O B Č A S N Í K Základní umělecké školy Zdounky
ZÁŘÍ 2008
Číslo 1, ročník II.

ZUŠ Zdounky, Náměstí 23, 768 02 ZDOUNKY, tel.: 573 365 282
e-mail: zus.zdounky@worldonline.cz, web: http://zuszdounky.starport.cz

Vítejte v novém školním roce
2008/2009!
Vážení rodiče, milí žáci
a přátelé školy,

OBSAH
Informace ředitele školy
Připravujeme

1

Školné
Vyučovací hodiny, rozvrhy
Z hudebních vtípků…
2
Personální obsazení
Obory vyučované v ZUŠ
Koryčany

3

Organizace škol. roku 08/09
Kontakty
Stalo se…
4

zdravím Vás po prázdninách. Utekly nám
zase nějak rychle, nemyslíte? Věřím, že jste
si odpočinuli a nabrali nové síly do dalšího
školního roku. Nepochybuji o tom, že
hudební nástroje či malířské štětce
nezahálely a že se již teď těšíte na
pokračování studia v naší škole. Základní
informace potřebné ke studiu najdete právě
v tomto občasníku. Naše škola má od 1.9.
navýšenou kapacitu ze 160 na 190 žáků.
Výtvarný obor se bude opět vyučovat
i v Koryčanech. V měsíci říjnu máme
naplánovanou
rekonstrukci
osvětlení
v budově ve Zdounkách. V letošním školním
roce také budeme soutěžit, a sice ve hře na
dechové nástroje. Věřím, že navážeme na
výborné výsledky z předchozích let a naše
„malá“ škola se mezi těmi většími neztratí.
Další informace a aktuality si můžete
průběžně vyhledávat na webových stránkách
školy. Přeji všem hodně zdaru.
Miroslav Nauč

LADĚNÍ
KLAVÍRŮ
Zájemci, kteří doma
potřebují naladit
(popř. opravit)
klavír a další
klávesové nástroje,
se mohou přihlásit
v ředitelně školy!

Ve spolupráci se Sdružením
přátel ZUŠ pořádá naše škola
zájezd do Městského divadla Zlín
na představení

HODINA ZPÍVÁNÍ -ZKOUŠENÍ
S JAROSLAVEM UHLÍŘEM

ve čtvrtek 23. října 2008 od 9:00 hodin,
Vstupné i cestovné bude hrazeno z prostředků SP ZUŠ,
do kterého žáci školy každoročně přispívají.

Bližší informace obdržíte v průběhu
prvních vyučovacích hodin u svých učitelů
nebo v ředitelně školy,
přihlásit se můžete nejpozději
do konce měsíce září!
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Školné – úplata za vzdělávání

Z hudebních
vtípků…
 Při hodině zpěvu vyvolá
paní učitelka Michala, aby
vyjmenoval bicí nástroje.
Michal odpověděl:
„Rákoska,vařečka,řemen!“

☺
 Stalo se na hudební škole:
Žák Jozífek předstoupí před
učitele hudby, otevře
houslové pouzdro a z něho
vypadl samopal. "Propána?!?!
", zaječí…, „můj táta je s
houslema v bance!“

Rozhodnutí o příspěvku na úhradu
nákladů spojených s poskytováním
uměleckého vzdělání ve škole pro
školní rok 2008/2009:

Hudební obor:
300,- Kč měsíčně
1 500,- Kč pololetně
-výuka ve skupině (2 a více žáků):
270,- Kč měsíčně
1 350,- Kč pololetně
-přípravná hudební výchova:
200,- Kč měsíčně
1 000,- Kč pololetně

Výtvarný obor:

☺
 „Moje žena má hudební
nadání!“ „Vážně?“ „No, co ví,
to vytroubí sousedce“

☺
 "Pověz, tys prý začal denně
šest hodin cvičit na klavír?"
"Člověk musí vědět čeho chce
dosáhnout."
"A co chceš dosáhnout ty?"
"Sousední byt!"

☺
 Na koncertě se nakloní pán
k sousedovi a šeptá mu do
ucha: „Ta zpěvačka má ale
příšerný hlas; nevíte kdo to
je?“ „Moje dcera!“ „Tak to
promiňte, to bude asi tou
písní, to by mně zajímalo,
kdo ji složil?“ „Já.“

☺
 "Proč zavíráš oči, když
hraješ na klavír?"
"Nemůžu se dívat, jak
publikum trpí."

