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1.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

NÁZEV ŠKOLY
Základní umělecká škola, Liberec, Frýdlantská 1359/19,
příspěvková organizace
PRÁVNÍ FORMA
Příspěvková organizace
SÍDLO ŠKOLY
Frýdlantská 1359/19, PSČ 460 01, Liberec 1
DETAŠOVANÁ PRACOVIŠTĚ
Turpišova 407, PSČ 463 31, Chrastava
Komenského 478, PSČ 463 34 Hrádek nad Nisou
ZŘIZOVATEL ŠKOLY
Statutární město Liberec
ADRESA ZŘIZOVATELE
nám. Dr. E. Beneše 1, PSČ 460 59, Liberec 1
IČO, IZO, REDIZO
640 40 445, 102 241 759, 600 080 323
ŘEDITEL ŠKOLY
Tomáš Kolafa
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELE
Julie Valentová
DATUM ZAŘAZENÍ DO SÍTĚ ŠKOL
14. února 1996
KAPACITA ŠKOLY
1907 žáků
RADA ŠKOLY
zřízena dne 1. 5. 2001
SOCIÁLNÍ PARTNEŘI - OBČANSKÁ SDRUŽENÍ PŮSOBÍCÍ PŘI ŠKOLE
Sdružení rodičů a přátel dětí školy
Kruh přátel Severáčku
Sdružení přátel dechového orchestru
PROFESNÍ PARTNEŘI
Člen Asociace základních uměleckých škol České republiky
OCHRANA OSOBNÍCH DAT
od 18. 5. 2018 externí pověřenec
TELEFON, FAX
+420 485 110 192
E-MAILOVÁ ADRESA
info@zusliberec.cz
WEBOVÉ STRÁNKY
www.zusliberec.cz
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2.

ORGANIZACE STUDIA

2.1 Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny
ve školském rejstříku
OBORY

VZDĚLÁNÍ

Pracoviště Frýdlantská 1359/19, Liberec
HUDEBNÍ OBOR
oddělení
oddělení
oddělení
oddělení
oddělení

klávesových nástrojů
strunných nástrojů
dechových a bicích nástrojů
pěvecké
teoretických předmětů

organizováno pro: přípravné studium, studium I. stupně
studium II. stupně, studium pro dospělé

VÝTVARNÝ OBOR, TANEČNÍ OBOR, LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR
organizováno pro: přípravné studium, studium I. stupně
studium II. stupně, studium pro dospělé

Turpišova 407, PSČ 463 31, Chrastava
HUDEBNÍ OBOR
klávesové a dechové nástroje, teoretické předměty
organizováno pro: přípravné studium, studium I. stupně

VÝTVARNÝ OBOR
organizováno pro: přípravné studium, studium I. stupně

Komenského 478, PSČ 463 34 Hrádek nad Nisou
HUDEBNÍ OBOR
klávesové a dechové nástroje, teoretické předměty
organizováno pro: přípravné studium, studium I. stupně

2.2 Školní vzdělávací program
ŠKOLNÍ

VZDĚLÁVACÍ

PROGRAM

Přípravné studium, 1. až 7. ročník I. stupně, 1. až 4. ročník II. stupně a studium pro dospělé
ve všech oborech bylo realizováno podle Školního vzdělávacího programu ZUŠ Liberec.
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3.

