Milé žákyně, milí žáci, milé děti!
Prázdniny jsou už dnes opravdu minulostí. Byly pro nás milým odpočinkem, časem, kdy jsme čerpali síly do nové práce, snad i navázali nová přátelství
a mnozí zažili i nějaké to dobrodružství. Ten čas je ale nenávratně pryč, a tak už jen směle no nového školního roku!

KTEŘÍ PEDAGOGOVÉ VÁS BUDOU V TOMTO ROCE UČIT A KDE JE NAJDETE?
hru na klavír vyučují:

Věra Čejková, DiS.
MgA. Monika Chmelařová , DiS.
Katarína Kalvodová, DiS.
Petra Matoušková, DiS.
Michal Petira, DiS.
Stříbrná Marie, DiS.
Daniela Štolfová, dipl.um.

číslo učebny: 223 (pondělí-pátek)
číslo učebny: 223 (pondělí), 205 (středa)
č.uč. 222 (pondělí-pátek)
pobočka v Sobotce (pondělí-pátek)
č.uč. 224 (pondělí-pátek)
učebna v přízemí-vchod z arkádového nádvoří
č.uč. 225 (pondělí-pátek)

hru na cembalo vyučují:

Katarína Kalvodová, DiS.
Daniela Štolfová, dipl.um.

č.uč. 222 (po-pá)
č.uč. 225 (po-pá)

hru na keyboard vyučují:

Pavel Krčmárik, dipl.um.
Petra Matoušková, DiS.
Vladimíra Matušková, DiS.
Marie Stříbrná, DiS.

č.uč. 205 (pondělí, úterý)
pobočka v Sobotce (pondělí-pátek)
č.uč. 205 (čtvrtek)
učebna v přízemí-vchod z arkádového nádvoří (po-pá)

hru na housle, violu vyučují:

Ondřej Koláčný, DiS.
Marie Stříbrná, DiS.

učebna v přízemí, vchod z 1.nádvoří (po, út, stř)
učebna v přízemí-vchod z arkádového nádvoří (po-pá)

hru na violoncello vyučuje:

Miloslava Vrbová, DiS.

učebna v přízemí-vchod z arkádového nádvoří (út-čt)

hru na kytaru vyučuje:

Hana Botková, DiS.
Mgr.Ivana Hučíková, DiS.
MgA.František Komárek, DiS.

č.uč. 209 (po-čt), v pobočce v Sobotce v pátek
č.uč. 204 (po-pá)
č.uč. 226 (út-pá)

hru na zobcovou flétnu vyučují:

Mgr.Ivana Hučíková, DiS.
MgA.František Komárek, DiS.
Jana Kracík
MgA.Ondřej Matějka, DiS.

č.uč. 204 (po-pá)
č.uč. 226 (út-pá)
č.uč. 209 (úterý, pátek)
č.uč. 208 (út-pá), v pobočce v Sobotce v pondělí

hru na příčnou flétnu vyučuje:

Mgr.Ivana Hučíková ,DiS.

č.uč. 204 (po-pá)

hru na klarinet a saxofon vyučuje:

MgA.František Komárek, DiS.

č.uč. 226 (út-pá)

hru na fagot vyučují:

MgA.František Komárek, DiS.
Jana Kracík

č.uč. 226 (út-pá)
č.uč. 209 (úterý a pátek)

hru trubku, pozoun, tubu vyučuje:

MgA.Ondřej Matějka, DiS.

č.uč. 208 (út-pá)

hru na lesní roh vyučuje:

Bc.Jaroslava Komárková, DiS.

č.uč. 202 –ředitelna, (po-pá)

hru na bicí nástroje vyučují:

Ing.Bc.Jiří Havelka, DiS.
MgA.František Komárek, DiS.

učebna v přízemí, vchod z 1.nádvoří (čtvrtek)
učebna v přízemí, vchod z 1.nádvoří (pondělí)

sólový zpěv vyučují:

Mgr.Zdeňka Badová
Zdeňka Svobodová, DiS.
Mgr.Jana Včeláková

v pobočce v Sobotce (středa)
č.uč. 212 (po-pá)
č.uč. 211 (po-pá)

sborový zpěv vyučují:

Mgr.Zdeňka Badová
Věra Čejková, DiS.
Mgr.Jana Včeláková

v pobočce v Sobotce (středa)
č.uč. 223 (čtvrtek)
č.uč. 212 (pátek)

Mgr.Zdeňka Badová
Věra Čejková, DiS.
Katarína Kalvodová, DiS.
Bc.Jaroslava Komárková, DiS.
Marie Stříbrná, DiS.
Miloslava Vrbová, DiS.

