v období leden – červen 2020
Clinic/Masterclass Libora Hadravy
Loutkářská Chrudim
MLŠSH Valtice
MLŠSH Valtice
37. Letní jazzová dílna Karla Velebného

termín
8/19
10/19
10/19
11/19
12/19
1/20
3/20
5/20
6/20
6/20
6/20

Částka
v Kč
5910
520
5670
1200
2500
2500
700
1500
2500
2500
3490

Na další vzdělávání byla čerpána částka 28.990,- Kč. Vybrané vzdělávací akce
vycházely ze zájmu zaměstnanců školy a potřeb organizace.
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Zaměstnanci školy
K 30. září 2019 vyučovalo na škole 24 pedagogů (17 interních
a 7 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 z Jaroměře.

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
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
VO
HO
AP
AP

vyučované nástroje
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, korepetice,
Housle, viola, violoncello
klavír, korepetice
akordeon
kytara
bicí nástroje, pozoun, zobcová flétna
kytara
klavír
flétny
výtvarný obor
zobcová flétna, flétna
účetní
sekretářka-hospodářka
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Absolventi ve školním roce 2019/2020

1. stupeň
2. stupeň
Celkem

Celkem výtvarný literárně - dramatický
17
4
3
5
0
2
22
4
5

hudební
10
3
13

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

 Spolupráce s Musikschulle Grossenhein, Německo
 „Léto kultury pro děti ze zemí Visegrádské čtyřky“ s lektory sdružení
profesionálních herců Flying Freedom Festival. Srpen 2019 Kuks.

Grantová činnost
Projekt Kuks – granátové jablko
Projekt ZUŠ Jaraměř šablony II

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 2019)
 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
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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.

Údaje o provedených kontrolách a o výsledcích kontrol
Veřejnosprávní kontrola
Kontrola ze strany zřizovatele byla zahájena dne 8. ledna 2020 a ukončena
8. ledna 2020. Předmětem kontroly bylo prověření účinnosti vnitřního
kontrolního systému.
Zpráva konstatuje, že neshledává v procesu vnitřního kontrolního systému
žádné nedostatky.
Archiv fotografií, zvukových záznamů a článků si lze prohlédnout
na webových stránkách školy www.zus-jaromer.cz
Distanční výuka
Druhé pololetí školního roku 2019/2020 zcela zásadně poznamenala situace
v oblasti šíření nového typu koronaviru a onemocnění COVID-19. Po jarních
prázdninách byla prezenční výuka na zuš zakázána a tento stav trval až do
poloviny měsíce května. 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, email, 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.

měsíční přehledy akcí od října 2019 do března 2020
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Základní umělecká škola F. A. Šporka, Jaroměř

Říjen 2019
1. úterý

Vychází říjnové číslo časopisu ZUŠkoviny
5. sobota - 6. neděle, Poniklá

Budiž stín!
přehlídka stínového a meotarového divadla

Je to tajný!: „A co antilopy?“
Convivium: „Bleděmodře“
120 dB: „Cik!“
9. středa, 16:30 Kostel sv. Mikuláše, Jaroměř

„pískovcová“
300. výročí svatby M. B. Brauna a M. A. Miseliusové
soubor S.P.O.R.C.K.
Kytarový betlém Matyáše Brauna, LDO
16. středa, v 18:00 hod., koncertní sál školy

Naše úrodička
vystoupení mladších žáků školy
22. úterý, Domov svatého Josefa v Žirči

Z pohádky do pohádky
komorní sbor Bel Canto
26. sobota, Divadlo Disk, Praha

Děti - výchova - divadlo
divadelní festival DAMU
Je to tajný!: „A co antilopy?“
31. čtvrtek, LDN v Jaroměři

Z pohádky do pohádky
komorní sbor Bel Canto
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

Listopad 2019
1. pátek

Vychází listopadové číslo časopisu ZUŠkoviny
18. pondělí, 18:30 hod., koncertní sál školy

Podzimní koncert
23. sobota, Rožnov

Adventní troubení
Pozounové trio a žáci HN
23. sobota, Svitavy

Posed
Convivium: Svoboda?!
27. středa, 18:00 hod., koncertní sál školy

„Naše úroda“
(vystoupení starších žáků ZUŠ)
30. sobota, Svitavy

MAC (Malý abonentní cyklus)
Desgirafes: „Na zdraví“!
30. sobota, Jaroměř- Bauerov, 17:00 hod.,