ZABEZPEČENÍ PROVOZU

3.1 Učebny
Budova školy byla postavena v roce 1995 za účelem provozování základního uměleckého
vzdělávání ve čtyřech uměleckých oborech. V pěti podlažích se nacházejí učebny
pro individuální a kolektivní výuku hudebního oboru, dva taneční sály, pět místností
pro výtvarný obor a čtyři místnosti pro literárně dramatické činnosti. V přízemním podlažích
se nachází velký sál s kapacitou 50 - 250 diváků (zkoušky orchestrů školy a veřejné koncerty
a vystoupení) a ve třetím nadzemním podlaží malý sál, který je zároveň zkušebnou sborového
zpěvu (Severáček) a koncertním prostorem pro max. 120 osob. Ve druhém nadzemním podlaží
se využívají tři učebny pro výuku hudebně teoretických předmětů a dva sklady - hudební
nástroje a archiv pro administrativu školy. Čtyři nadzemní podlaží obepínají společné atrium
s dvěma prosklenými výtahy a zázemím pro občerstvení (bar) v době konání veřejných akcí
a koncertů. V podzemním podlaží slouží dvě učebny bicích nástrojů a jedna místnost
pro 30 osob (Divadlo Vydýcháno). Ostatní místnosti využívá technický personál a jsou určeny
jako skladové prostory pro výuku (fundus literárně dramatického oboru, notový archiv, sklad
čistících prostředků, dílna školníka, relaxační místnost a kuchyňka pro uklízečky). Za vrátnicí
v přízemí budovy se nacházejí dvě čekárny pro rodiče a žáky školy. Šatny pro kolektivní
vyučování jsou umístěny vedle učeben a v individuální výuce se svršky a boty nechávají přímo
ve třídách. Pedagogům slouží sborovna, kabinet literárně dramatického oboru, dva kabinety
tanečního oboru a jeden kabinet výtvarného oboru. Vedení školy zaujímá prostory v prvním
nadzemním podlaží se samostatnými místnostmi pro dva zástupce ředitele, ředitelnou,
místností pro sekretariát a s kuchyňkou, která je společná také pro sborovnu. Celkem má škola
k dispozici 67 učeben ve všech uměleckých oborech. Prostor jižně pod školou slouží jako
parkoviště pro deset automobilů, nakládací prostor nadměrných objemů a prostor severně jako
vstupní plocha do školy osazená stromy a lavičkami.

Maximální
kapacita
(počet osob)
2 x 20
2 x 22
1x 16
1 x 10
3 x 15
1 x 250
1 x 120
1x 100
1 x 20

Druh odborné učebny
2x
2x
1x
1x
3x
1x
1x
1x
2x

taneční sál
hudební nauka
přípravná hudební výchova
grafická
kreslírna
velký sál (koncerty)
malý sál
atrium
dramatická výchova

Z kapacitních důvodů
využívána jako kmenová
učebna (ano/ne)
ano
ne
ano
ne
ano
ano
ano
ne
ano

3.2 Technické zabezpečení
Prostor
Budova školy

Vybavení
Ochranný systém zabezpečení budovy proti vniknutí napojení na pult Městské policie Liberec. Kamerový systém
se záznamem – před školou, hlavní vchod, atrium,
parkoviště a velký sál.
Protipožární elektronický zabezpečovací systém a
mechanická signalizace požáru.
Vzduchotechnika a klimatizace ve vybraných prostorách.
Vnitřní rozhlas.
Nouzové osvětlení.
Vytápění plynem - ústřední topení.
Vnitřní telefonní síť a vnitřní drátová síť na internet. Vnitřní
bezdrátová síť na internet rozdělaná na veřejnou (wifi free
pro žáky) a uzavřenou síť (pro dokumenty a přenos
informací zaměstnanců s ochranou osobních dat).
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Atrium
Sborovna
Velký sál

Malý sál
Malá zkušebna
Učebna přípravného studia
hudebního oboru
Učebny hudební nauky
Učebny individuální výuky
hudebního oboru
Taneční sály

Učebny literárně dramatického
oboru
Výtvarný obor

Komunikace s veřejností

Veřejně přístupný internet - wifi
Dva požární mechanické zvony k vyhlášení poplachu
5 ks počítačů s tiskárnami a skenery, multifunkční kopírka
Koncertní klavír, pianino, elektroakustické tří manuálové
varhany, přípojky na ozvučení prostor, osvětlovací technika
a promítací plátno, připojení k wifi
Klavír, přípojky na ozvučení prostor, osvětlovací technika,
dataprojektor a promítací plátno, připojení k wifi
Pianino, počítač s tiskárnou a skenerem, připojení k wifi
Pianino, přípojky na ozvučení prostor, interaktivní tabule,
dataprojektor a promítací plátno, připojení k wifi
Pianino, přípojky na ozvučení prostor, počítač,
dataprojektor a promítací plátno, připojení k wifi
Osobní počítač pro zpracování třídní dokumentace,
připojení k wifi
Pianino, přípojky na ozvučení prostor, audio a
videotechnika, velkoplošná obrazovka, vyhřívaná a
odpružená podlaha, osobní počítač pro zpracování třídní
dokumentace, zrcadla na třech stranách, prostory na
uskladnění fundusu v kabinetech vedle tanečních sálů,
připojení k wifi.
Přípojky na ozvučení prostor, videotechnika, přenosná
osvětlovací technika, prostory na fundus v podzemním
podlaží, multifunkční kopírka, připojení k wifi.
Učebna počítačové grafiky (8 počítačů + pedagog), ostatní
učebny osobní počítač pro zpracování třídní dokumentace,
na grafický lis, dvě keramické pece, výtvarné stojany,
barevná tiskárna a multifunkční kopírka, zařízení na
pískování skla, plotr na samolepicí fólii, pec na fusing,
připojení k wifi.
Škola provozuje webové stránky, které každý týden
aktualizuje a které obsahují informace provozně
organizační, plán akcí a prezentaci uskutečněných aktivit.
Dále své aktivity prezentuje v tištěných médiích, místních
rozhlasech a televizích a na veřejných místech budovy
školy. Korespondence prostřednictvím e-mailové pošty,
elektronické žákovské knížky, pozemní pošty, telefonu a
osobní jednání.
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4

RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY

4.1 Celkový přehled pedagogických pracovníků
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

ANTOŠ
BAŘINKA
BERNARD
BERNTOVÁ
BRODACZOVÁ
BŘEZOVSKÁ
BULVA
CEJNAR
ČANČAROVÁ
ČERNÁ
ČUŘÍKOVÁ
DASTYCH
DOSKOČILOVÁ
DOUBOVÁ
DOUBRAVSKÁ
DRÁBEK
DRIBAS
DVOŘÁKOVÁ
DVOŘÁKOVÁ
FRANKOVÁ
FRYČOVÁ
GOLDSTEINOVÁ
GROBÁROVÁ
HÁJEK
HÁJKOVÁ
HAUSER
HAVLÍKOVÁ
HIMMELOVÁ
HLÍZOVÁ
HOLÝ
HORÁČEK
HRÁDKOVÁ
HUBÁLKOVÁ
HUTAŘ
HYBRANT
KABELÁČ
KABELÁČOVÁ
KADLAS
KARLOVIĆ
KLIMEŠOVÁ
KOCOURKOVÁ
KOLAFA
KOLAFOVÁ

Ivan
Miloš
Augustin
Marcela
Šárka
Petra
František
Libor
Andrea
Blanka
Adéla
Petr
Daniela
Olena
Markéta
Daneš
Taťjana
Eva
Lenka
Jana
Radka
Jiřina
Dagmar
Matěj
Jana
Matyáš
Lucie
Annemarie
Lea
Tomáš
Lukáš
Stella
Svatava
Daniel
Tomáš
Jarmil
Jindřiška
Elena
Tvrtko
Markéta
Pavla
Tomáš
Věra

výtvarný obor
housle, hudební nauka
klavír, jazzový orchestr
klavír
taneční obor
taneční obor
housle
bicí
sborový a sólový zpěv
sólový zpěv
housle
trubka
klavír, korepetice
housle, viola, hudební nauka
harfa
klarinet, saxofon
taneční obor, korepetice
klavír, korepetice
klavír
zobcová flétna, hudební nauka
sborový zpěv, hudební nauka
klavír, korepetice
housle
klarinet, saxofon
klavír, korepetice
literárně dramatický obor
lesní roh
klavír
klavír
literárně dramatický obor
literárně dramatický obor
výtvarný obor
sólový zpěv
klavír, korepetice
kontrabas, kytara
trombon
klavír, korepetice
klavír, korepetice
klavír
výtvarný obor
taneční obor
hudební nauka
violoncello, smyčcové soubory a orchestry
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44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

KOTLÁR
KOUPILOVÁ
KREJČÍK
KULHÁNKOVÁ
KURFIŘTOVÁ
LANGROVÁ
LOMTADZE
LOUKOTOVÁ
MACEK
MACHÁČEK
MAŠEK
MATĚJÁK
MAYEROVÁ
MIHULKA
MIKANOVÁ
MRÁZEK
NALEZINEK
OPLETALOVÁ
PALAŠČÁKOVÁ
PÁLKOVÁ
PÁRYSOVÁ
PATLATYI
PERMANOVÁ
POLLÁK
ROTHOVÁ
SANVITO
SANVITO
SMETANOVÁ
STEBLOVÁ
ŠKRÉTOVÁ
ŠNÝDROVÁ
TIPEK
TIPKOVÁ
VALENTOVÁ
VENCL
VESELÝ
VLHOVÁ
VOTRUBEC
VRTIŠKOVÁ HÁJKOVÁ
VYKYPĚLOVÁ
ŽANTA