200,- Kč měsíčně
1 000,- Kč pololetně

Školné lze
platit po domluvě
i bezhotovostní formou měsíčním
příkazem v bance nebo složenkou,
kterou
předají
učitelé
hlavního oboru. O způsobu platby
je
žádoucí
informovat
vyučujícího
nebo
ředitelství
školy. Školné za I. pololetí musí
být uhrazeno do 15. září, školné
za II. pololetí do 15. února.
Každý žák má své osobní číslo,
které je zapsáno v žákovských
knížkách. Toto číslo pak musí být
použito jako variabilní symbol pro
platbu školného!
Pokud máte nějaké dotazy k této
problematice, směřujte je přímo na
ředitelství školy (viz kontakty ZUŠ).

______________________________________________________________________

Vyučovací hodiny
1.

11:40 – 12:25

2.

12:30 – 13:15

3.

13:20 – 14:05

4.

14:10 – 14:55

přestávky mezi jednotlivými
hodinami trvají 5 minut,
hlavní přestávka 25 minut
(od 15:45 do 16:10)

5.

15:00 – 15:45

6.

16:10 – 16:55

7.

17:00 – 17:45

8.

17:50 – 18:35

9.

18:40 – 19:25

V nutných případech lze výuku
přizpůsobit odjezdu autobusů
a vlaků dojíždějícím žákům.

______________________________________________________________________

ROZVRH HODIN HUDEBNÍ NAUKY 2008/2009
Přípravná hudební výchova

Hudební nauka - 3. ročník

PHV 1 pondělí 13:20 – 14:05
PHV 2 pondělí 14:10 – 14:55
vyučující: Marie Drkulová

úterý 15:00 – 15:45

Hudební nauka - 1. ročník
pátek 14:10 – 14:55
vyučující: Jiří Jablunka

vyučující: Ludmila Svačinová

Hudební nauka - 4. ročník
pondělí 15:00 – 15:45
vyučující: Ludmila Svačinová

Hudební nauka - 2. ročník

Hudební nauka - 5. ročník

úterý 14:10 – 14:55

čtvrtek 15:00 – 15:45

vyučující: Ludmila Svačinová

vyučující: Ludmila Svačinová
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Personální obsazení 2008/2009
ředitel školy: Miroslav NAUČ
zástupce statutárního orgánu: Ludmila SVAČINOVÁ
PEDAGOGOVÉ HUDEBNÍHO OBORU:
Marie Drkulová
Ludmila Svačinová
Šárka Šrámková
Alena Cholastová
Miroslav Nauč
Jiří Jablunka
MgA. Norbert Svačina
Jiří Horváth
Jiří Hradečný

-

klavír, PHV
housle, klavír, houslový soubor, HN
akordeon, el. kláves. nástroje, zobc. flétna
kytara
dechové nástroje, dechový orchestr
zobc. flétna, klavír, el. kláves. nástroje, HN
dechové a klávesové nástroje, PHV, HN
klarinet, zobcová flétna
trubka, zobcová flétna

PEDAGOGOVÉ VÝTVARNÉHO OBORU:
Mgr. Kamila Hrazdilová
Jarmila Svobodová
SPRÁVNÍ ZAMĚSTNANCI:
účetní: Milena Pokorná
uklizečka: Helena Horáková

HUDEBNÍ OBOR
Hudební obor bude v letošním školním roce navštěvovat přibližně 150 žáků,
z toho 28 jich bude zařazeno v přípravném studiu. Tyto žáky bude učit
celkem 9 pedagogů, a to na tyto hudební nástroje: klavír, housle, zobcová
flétna, akordeon, elektronické klávesové nástroje, klarinet, trubka, tenor
a tuba. Ve škole působí 3 soubory – houslový soubor, soubor zobcových
fléten a dechový orchestr.

VÝTVARNÝ OBOR
Druhým oborem, který se na ZUŠ Zdounky vyučuje, je obor výtvarný. Žáci
tohoto oboru mají tyto předměty: PLOŠNÁ TVORBA, PROSTOROVÁ TVORBA,
OBJEKTOVÁ A AKČNÍ TVORBA. Ve Zdounkách se pravidelně setkávají
každou středu a jsou podle ročníků rozděleni na dvě větší skupiny.
Od letošního školního roku se obnovuje také výuka výtvarného oboru
na pobočce v Koryčanech.

MOTTO
„Měli bychom každý den
slyšet aspoň malou
písničku, přečíst dobrou
báseň, vidět krásný obraz
a je-li to možné,
promluvit několik
rozumných slov.“

J. W. Goethe
Místo poskytující vzdělávání KORYČANY
Od školního roku 2007/2008 vede bývalou pobočku – dnes již místo
poskytující vzdělávání v Koryčanech absolvent jak naší školy, tak
Konzervatoře Kroměříž a JAMU Brno v oboru hra na trombon,
MgA. Norbert Svačina. Spolu s ním od září 2008 vyučuje v Koryčanech
p. uč. Alena Cholastová (hra na kytaru) a p. uč. Jarmila Svobodová
(výtvarný obor).
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Organizace školního roku 2008/2009

Náměstí 23
768 02 Zdounky
okres Kroměříž
Zlínský kraj
Telefon:
573 365 282 – Zdounky
573 376 066 - Koryčany
E-mail:
zus.zdounky@worldonline.cz
WEB:
http://zuszdounky.starport.cz

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 29. ledna 2009.
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno
v úterý 30. června 2009.