Rozsvěcení vánočního domu
Komorní sbor Bel Canto
Základní umělecká škola F. A. Šporka, Jaroměř, Na Obci 142, tel.: 491 812 356
Zřizovatelem Základní umělecké školy F. A. Šporka, Jaroměř je Město Jaroměř.
www.zus-jaromer.cz

komorní sbor Bel Canto

Základní umělecká škola F. A. Šporka, Jaroměř

Prosinec 2019
1. neděle, 12:45 hod., náměstí, Jaroměř
Rozsvícení vánočního stromu
Na Vánoce, dlouhý noce (LDO), Flétnový soubor a Nikola Chreňová
1. neděle, 18:00 hod., Jezbiny
Rozsvěcení vánočního stromu
Žáci HN, Pozounové trio

12. čtvrtek, 18:00 hod., koncertní sál školy
Vánoční koncert
Mozaica Jazz Band
13. pátek, 19:00 hod., Divadlo Drak, Hradec Králové
Vánoční koncert
Kytarový Betlém Matyáše Brauna
14. sobota, 11:00,15:00 hod., Bastion IV., Josefov
Vánoční trhy
Na Vánoce, dlouhý noce (LDO) v 11hod,
Flétnový soubor a Nikola Chreňová v 15 hod

2. pondělí
Vychází prosincové číslo časopisu ZUŠkoviny

15. neděle, 14:00 hod., Smiřice
Vánoční koncert v Domě s pečovatelskou službou
komorní sbor Bel Canto

3. úterý, 17:00 hod., koncertní sál školy
Třídní koncert žáků Ivany Kubíčkové, (klavír)

16. pondělí, 18:30 hod., koncertní sál školy
Vánoční koncert

5. čtvrtek, 17:00 hod., učebna LDO
Kosprd a Telecí
scénické čtení souboru „Možná už“

16. pondělí, 15:00 hod., Na Zavadilce, Jaroměř
Vánoční koncert v Domě s pečovatelskou službou
komorní sbor Bel Canto

5. čtvrtek, 17:00 hod., koncertní sál školy
Viva Duo!
Třídní koncert žáků Kláry Cvejnové

17. úterý, 18:00 hod., koncertní sál školy
Třídní koncert žáků Markéty Kočí a Romana Horského

9. pondělí, 17:00 hod., koncertní sál školy
Třídní koncert žáků Kateřiny Jirkové, (klavír)
9. pondělí, 15.00 hod., Jaroměř
Vánoční vystoupení v Léčebně dlouhodobě nemocných
komorní sbor Bel Canto
12. čtvrtek, 18:00 hod., Muzeum, Hořice
Vánoční koncert
Kytarový Betlém Matyáše Brauna
12. čtvrtek, 14:30 hod., Černožice
Vánoční vystoupení v Domově důchodců

18. středa, 18:00 hod., koncertní sál školy
Vánoční koncert
19. čtvrtek, 18:00 hod., Městské divadlo, Jaroměř
Vánoční koncert
Kytarový Betlém Matyáše Brauna a Miloš Dvořáček
informace pro rodiče:
23. - 31. 12. - Vánoční prázdniny
Základní umělecká škola F. A. Šporka, Jaroměř, www.zus-jaromer.cz

Základní umělecká škola F. A. Šporka, Jaroměř

Leden 2020
6. pondělí

Vychází lednové číslo časopisu ZUŠkoviny
15. středa, v 18:00 hod., koncertní sál školy

Třídní koncert žáků Stanislava Hájka
(klarinet)
16. čtvrtek, v 15:30 hod., koncertní sál školy, učebny VO a LDO

Odpoledne pro žáky ZŠ speciální
20. pondělí, v 19:15 hod., koncertní sál školy

Třídní koncert žáků Stanislava Hájka
(klarinet)
21. úterý, v 18:00 hod., koncertní sál školy

Třídní koncert žáků Jany Přibylové
(klavír)
22. středa, v 17:30 hod., koncertní sál školy