Miroslav
Ivana
Vladislav
Kateřina
Irena
Anna
Natela
Gabriela
Maximilián
Vlastimil
Ondřej
Petr
Zuzana
Rudolf
Marika
Pavel
Jaroslav
Marta
Michaela
Silvie
Věra
Oleg
Jiřina
Flóra
Radmila
Graziano
Vladimíra
Jarmila
Irena
Alena
Naděžda
Miroslav
Zuzana
Julie
Vojtěch
Ondřej
Petra
Jiří
Libuše
Ivana
Jaroslav

klarinet, saxofon
sólový zpěv
klarinet, saxofon
taneční obor
sólový zpěv
housle
housle
výtvarný obor
kytara
kytara
výtvarný obor
housle
klavír, korepetice
klavír, jazzový orchestr
taneční obor
klavír, zobcová flétna
housle, smyčcový soubor
violoncello
literárně dramatický obor
sborový a sólový zpěv
kytara
housle, viola
taneční obor, korepetice
zobcová flétna, fagot
flétna
klarinet, saxofon, tuba, dechový orchestr
violoncello
klavír
klavír, korepetice
klavír
klavír, korepetice
klarinet, saxofon
hoboj
klavír, korepetice
bicí
bicí
klavír
flétna
literárně dramatický obor
výtvarný obor
kytara, banjo
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4.2 Kvalifikační předpoklady pedagogických pracovníků
Kvalifikační
předpoklady
k 30. 9. 2019
splňuje
nesplňuje

do 30 let

od 31 do
40 let

od 41 do
50 let

celk./žen
8/5
0/0

celk./žen
13/9
0/0

celk./žen
20/13
0/0

od 51 až
důchodový
věk
celk./žen
24/14
0/0

důch. věk

Celkem

celk./žen
19/11
0/0

celk./žen
84/52
0/0

4.3 Odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost
Počet k 30. 9. 2019
(přepočtení na plně zaměstnané)
61,20

Z toho bez odborné kvalifikace
0
Počet k 30. 3. 2019
(přepočtení na plně
zaměstnané)
0

Specializované činnosti
xxx

Z toho bez
kvalifikace
0

4.4 Přehled aprobovanosti výuky
Obor
Hudební
Výtvarný
Taneční
Literárně dramatický

Celkem hodin
1100
69
104
80

Ú
1100
69
104
80

%
100
100
100
100

P
-

%
-

O
-

%
-

N
-

%
-

Vysvětlivky:
Ú - úplná kvalifikace (učitel splňuje kvalifikaci pro daný typ i stupeň školy i pro
vyučovaný předmět)
O - pouze odborná (učitel splňuje kvalifikaci pro daný předmět, ale nemá kvalifikaci pro
daný typ školy)
P - pedagogická kvalifikace (učitel splňuje kvalifikaci pro daný typ a stupeň škol, ale
nemá aprobaci na příslušný předmět)
N - nevyhovující

4.5 Změny v pedagogickém sboru
Nastoupili
Odešli

7
na jinou školu
0

mimo školství
7
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4.6 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
4.6.1

