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BULLETIN č. 2/2007 

 
„U čitel, který se prochází mezi svými žáky ve stínu chrámu, 
 nedává ani tak ze své moudrosti, jako spíše ze své víry a láskyplnosti. 
 Je-li opravdu moudrý, nevyzývá vás, 
 abyste vstoupili do příbytku jeho moudrosti, 
 ale spíše vás vede k prahu vašeho vlastního myšlení.“ 
                                                                  Chalíl Džibrán 

 
Vážení rodiče, milí žáci, 
 přijměte, prosím, přání všeho dobrého v roce 2007 od všech pracovníků vaší                         
ZUŠ Habrmanova.  
 Rád bych vám poděkoval za všechny  náměty, které jste mi sdělili v anketě v prosinci 
2006. Všemi návrhy se budeme postupně zabývat a ty realizovatelné co nejdříve zavádět do 
praxe. Pro přehlednost vám sdělím ty nejdůležitější podle jednotlivých oborů.  

Neodpustím si ale jednu informaci, která se týká celé školy. Je jí akutní nedostatek 
vhodných prostor k výuce. Již jsme si zvykli, že učitelé hudebního oboru nemají vlastní 
třídu, taneční obor občas koliduje ve společných prostorách společně se základní školou, a že 
výtvarný obor složitě vyučuje jednotlivé předměty a nemá tolik potřebné specializované 
učebny. O kabinetech s pomůckami můžeme jen snít.  Je naší velkou nadějí, že zřizovatel 
školy, Magistrát města Hradec Králové v této věci intenzivně se školou jedná. 
V programovém prohlášení nově zvoleného zastupitelstva je jako jeden z bodů zlepšení 
prostor pro výuku v ZUŠ Habrmanova. O výsledcích těchto konstruktivních, ale složitých 
jednání budete včas informováni. Teď již k jednotlivým oborům. 

Taneční obor: Mnohé z vás zajímalo, jak je to s počtem žáků v jednotlivých 
skupinách. Tyto počty určují učební plány, které jsou zveřejněné na stránkách ministerstva 
školství www.msmt.cz. Ani v jedné skupině nejsou tyto počty překročeny, spíše                         
se  pohybujeme na spodní hranici určeného počtu žáků.  

Co se týká vybavení, byla dokoupena nová světelná a zvuková aparatura a teď již jen 
čekáme na úpravu tanečního sálu, která ho z obou stran uzavře, aby mohla být aparatura 
nainstalována. Rekonstrukce je v rukách zřizovatele, potřebné finanční prostředky jsou        
již vyčleněny. Naším cílem je sál uzpůsobit tak, aby v něm mohla probíhat celoročně 
vystoupení jednotlivých ročníků. Dále je naplánována oprava klimatizace a podlahy v šatně 
a brzy budou pořízeny nové taneční kostýmy.  

Naší snahou je, abychom v nelehkých prostorových podmínkách dokázali dobře 
organizačně zajistit generální zkoušky před jednotlivými vystoupeními, závěrečným 
vystoupením v Klicperově divadle a o průběhu srozumitelně informovali rodiče. 

 Poděkování patří všem rodičům a přátelům tanečního oboru, kteří založili a starají   
se o internetové stránky mažoretek, jejichž odkaz je na stránkách školy. 

Výtvarný obor: Výtvarný obor jste po pedagogické stránce vyhodnotili velmi dobře, 
problém vidíte ve vybavení a prostorách. V prvním pololetí byl do dvou tříd dokoupen 
výškově nastavitelný nábytek, zakoupena nová keramická pec a je připravena rekonstrukce 
šatny učeben ve druhém patře.  V nejbližší době bude také nově vybavena nábytkem učebna 
v suterénu školy. Velkou bolestí jsou stísněné prostory řezbářství, ale vše se bude časem 



řešit. Počítačové grafice se daří dobře, jelikož máme v pronájmu plně vybavenou učebnu       
ve vedlejší ZŠ. Byl zakoupen nový grafický program a všichni se těšíme na první výstavu 
tohoto nového předmětu. 

Hudební obor: V tomto oboru jste vysoce ohodnotili výuku sólových nástrojů,             
orchestrů a  souborů. Pokud jste vyzdvihli jednotlivé vyučující, všem jsem tyto „vzkazy“ 
tlumočil. Několik rodičů se pozastavilo nad výukou hudební nauky. Tento předmět 
neoddělitelně patří k všeobecnému hudebnímu vzdělání a je součástí platných učebních 
plánů pro základní umělecké školy. Tento předmět má své osnovy, které jsme povinni 
dodržovat. Naši pedagogové se snaží v rámci těchto mantinelů udělat pro žáky výuku 
maximálně pestrou a zajímavou, dále se vzdělávají a nové poznatky zavádějí do výuky. 
Žákům lze hlavně doporučit pravidelnou docházku do všech hodin a poctivou domácí 
přípravu. Jelikož ne všichni rodiče hudební teorii ovládají a nemohou tím pádem doma 
pomoci, pravidelnost docházky je nezbytností pro úspěšné studium tohoto předmětu.            
V dalším pololetí bude výuka hudební nauky zpestřena novým počítačovým výukovým 
programem Earmaster, jehož demoverzi lze stáhnout na internetové adrese 
www.earmaster.com a plnou verzi v češtině zakoupit na www.disk.cz. Pomocí tohoto 
programu  žáci budou  zdokonalovat své rytmické a melodické cítění. 