Třídní koncert žáků Martina Brunnera
(flétny, saxofony)
23. čtvrtek, v 17:00 hod., koncertní sál školy

Pololetní smyčcový koncert
24. pátek, v 18:00 hod., Městské divadlo

Novoroční koncert Brass Orchestra
velký dechový orchestr se svými sólisty pod vedením Romana Horského
27. pondělí, v 17:30 hod., koncertní sál školy

Třídní koncert žáků Kristýny Brzkové
(zpěv)
29. středa a 30. čtvrtek, Gymnázium Jaroměř

Múzování
Kytarový betlém Matyáše Brauna
informace pro rodiče:
1. - 5. ledna Vánoční prázdniny
31. ledna Pololetní prázdniny
Základní umělecká škola F. A. Šporka, Jaroměř, Na Obci 142, tel.: 491 812 356
Zřizovatelem Základní umělecké školy F. A. Šporka, Jaroměř je Město Jaroměř.
www.zus-jaromer.cz

Základní umělecká škola F. A. Šporka, Jaroměř

Únor 2020
3. pondělí

Vychází únorové číslo časopisu ZUŠkoviny
3. pondělí, v 18:00 hod., koncertní sál školy

Třídní koncert žáků Jany Pozůstalové a Lukáše Doležala
(flétna, zobcová flétna, bicí nástroje)
19. středa, v 17:00 hod. Divadlo NaČerno, Jaroměř

Přehlídka dětských recitátorů Dětská scéna, školní kolo
19. středa, v 18:00 hod., koncertní sál školy

1. Únorový koncert
21. pátek, v 9:00 hod.

Školní kolo soutěže ZUŠ ve hře na kytaru
24. pondělí, v 18:30 hod., koncertní sál školy

2. Únorový koncert
25. úterý, v 13:30 hod., odchod od budovy ZUŠ na jaroměřské náměstí

Masopustní průvod v Jaroměři
26. středa, v 18:00 hod., koncertní sál školy

Třídní koncert žáků Petra Slezáka
(bicí, trombon, trubka, zobcová flétna)
29. sobota, v 10:00 hod., Domov svatého Josefa, Žireč

Masopustní ohlédnutí
Základní umělecká škola F. A. Šporka, Jaroměř, Na Obci 142, tel.: 491 812 356
Zřizovatelem Základní umělecké školy F. A. Šporka, Jaroměř je Město Jaroměř.
www.zus-jaromer.cz

Základní umělecká škola F. A. Šporka, Jaroměř
Březen 2020
2. pondělí
Vychází březnové číslo časopisu ZUŠkoviny
4. středa, v 18:00 hod., koncertní sál školy
Březnový koncert
17. úterý, ZUŠ Jaroměř
Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na kytaru
23. pondělí, v 18:30 hod., koncertní sál školy
Jarní koncert
27. pátek v 17.30 hod., učebna VO
Žahadlo - Bob Dylan
hudebně-výtvarná formace
30. pondělí, v 18:00 hod., koncertní sál školy
Absolventský koncert Valentiny Tomšů a Elišky Rukavičkové
(zpěv a klarinet)
Další informace:
9. - 13. 3. - Jarní prázdniny

Základní umělecká škola F. A. Šporka, Jaroměř, Na Obci 142, tel.: 491 812 356
Zřizovatelem Základní umělecké školy F. A. Šporka, Jaroměř je Město Jaroměř.
www.zus-jaromer.cz

Literárně dramatický obor ve školním roce 2019-2020
(výroční zpráva LDO)
Školní rok 2019-2020 začal stejně jako každý jiný a jeho běžný průběh trval jen do jarních prázdnin,
po kterých začala díky koronavirovým opatřením distanční výuka. Všechny plánované akce počínaje
okresním kolem Dětské scény (přehlídka dětských recitátorů) přes očekávaný březnový Audimafor,
Divadelní setkání a krajské kolo soutěžní přehlídky LDO ZUŠ, byly zrušeny.