Prohlubování kvalifikace, průběžné vzdělávání
Název vzdělávacího programu
(typ vzdělávání)
Inovace ve výtvarné výchově VI – Percepce
uměleckého díla
Základy dirigování pro učitele ZUŠ, Využití nových
metod a forem ve výuce v pěveckém oddělení
hudebního oboru, Jak rozezpívat nezpěváky
Rizikové a mezní situace v managementu
uměleckých škol
Metodika hry na kytaru, Výrazové a technické
možnosti fagotu v závislosti na výrobě fagotových
strojků
S tancem kolem světa
Metody komunikace mezi uměleckou školou a
státní samosprávou
Využití nových metod a forem ve výuce
smyčcových nástrojů na ZUŠ, Využití nových
metod a forem v počátcích výuky houslové hry na
ZUŠ
Využití nových metod a forem ve výuce
klávesových nástrojů na ZUŠ, Hudební
improvizace ve výuce klávesových nástrojů
Využití nových metod a forem ve výuce tanečního
oboru na ZUŠ
Využití nových metod a forem ve výuce hudebně
teoretických předmětů na ZUŠ, Dílna tvořivého
přístupu k hudbě v hodinách hudební výchovy,
Využití nových metod a forem ve výuce dechových
nástrojů na ZUŠ
Vyprávění jako cesta ke sdělení – literatura
prozaická a práce s veršem, Realita a mýti
recitačních přehlídek – hodnocení recitátorů a
dramaturgická poradna, Cesta do textu – Metodika
rozboru literárních textů určených k přednesu
Kresba jako základ tvůrčí představivosti
Hudební výlety do cizích zemí, Dílna tvořivého
přístupu k hudbě v hodinách hudební výchovy,
Využití nových metod a forem ve výuce hudebně
teoretických předmětů na ZUŠ
Nechte zpěváky tvořit
IT technika v uměleckém vzdělávání
Financování uměleckého vzdělávání
Artefilatikou k rozvoji osobnosti a sebepoznání
Nové metody ve výuce hry na smyčcové nástroje,
Jiří Fišer
Dítě v krizi – praxe Linky bezpečí
Práce s tabletem v hodinách hudební teorie
Využití nových metod a forem v počátcích výuky
houslové hry na ZUŠ
Multimediální výuka pro hudební obor – hudební

Pořadatel a místo konání

Počet
účastníků

NIPOS ARTAMA, Praha

1

Šablony II, Paříž

10

DAMU Praha, Tromso

1

Konzervatoř Teplice

2

NIDV, Jablonec nad Nisou
Asociace základních
uměleckých škol ČR, Londýn

1

Šablony II, Cremona, Milano

19

Šablony II, Zvánovice

11

Šablony II, Lázně Bělohrad

9

Šablony II, Vídeň

14

Šablony II,
Frýdlant v Čechách

5

Šablony II, Paříž

4

Šablony II, Londýn

9

NIDV, Praha
Asociace základních
uměleckých škol ČR, Tallinn
Asociace základních
uměleckých škol ČR, Krems
Ateliér Ivy Ouhrabkové,
Liberec

1

Šablony II, ZUŠ Liberec

1

1
1
4
9

Krajský úřad Libereckého
kraje
Šablony II, ZUŠ Liberec

9

Šablony II, ZUŠ Liberec

10

Portedo Praha, ZUŠ Liberec

6

1

11

nauka, ing. Jarek Musil
Zobcová flétna včera, dnes a zítra
Konference – Podpora uměleckého vzdělávání
Seminář světelné techniky
Kurz keramiky

4.6.2

NIDV, ZUŠ Nový Bor
Portedo Praha, Praha
Šablony II, ZUŠ Liberec
Keramické studio Jarmily
Tyrnerové, Kohoutov

1
1
6
2

Zvýšení kvalifikace
Název vzdělávacího programu (typ vzdělávání)

Pořadatel

nebylo organizováno

0

Počet
účastníků
0

4.7 Celkový přehled nepedagogických pracovníků
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ŠTRIGL
GOTSCHAMMEROVÁ
SEMUSIO
ŠKODOVÁ
NOVÁKOVÁ
KELLEROVÁ
ŠÍMOVÁ
TRUHLÁŘ
KOZÁK

Miloš
Radka
Roman
Zuzana
Ilona
Hana
Marie
Libor
Květoslav

vrátný
uklízečka
vrátný
hospodářka
uklízečka
sekretářka kolektivního vyučování
uklízečka
školník do 16. 1. 2020
školník od 20. 1. 2020

4.8 Údaje o dalším vzdělávání nepedagogických pracovníků
4.8.1

Prohlubování kvalifikace, průběžné vzdělávání
Název vzdělávacího programu (typ vzdělávání)
Seminář k veřejným zakázkám a zveřejňováním smluv
Inventarizace
Roční závěrka, roční inventarizace, nové dokladové řady
Seminář příprava faktur, účetnictví a GDPR

5.