Podzimní prázdniny
pondělí 27. října a středa 29. října 2008

Vánoční prázdniny
budou zahájeny v pondělí 22. prosince 2008 a skončí
v pátek 2. ledna 2009. Vyučování začne v pondělí 5. ledna 2009

Jednodenní pololetní prázdniny
v pátek 30. ledna 2009

Jarní prázdniny
okres Kroměříž: pondělí 9. března - neděle 15. března 2009
OBČASNÍK
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ZDOUNKY
číslo 1, ročník II.
vyšlo 10. září 2008
redakce: M. Nauč, J.Jablunka
bezplatná tiskovina, náklad 50 ks
neprošlo jazykovou korekcí
grafická úprava: Jiří Jablunka

Velikonoční prázdniny
čtvrtek 9. dubna a pátek 10. dubna 2009

Hlavní prázdniny
budou trvat od středy 1. července 2009 do pondělí 31. srpna 2009
Období školního vyučování ve školním roce 2009/2010 začne
v úterý 1. září 2009

STALO SE VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008…
♫

Soutěžím ZUŠ vévodili již v úvodu nového roku 2008 klavíristé… Čtyři naši žáci se ve velké
konkurenci okresního kola v Kroměříži neztratili a přivezli spolu s p. uč. Drkulovou pěkná
ocenění: František Ferenz – 1. místo, Hana Petrášová a Petra Domanská – 2. místo,
Veronika Cherynová – 3. místo. Ještě jednou všem gratulujeme!

♫

Ve středu 26. března 2008 se zúčastnilo 5 žáků naší školy okresního kola soutěže ve hře na
kytaru, které se konalo v Holešově. Ve velké konkurenci ve svých kategoriích obsadili:
1.místo – Adam Krčmář, 2.místo – Andrea Savčáková, Jan Škrabal a Lukáš Mozga,
čestné uznání – Leona Valášková.

♫

O dva dny později a pár desítek kilometrů dál – v Rožnově pod Radhoštěm - se konalo
krajské kolo soutěže akordeonů. Stanislava Poulová zde ve své kategorii získala 2. místo.
Je to náš nejlepší loňský výsledek v soutěži, ke kterému jí a také paní učitelce Šrámkové
ještě jednou moc blahopřejeme ☺.

♫

Také výtvarníci naší školy nezaháleli. Při okresní přehlídce ZUŠ na téma „Komunikace“
byly oceněny Anna Škrabalová, Tereza Lučanová a Markéta Navrátilová. Diplomy a
drobné dárky si žákyně převzaly při vernisáži výstavy v prostorách zámku v Bystřici pod
Hostýnem na začátku dubna 2008.

♫

V neděli 18. května 2008 proběhl ve Sportovní hale ve Zdounkách již 11. ročník
FESTIVALU MLÁDEŽNICKÝCH DECHOVÝCH ORCHESTRŮ. Pozvání tentokrát přijaly dechové
orchestry Morava ZUŠ Hulín, Dechový orchestr Vinařinka z Čejkovic a Veselá muzika
Ratíškovice.

♫

Tam, kde bydlím já… To byl název výtvarné soutěže, kterou vyhlásila naše škola a právě
na festivalu dechových hudeb došlo k vyhlášení výsledků. Soutěž se setkala s velkým
ohlasem a především ohromným počtem zaslaných prací a porota měla co dělat, aby
vyhodnotila ty nejlepší z nejlepších… Absolutní vítězkou se stala teprve letošní prvačka ze
Zborovic – Petra Cvoligová, která si nejen odnesla nový malířský stojan, ale může studovat
výtvarný obor na naší škole celý rok zdarma!

♫

Na sklonku měsíce května ukončilo svým absolventským výkonem celkem 7 absolventů
naší školy studium 1. stupně – Lenka Sochorová, Renáta Bušová -housle, Zuzana Sakařová,
Michaela Bušová – klavír, Aneta Náplavová-trubka, Jan Hromek -el.klávesy, Adam Krčmář –
kytara.

♫

A ještě jeden úspěch! Klarinetista Jiří Rybák byl po úspěšně vykonaných přijímacích
talentových zkouškách přijat na Konzervatoř P. J. Vejvanovského v Kroměříži!
Gratulujeme a přejeme hodně studijních a uměleckých úspěchů!