Děti z Přípravky chystaly vystoupení až na březnovou Předváděčku, která se také konat nemohla.
Žáci 1. a 2. ročníku pracovali ve dvou skupinách. Svá vystoupení měli tradičně už v říjnu na prvním
podzimním koncertě „Naše úrodička“ pod názvy „Stojí jabloň za stodolou“ a „Horo horo bramborová“. Šlo
o dramatizace několika lidových říkadel. Potom se obě skupiny zabývaly knížkou D. Mrázkové „Haló,
Jacíčku!“, ze které připravovaly úryvky pro březnovou Předváděčku dramaťáku, k prezentaci už nedošlo.

„Stojí jabloň za stodolou“

„Horo, horo bramborová…“

Pufodédr (Daisy Mrázková: „Haló Jácíčku!“)
3. a 4. ročník se už cítil souborem a pojmenoval se Hejno. Úspěšně se mu podařilo vytvořit vánoční pásmo
z lidových textů a zvyků a pod názvem „Na Vánoce, dlouhý noce“. Předvedl ho na jaroměřském náměstí
při Rozsvícení vánočního stromu, na Vánočním jarmarku v Josefově (Bastion IV) a na Vánočním koncertě
v ZUŠ. V únoru se žáci účastnili školního kola Přehlídky dětských recitátorů. Potom soubor začal
připravovat adaptaci pohádky M. Macourka „Ostrov pro 6 000 budíků“. Premiéra hudební inscenace
s názvem „Crrrr!“ (ve spolupráci se souborem P. Slezáka) se v Městském divadle v Jaroměři pro žáky
1. stupně ZŠ už nekonala, doufejme v příštím školním roce.

Hejno: „Na Vánoce, dlouhý noce“
Při dělené květnové a červnové výuce žáci pracovali ve skupinách na výstupech podle klasických pohádek,
které už měli připravené z distanční výuky. Zadáním bylo divadlo na doma, s předměty, které doma máš.
Starší žáci a studenti se v prosinci zúčastnili návštěvy Divadla Drak v Hradci Králové, zhlédli představení
inscenace „Bílý tesák“ a výstavu „Příběh Draku“, což jim bylo motivací do další práce.
Soubor Možná už se přihlásil do projektu Čtenář na jevišti a se scénickým čtením knihy E. Papouškové
„Kosprd a Telecí“ se mu podařilo dostat mezi pět nejlepších a byl pozván do finále, které se odehrálo

v prosinci ve Švandově divadle v Praze. Od ledna
potom soubor vyřezával hlavičky k maňáskům
a chystal inscenaci „Kůzlátka a vlk“ podle
pohádky B. Němcové. Premiéra byla odložena na další školní rok. Účastnil se školního kola Přehlídky
dětských recitátorů.
Soubor Popcorn připravil na podzimní koncert
starších žáků pásmo z limeriků Edwarda Leara
s názvem „Byl jeden dědeček za dveřmi“.
Prostředkem sdělení se staly oblíbené předměty
a soubor sklidil zasloužený úspěch. Potom se
vrhnul do individuální interpretace textů,
výsledek prezentoval na Přehlídce dětských
recitátorů. Práce na souborové inscenaci
skončily těsně před premiérou, která se odložila
na další školní rok. Soubor porovnal, rozebral
a složil podle několika předloh pohádku
„Jeníček a Mařenka“ a vymyslel ji pro dvě
loutky a měnící se hereckou skupinovou energii.

Přehlídka dětských recitátorů (školní kolo v Divadle NaČerno)

Soubor Je to tajný! byl po loňském úspěchu inscenace „A co
antilopy?“ pozván do programu přehlídky DVD (DětiVýchova-Divadlo) do pražského Disku, kde ji zahrál.
Zúčastnil se i druhého ročníku festivalu „Budiž stín!“
v Poniklé a hrál na vernisáži v Umělecké kolonii Bastion IV
v Josefově.

Společně s Conviviem a hudebním
oborem účinkoval v komponovaném
pořadu k 300. výročí svatby M. B. Brauna
v Jaroměři pod názvem „Pískovcová“
v kostele
sv.
Mikuláše.
Podle
dramaturgického
plánu
pracoval
na inscenaci pod pracovním názvem
„Čarodějnice“. Vyrobil totemové loutky,
ale zkoušení už musel odložil. Studenti se
ještě účastnili krajského kola Wolkrova
Prostějova, Pavlína Tichá byla doporučena
do kola národního, kam potom v září
přednášet jela a sbírala cenné zkušenosti.
V rámci distanční výuky se podařilo vymyslet dvě inscenace individuálního charakteru, na kterých se bude
pracovat v příštím školním roce.