Pořadatel
Ekvita Liberec
zřizovatel
Ekvita Liberec
Ekvita Liberec

Počet
účastníků
1
2
1
1

ÚDAJE O POČTU ŽÁKŮ

5.1 Přehled celkového počtu žáků
Umělecký obor
Všechny obory celkem
hudební obor – individuální výuka
hudební obor – kolektivní výuka
výtvarný obor
taneční obor
literárně dramatický obor

Počet žáků
1888
946
189
367
197
189
12

5.2 Přehled počtu žáků přípravného studia
Umělecký obor
Všechny obory celkem
hudební obor – individuální výuka
hudební obor – kolektivní výuka
výtvarný obor
taneční obor
literárně dramatický obor

Počet žáků
122
43
36
16
15
12

5.3 Přehled počtu žáků I. stupně studia
Umělecký obor
Všechny obory celkem
hudební obor – individuální výuka
hudební obor – kolektivní výuka
výtvarný obor
taneční obor
literárně dramatický obor

Počet žáků
1378
737
106
266
125
144

5.4 Přehled počtu žáků II. stupně studia
Umělecký obor
Všechny obory celkem
hudební obor – individuální výuka
hudební obor – kolektivní výuka
výtvarný obor
taneční obor
literárně dramatický obor

Počet žáků
364
152
47
81
54
30

5.5 Přehled počtu žáků rozšířeného studia
Umělecký obor
Všechny obory celkem
hudební obor – individuální výuka
hudební obor – kolektivní výuka
výtvarný obor
taneční obor
literárně dramatický obor

Počet žáků
1
1
0
0
0
0

5.6 Přehled počtu žáků studia pro dospělé (žáci SŠ, VOŠ)
Umělecký obor
Všechny obory celkem
hudební obor – individuální výuka
hudební obor – kolektivní výuka
výtvarný obor
taneční obor
literárně dramatický obor

Počet žáků
22
12
0
4
3
3
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6.

ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

6.1 Klasifikace a absence žáků
6.1.1

Klasifikace a absence žáků oddělení klávesových nástrojů

počet žáků
klasifikace
absence
neklasifikováno
odchody, ukončení studia, absolventi

6.1.2

klavír
292
1,2
1,7
1
26

varhany
2
1
1,5
0
0

cembalo
0
0
0
0
0

keyboard
5
1
1
0
1

akordeon
0
0
0
0
0

harfa
10
1
1,4
0
1

Klasifikace a absence žáků oddělení strunných nástrojů
housle

viola

violoncello

kontrabas

počet žáků

124

5

46

4

klasifikace

1,06

1,15

1,06

1

absence

1,88

1,65

1,2

1

0

0

0

0

10

1

4

0

neklasifikováno
odchody, ukončení studia, absolventi

kytara

el. kytara

baskytara

loutna

banjo

dudy

počet žáků

72

4

2

1

1

1

klasifikace

1,08

1

1

2

1

1

absence

1,11

0,5

1,5

2

1

0

neklasifikováno

0

0

0

0

0

0

odchody, ukončení studia, absolventi

8

2

0

0

0

0

6.1.3

Klasifikace a absence žáků oddělení dechových a bicích
nástrojů

počet žáků
průměr klasifikace
neklasifikováno
průměr absence
odchody, ukončení studia, absolventi

6.1.4

zobcová flétna
70
1
0
1,4
4

dřevěné dechové
124
1,02
0
2,17
22

žesťové dechové
31
1
0
1,9
5

bicí
24
1,17
0
2,25
2

Klasifikace a absence žáků pěveckého oddělení
sólový zpěv

sborový zpěv

počet žáků

70

184

klasifikace

1,01

1

absence

2,23

1,8

0

0

19

11

neklasifikováno
odchody, ukončení studia, absolventi

14

6.1.5

Klasifikace a absence žáků oddělení teoretických předmětů
přípravné studium

hudební nauka

počet žáků

42

513

klasifikace

0

1

absence

1

1,12

neprospěl/neklasifikován

0

0

6.1.6

Klasifikace a absence žáků hudebních seminářů
hudební seminář

počet žáků

85

klasifikace

1

absence

2,85

neprospěl/neklasifikován

6.1.7

0

Klasifikace a absence žáků nehudebních oborů
taneční obor

výtvarný obor

literárně dramatický obor

počet žáků

190

330

184

klasifikace

1,03

1,2

1

4,3

5,9

4,15

0

0

0

26

17

16

absence
neklasifikováno
odchody, ukončení studia, absolventi

6.2 Počty zameškaných hodin
Název oddělení
Klávesových nástrojů
Strunných smyčcových
Strunných drnkacích + lidových
Dechových nástrojů
Pěvecké oddělení
Teoretických předmětů
Nehudebních oborů
CELKEM