Při této příležitosti mi dovolte osvětlit právní statut naší školy a používanou 
terminologii, která je mnohdy nepřesná až zavádějící. ZUŠ je podle zákona školou                  
se stejnými právy a povinnostmi jako třeba základní škola nebo gymnázium. Argument,     
že do naší školy chodí děti ve svém volném čase - tudíž dobrovolně a mohou tím pádem 
docházet do výuky na různé předměty podle svého vlastního uvážení, je mylný.                          
Na gymnázium také chodí dobrovolně a nikoho ani nenapadne, že kupříkladu na fyziku 
půjde jednou za měsíc. V našem typu škol také nejsou kroužky, ale obory a předměty. V ZUŠ                 
je vzdělávání systematické, dlouhodobé, vyučující jsou aprobovaní pedagogové, mnohdy 
výkonní umělci a tím se  právě od různých amatérsky vedených  (a děti mnohdy umělecky 
poškozujících) kroužků odlišuje.   

Nevychováváme jen profesionály (těch je mimochodem minimum), ale hlavně lidi, 
kteří se dokáží z umění radovat a mnohdy ocení plody svého snažení až po dlouhých letech 
usilovné práce. Tím umělecké vzdělávání dává našim žákům do života největší vklad - 
vědomí, že bez usilovné a dlouhodobé práce se nedostaví trvalé výsledky, snad jen pomíjivá 
iluze okamžitého úspěchu. Víme, že tento postoj a názory nejsou v současnosti populární, 
jelikož všudypřítomná média nám nabízejí a vnucují instantní zážitky na počkání,                
ale nabízíme  zajímavou alternativu, která bude člověka provázet celý život.   

Celé školství prochází nyní velkou revolucí a tou je přechod na školní vzdělávací 
programy. Školy si tedy vlastně samy tvoří plány a osnovy, zadání od ministerstva                 
se omezuje na požadované znalosti v závěrečném ročníku. ZUŠ bude podle těchto programů 
vyučovat od roku 2011. Celé základní umělecké školství se na tuto změnu připravuje              
a těšíme se, až si sami budeme moci určit obsah jednotlivých předmětů a jejich zařazení 
do jednotlivých ročníků. Pro náš typ škol je charakteristický individuální přístup k žákovi,   
ale zavedením školních vzdělávacích programů získáme ještě větší volnost v tvorbě             
tak zásadních dokumentů, jako jsou osnovy pro jednotlivé předměty. 

Závěrem této části bulletinu bych vám všem ještě jednou rád poděkoval za podněty     
a doporučení. Vzhledem k tomu, že jich bylo opravdu mnoho, bude v přízemí školy 
instalována „schránka důvěry“, kde můžete reagovat na aktuální problémy nebo přijít           
se svými nápady. Prosím vás o maximálně srozumitelné vylíčení konkrétního problému 
nebo připomínky, abychom mohli správně a adekvátně zareagovat. V případě 
komplikovanějšího problému jste zváni ke schůzce s ředitelem školy. 

 
 

 



Školné 
 

A teď opět ke školnému. Termín pro jeho zaplacení je 31. 1. 2007. Pokud jste 
neobdrželi lístky s předpisem školného a variabilním symbolem, paní Vaníčková 
v sekretariátu vám je na požádání vytiskne (úřední hodiny 8:00-11:00, 12:30-15:00 hod.). 
Termín 31. 1. 2007 platí  i pro platbu půjčovného za nástroje. Částka za nástroj se platí od 
února do srpna, nástroj lze kdykoliv vrátit a přeplatek vám bude vrácen. 

Prosíme vás o dodržení termínu, při počtu cca 1370 žáků je evidování opožděných 
plateb administrativně velmi náročné a škola má navíc povinnost žáky při nedodržení 
termínu vyloučit ze studia. Pokud se rozhodnete studium v pololetí ukončit, oznamte, 
prosím, s předstihem tuto informaci svým třídním učitelům a vyplňte odhlašovací list.  

 
 

Doporučujeme tyto akce 
 
29. 1. 2007  – 17:00 hod., Nové Adalbertinum – Koncert dechových souborů ZUŠ Habrmanova 
26. a 27. 3. 2007 – Divadlo Drak – ZUŠ Habrmanova dětem – dopolední představení pro děti  
        z MŠ a ZŠ, odpolední představení pro veřejnost 
14. 5. 2007 – 17:00 hod.,Nové Adalbertinum – Koncert žáků ZUŠ Habrmanova 
 

 
Organizace druhého pololetí školního roku 2006/2007 

 
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2007. 
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou od 26. 2. 2007- 4. 3. 2007. 
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 5. dubna a pátek 6. dubna 2007. 
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2007. 
Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 2. července 2007 do pátku 31. srpna 2007. 
Období školního vyučování ve školním roce 2007/2008 začne v pondělí 3. září 2007. 
 
 

Zajímavé odkazy 
 

www.msmt.cz                                - stránky ministerstva školství 
www.hradeckemazoretky.info   - nové stránky mažoretek ZUŠ Habrmanova 
www.azus-cr.cz                             - stránky asociace základních uměleckých škol 
www.youtube.com                        - stránka, kde najdete videa vašich oblíbených  
                                                            hudebníků 
www.knihovnahk.cz                     - velký výběr naučných CD-ROMŮ, CD a knih  
                                                            (hudební  oddělení) 
www.free-scores.com                    - noty k volnému stažení 
www.accuradio.com                      - internetové rádio (klasika, jazz, rock) 
www.zus-habrmanova-pg.wz.cz - nové stránky počítačové grafiky  
www.gimp.cz                                 - grafický program volně ke stažení 
 
Za všechny pracovníky školy vám přeji vše dobré v roce 2007. 
 
                                                                                                                MgA. Petr Fiala, ředitel školy 