„Pískovcová“
Soubor Convivium připravil pro říjnový festival Budiž stín! krátkou meotarovou hříčku podle
Aškenazyho příběhu pod názvem „Bleděmodře“. Karolína Novotná společně s Bárou Maksymovovou

založily příležitostný soubor 120dB a vytvořily inscenaci „Cik!“ inspirovanou knihou „Cikáda“ Tana
Shauna. Zahrály ji v Poniklé na Budiž stínu! a udržely ji až do odložené divadelní přehlídky v červnu, kde
získaly Cenu za inscenaci a doporučení na Šrámkův Písek (národní kolo experimentujícího divadla) a na
Loutkářskou Chrudim, kde se uskutečnilo jedenáct představení ve dvou dnech.

„Cik!“

„Bleděmodře“

Na akci MAC ve Svitavách se derniérovala loňská inscenace „Na zdraví!“ souboru Desgirafes. Téma
POSEDu (POdzimní SEtkání Divadelníků) ve Svitavách bylo Svoboda?! Hrály se tam „Cik!“ a premiéra
souboru Convivium „Erben 1862“ podle exempla K. J. Erbena „Král Tchoř“. Inscenace se pilovala
až v květnu, aby se mohla zahrát na krajské divadelní přehlídce, kde se zadařilo. Soubor získal Cenu
za inscenaci a doporučení na Loutkářkou Chrudim a Wolkrův Prostějov. Z Chrudimi si soubor přivezl Cenu
za režijně-dramaturgickou koncepci inscenace a doporučení do hlavního programu mezidruhové přehlídky
Jiráskův Hronov, kde byl „Erben 1862“ lektory velmi úspěšně hodnocen. Wolkrův Prostějov byl přesunut
na první týden v září. Soubor zde získal Cenu diváka a prestižní Cenu Jan Roubala, kterou uděluje lektorský
sbor za dramaturgickou objevnost a nelezení adekvátního scénického tvaru inscenace.

„Erben 1862“
Souběžně vznikala experimentující inscenace „Viktorka“, trochu k poctě Boženě Němcové a jejímu
kulatému výročí a zároveň trochu monodrama Karolíny Novotné. Po velmi krátkém zkoušení se uskutečnila
premiéra na krajské divadelní přehlídce, kde dostala další inspiraci a nápady, kam ji ještě posunout.
Všichni členové souboru se zúčastnili krajského kola Wolkrova Prostějova, kde prezentovali svou práci
na sólové interpretaci textu.

Soubor Convivium svoji prázdninovou aktivitu dovršil soustředěním na tradičním festivalu barokní hudby
a divadla Theatrum Kuks, pozval si hosty a na zadání vytvořil inscenaci „Kabaret SPORCK“. Vyzkoušel
si tak pro něj nový žánr a premiéru a zároveň derniéru si pěkně užil. Během zkoušení si „odskočil“ zahrát
„Erbena 1862“ na Minifestival svobody do Bastion IV do Josefova a uzavřel svůj školní rok.

Kabaret SPORCK
V rámci Theatra Kuks měla také premiéru inscenace „Přání na nitkách aneb proč nemá Jeho Excelence
milostivý pan hrabě František Antonín Špork sochu na Karlově mostě v Praze“, kterou uvedlo Kolegium
hraběte Šporka v prostoru nové Galerie loutek v Comoedien-Hausu.

„Viktorka“

Minifestival svobody

Během školního roku vycházel měsíčník ZUŠkoviny, se který žáci a studenti LDO v redakční radě pomáhají vytvářet.
Většina žáků byla v únoru v Masopustním průvodu v Jaroměři a následně se zúčastnila Masopustního ohlédnutí
v Domově sv. Josefa v Žirči. Žákyně LDO tradičně moderovaly akce školy.
Byl to velmi zvláštní školní rok, těšíme se na další, doufejme, že v jistém ohledu „klidnější“ ale také příležitostmi
veřejně hrát naplněnější. Přejme si to a pevné zdraví a vytrvalý úsměv k tomu!