Omluvené hodiny
518
300
89
480
487
617
3531
6022

Neomluvené hodiny
0
0
0
0
0
0
0
0

6.3 Počty přijatých žáků na vyšší stupeň uměleckého
a pedagogicko-uměleckého vzdělávání
Konzervatoř
5

Střední
umělecká
10

VŠ
umělecká
2

VŠ pedagogickoumělecká
12

VŠ technickoumělecká
3

Celkem
32
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7.

ÚDAJE O SPOLUPRÁCI SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY

7.1 Spolupráce s uměleckými školami
Konzultace pedagogů a žáků v rámci přijímacího řízení na konzervatoře a umělecké školy.
Další vzdělávání pedagogů a kurzy pro žáky.
Společné koncerty pedagogů.
Návštěvy pedagogů z jiných ZUŠ ve výuce – stínování výuky.

7.2 Spolupráce se školami (MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ, VŠ, ZUŠ)
Zajišťování hudebních vystoupeních na školních slavnostech. Spolupráce při organizování
soutěží, přehlídek a koncertů. Více viz plán práce v Příloze č. 1.

7.3 Spolupráce
pedagogicko-psychologickými
speciálními pedagogickými centry

poradnami

a

Posuzování školní zralosti z pohledu udržení pozornosti u žáků s mimořádnými studijními
předpoklady (kontrakce ročníků). Nebylo využito.

7.4 Spolupráce s neziskovými organizacemi
7.4.1

Spolupráce s příspěvkovými kulturními organizacemi a školami
Pronájem prostor pro vystoupení a koncerty žáků ZUŠ - Divadlo F. X. Šaldy, Naivní
divadlo (Mateřinka), Oblastní galerie, Severočeské muzeum, Krajská vědecká knihovna,
Technická univerzita v Liberci, společné akce SOU a SOŠ Kateřinky, ZŠ a ZUŠ Liberec
Jabloňová a mateřskými školami v Liberci (Mateřinka, Kytička písniček). Účast žáků
v projektech Nadačního fondu Magdaleny Kožené ZUŠ Open a České filharmonie.
Více viz plán práce v Příloze č. 1.

7.4.2

Spolupráce s neziskovými organizacemi
Zajišťování hudebních, tanečních a literárně-dramatických vystoupení na slavnostech Sdružení Tulipán, ČMOS PS, Unie českých pěveckých sborů ČR, Alliance Francaise
Liberec, sportovní organizace, domovy seniorů, církevní obce, festivaly a soutěžní
přehlídky neuměleckého charakteru, vernisáže umělců a uměleckých sdružení, Kino
Varšava, slavnosti 31. pluku BCHRO, státní svátky organizované Statutárním městem
Liberec či Libereckým krajem. Více viz plán práce v Příloze č. 1.
ZUŠ Liberec nabízí ve večerních hodinách své prostory k pronájmu dvěma libereckým
pěveckým sborům - Ještěd a Rosex, a dále Sdružení přátel komorní hudby a Unii
českých pěveckých sborů.

7.5 Spolupráce s odbory
Probíhá pravidelné informování a projednávání dle uzavřené kolektivní smlouvy. Od 1. září
2019 do 31. srpna 2020 se uskutečnila 3 jednání o o pracovně provozních záležitostech, které
vyplývají z platné legislativy a znění kolektivní smlouvy.

7.6 Spolupráce se školskou radou
Obsah jednání je v zápisech jednání školské rady.
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7.7 Spolupráce s rodiči
7.7.1

Informační servis
Zákonný zástupce na webových stránkách nalezne základní informace o škole,
kontakty, kompletní plány mimoškolních aktivit, zákonem předepsané dokumenty
a odkazy na rodičovská sdružení při škole.
Zákonní zástupci využívají přes webové rozhraní elektronické zapisování žáků
do rozvrhů kolektivního vyučování několik dnů před zahájením školního roku
a komunikace s třídními učiteli, včetně omlouvání svých dětí.
V budově školy se pravidelně aktualizují informace pro zákonné zástupce i veřejnost
(akce školy nad rámec vyučování a dokumenty školy či jiná aktuální sdělení).
Škola má profil na facebooku.
Školní řád a informace pro veřejnost jsou také vyvěšeny v čekárně školy a školní řád je
vytištěn v plném znění v žákovské knížce žáka.