HN,PHV – v pobočce v Sobotce (středa)
PHV (čtvrtek)
Nauka o hudbě, II.stupeň – třída hudební nauky, přízemí (čtvrtek)
HN – třída hudební nauky, přízemí (středa)
HN – třída hudební nauky, přízemí (pondělí)
HN - třída hudební nauky, přízemí (úterý)

hudebně teoretické předměty
vyučují:

hudební soubory vyučují:
KYTAROVÝ ORCHESTR
Mgr.Ivana Hučíková, Hana Botková, DiS.(přípravný kytarový orchestr-nácvik souhry)
KOMORNÍ ORCHESTR
Bc.Jaroslava Komárková,DiS., Miloslava Vrbová, DiS.
(smyčcové a dechové nástroje, tympány, cembalo/klavír)
KANAFASKA (folklórní muzika)
Bc.Jaroslava Komárková, DiS.
kapela „POPÍK“
Mgr.Jana Včeláková
SOUBOR BICÍCH NÁSTROJŮ
Ing.Jiří Havelka, DiS.
FANFÁROVÁ SOUBOR (žestě)
MgA.Ondřej Matějka, DiS.
SOUBOR ZOBCOVÝCH FLÉTEN Jana Kracík
NETRAFOLKA (lidová muzika)
Zdeňka Svobodová, DiS.
CANTUS FIRMUS (stará hudba)
Katarína Kalvodová, DiS.
CHOBOTNICE,CHOBOTNIČKY
Věra Čejková, DiS.
(čtyřruční hra na dva klavíry)
taneční obor vyučuje:
výtvarný obor vyučuje

Eva Černochová
Ivonne Andersson

třída tanečního oboru – č. 207 (po-pá)
třída výtvarného oboru- přízemí v 1.nádvoří (po-pá)

CO NÁS V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ ČEKÁ?
 1.9. – domluva rozvrhů s jednotlivými učiteli - 8:00-12,30
 2.-4. – domluva rozvrhů s jednotlivými učiteli – 11:30-16,30
 5.9. - domluva rozvrhů s jednotlivými učiteli – 11:30-14,30
 5.-7.9. – soustředění Komorního orchestru – rekreační zařízení Sklář. Odjezd od Biografu Český ráj v 5.9.v 8:00, návrat
7.9. ve 12:30. (učitelé – J.Komárková, M.Vrbová, O.Koláčný, M.Stříbrná)
 5.-7.9. – soustředění tanečního oboru – rekreační středisko Nebákov, odjezd 5.9. ve 14:00 od Biografu Český ráj.
(učitelé: E.Černochová, V.Čejková, P.Krčmárik)
 pravidelná výuka individuelní výuky podle rozvrhů začne probíhat od pondělí 8.9.2008
 kolektivní a skupinová výuka hudební nauky a všech souborů bude pravidelně probíhat od pondělí 15.9.2008
 PROGRAM ZUŠ NA FESTIVALU „JIČÍN-MĚSTO POHÁDKY“:
 10. a 12.9. – hudební a výtvarná dílna – 1.nádvoří jičínského zámku, 9:00-12:00, 13:00-16:00 (pěvecký sbor, Netrafolka,
komorní orchestr, kytarový orchestr, zobcové flétny, Cantus firmus)
 11.9. – 9:00-12:00 – kostel sv.Ignáce- „Jak se dělá generálka?“ – veřejná generálka koncertu staré hudby žáků ZUŠ
 11.9. – 17:00 – kostel sv.Ignáce (Na Rynečku), „Andělská hudba“ – koncert žáků ZUŠ
 13.9. – vystoupení Netrafolky Na Rynečku
 14.9. – 9:30-12:00 – vystoupení žáků ZUŠ na hlavním pódiu (Valdštejnovo náměstí) – „Popík“, taneční obor

SRDEČNĚ ZVEME RODIČE NA SPOLEČNOU SCHŮZKU:


rodiče žáků ZUŠ na pobočce v Sobotce zveme na schůzku 16.9.

od 16:00 hodin



rodiče žáků ZUŠ v Jičíně zveme na společnou schůzku do třídy hudební nauky (přízemí) – 18.9.

od 16:00

Předmětem jednání je mj.výroční zpráva školy a jednotlivých oddělení,
zpráva o hospodaření s finančními prostředky SRPŠ při ZUŠ, osobní představení učitelů a vedení školy, diskuse.
Přijďte, těšíme se na Vás!

OSLAVY ŠKOLY
V nadcházejícím roce nás čekají velmi příjemné události – 70.výročí založení naší školy (tehdy ještě pod názvem Městské
hudební školy v Jičíně) a 20.výročí od založení pravidelné výuky na pobočce naší školy v Sobotce.
K oběma těmto výročím plánujeme nejen slavnostní koncerty, besedy a dny otevřených dveří, v neposlední řadě také vydání
almanachu nejen o historii školy. Pro vás, naše žáky, chystáme společenskou událost s rautem, který bude jen a jen pro vás!!!
O všech těchto akcích vás budeme včas informovat.
KDO SE V ZÁŘÍ NARODIL?

8.9.1969 Petra Matoušková
 21.9.1967 Ivonne Andersson
 25.9.1965 Marcela Kováčová

Všem oslavenkyním
přejeme jen vše nejlepší!

NEZAPOMEŇTE,
že úplata již měla být splatná (tzv.školné) na první pololetí školního roku 2008/09.
Splatnost je prodloužena do 15.9.2008.
Můžete platit v kanceláři školy hotově nebo převodem na účet 1161847389/0800, jako
variabilní symbol uveďte rodné číslo dítěte (případně jeho datum narození).
hudební obor
výtvarný obor
taneční obor
 PTV 1
 PTV 2
pěvecký sbor

1.200,-Kč
1.000,-Kč
1.200,-Kč
600,-Kč
1.000,-Kč
600,-Kč (platí je ti žáci, pokud ho nemají jako součástí výuky v ZUŠ)

A NAKONEC – VŠEM DOBRÝ NOVÝ ŠKOLNÍ ROK!!!