Výsledky v soutěžích a přehlídkách ve školním roce 2019/2020
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 ještě před zrušením.
Celostátní, národní a ústřední kola soutěží a přehlídek

Výsledek
Cena za účast
Cena za účast
Cena za účast
Cena za účast
Cena za režijnědramaturgickou
koncepci
Doporučení na
Jiráskův Hronov
Cena za účast
Cena diváka
Cena Jana Roubala
za dramaturgickou
objevnost a
nalezení
adekvátního
scénického tvaru
Cena za účast

Název soutěže nebo přehlídky/místo
konání
DVD (Děti-Výchova-Divadlo) DAMU, Praha
Finále projektu Čtenář na jevišti, Praha,
Švandovo divadlo
Šrámkův Písek (experimentující divadlo)

Jméno žáka
Název souboru
soubor Je to tajný!: „A co antilopy?“
Soubor Možná už…: „Kosprd a Telecí“

Jméno vyučujícího

Soubor 120dB: „Cik!“

Jarka Holasová

Loutkářská Chrudim
Loutkářská Chrudim

Soubor 120dB: „Cik!“
Soubor Convivium: „Erben 1862“

Jarka Holasová

Jiráskův Hronov – hlavní program
Wolkrův Prostějov (divadlo poezie)

Soubor Convivium: „Erben 1862“
Soubor Convivium: „Erben 1862“

Jarka Holasová
Jarka Holasová

Wolkrův Prostějov

Pavlína Tichá

Jarka Holasová

Jarka Holasová
Jarka Holasová

Výsledek
1. místo s postupem do celostátního
kola
2. místo
Doporučení do celostátního kola
Cena za inscenaci
Nominace na Loutkářskou Chrudim
Doporučení na Šrámkův Písek
Cena za inscenaci
Doporučení na Loutkářskou Chrudim
Doporučení na Wolkrův Prostějov

Krajská a oblastní kola soutěží a přehlídek
Název soutěže/přehlídky/místo Jméno žáka/Název souboru/Obor
konání
studia
Karlovarský skřivánek 2020
Rozárie Brzková

Jméno vyučujícího
Kristýna Brzková

Karlovarský skřivánek 2020
Wolkrův Prostějov, Divadlo
Jesličky, Hradec králové
Audimafor, Drak, Hradec
Králové

Vít Pilař
Pavlína Tichá

Kristýna Brzková
Jarka Holasová

Soubor 120db: „Cik!“

Jarka Holasová

Audimafor, Drak, Hradec
Králové

Soubor Convivium: „Erben1862“

Jarka Holasová

Okresní kola soutěží a přehlídek
Výsledek

Název soutěže/místo konání

1. místo s postupem do krajského kola
1. místo s postupem do krajského kola
1. místo s postupem do krajského kola
1. místo s postupem do krajského kola
1. místo s postupem do krajského kola
1. místo s postupem do krajského kola
1. místo
1. místo
2. místo

Soutěž ZUŠ ve hře na kytaru, Hronov
Soutěž ZUŠ ve hře na kytaru, Hronov
Soutěž ZUŠ ve hře na kytaru, Hronov
Soutěž ZUŠ ve hře na kytaru, Hronov
Soutěž ZUŠ ve hře na kytaru, Hronov
Soutěž ZUŠ ve hře na kytaru, Hronov
Soutěž ZUŠ ve hře na kytaru, Hronov
Soutěž ZUŠ ve hře na kytaru, Hronov
Soutěž ZUŠ ve hře na kytaru, Hronov

Jméno žáka/Název souboru/Obor
studia
Jana Vojtěchová
Kryštof Janeček
Kamil Kuna
Martin Šlosárek
Matyáš Zíka
Denis Kuna
Jakub Morávek
Čeněk Resl
Martin Hoffman

Jméno vyučujícího
Miloš Dvořáček
Kamila Škvrnová
Hana Medková
Miloš Dvořáček
Hana Medková
Miloš Dvořáček
Miloš Dvořáček
Hana Medková
Kamila Škvrnová

Výroční zprávu vypracoval Mgr. Bc. Vlastimil Kovář a byla projednána na Pedagogické radě
dne 7. 10. 2020

Mgr. Bc. Vlastimil Kovář, ředitel školy