7.7.2

Návštěva vyučování
Každý zákonný zástupce má možnost po předchozí domluvě s pedagogem navštívit
vyučovací jednotku.

7.7.3

Třídní přehrávky a hodiny pro rodiče
Každý pedagog má povinnost organizovat nejméně jeden třídní koncert, vystoupení
či hodinu pro rodiče, v rámci které představí výsledky práce všech svých žáků.

7.7.4

Koncerty pro rodiče s dětmi
Škola ve spolupráci se SRPŠ ZUŠ Liberec organizuje koncerty a vystoupení
profesionálních umělců přímo ve škole a zájezdy na divadelní a baletní představení
v profesionálních scénách v Liberci nebo v Praze. Více v příloze č. 1.

7.7.5

Spolupráce se Sdružením rodičů a přátel dětí školy ZUŠ
Liberec (SRPŠ)
Výbor SRPŠ stanovil pro spolupráci s učiteli jasná organizační a finanční pravidla,
na základě kterých podporuje mimoškolní aktivity pedagogů a jejich žáků (koncerty,
vystoupení, zahraniční a tuzemské výjezdy, soutěže, další vzdělávání). V příloze Plán
práce školy je podpora označena písmeny SRPŠ u příslušné aktivity. Výbor
se pravidelně schází - výbor podporuje aktivity všech žáků, vyjma žáky sborového
zpěvu.

7.7.6

Spolupráce s Kruhem přátel Severáčku (KPS)
Výbor KPS podporuje mimoškolní aktivity pedagogů a jejich žáků (koncerty, vystoupení,
zahraniční a tuzemské výjezdy a soutěže či festivaly, letní dětské tábory). Výbor
se pravidelně schází - viz příloha č. 1. KPS zajišťuje finanční prostředky od sponzorů.
Výbor podporuje aktivity žáků sborového zpěvu.

7.7.7

Spolupráce s Sdružení přátel dechového orchestru (SPDO)
Výbor SPDO podporuje mimoškolní aktivity pedagogů a žáků dechového orchestru.

17

8.

ÚDAJE O DALŠÍCH AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY

8.1 Výsledky soutěží a přehlídek
Škola se aktivně zapojuje do soutěží, které vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy ČR pro základní umělecké školy, dále do soutěží, které vyhlašuje Ministerstvo
kultury ČR a další organizace v ČR i v cizině. Škola je také pořadatelem školních, okresních,
krajských i ústředních kol těchto uměleckých soutěží.
Soutěže mají velký význam v procesu autoevaluace školy, neboť jsou jedním z hlavních
měřítek porovnávání kvality jednotlivých škol a hrají také významnou roli v dalším vzdělávání
pedagogických pracovníků. Soutěže se stávají významným inspiračním a motivačním
nástrojem vzdělávacího procesu učitele a žáka. Soutěží se zúčastňuje v průměru každý čtvrtý
žák školy.

8.1.1

Výsledky soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT ČR
Název soutěže
Celostátní soutěž ZUŠ ČR ve hře na
klavír
Celostátní soutěž ZUŠ ČR ve hře na
smyčcové nástroje

8.1.2

Postupové
kolo

Počet
soutěžících
žáků/souborů

Okresní

14

Okresní

27

Umístění
1.
2.
1.
2.

místo
místo
místo
místo

10x
4x
20x
7x

Výsledky soutěží a přehlídek vyhlášených jinými subjekty

Název soutěže
Mezinárodní harfová soutěž prof.
Karla Patrase, Praha

Mezinárodní violoncellová soutěž
Jana Vychytila, Praha

Festival polské hudby Györ
Maďarsko
Mezinárodní soutěž Jugend musiziert
Mezinárodní festival adventní a
vánoční hudby s Cenou Petra Ebena
Výtvarná soutěž V srdci paní
Zdislavy

Soutěžní kolo
Mezinárodní

Počet
soutěžících
žáků/souborů

Umístění

3

ČU

3x

Mezinárodní

2

1. místo
1x
2. místo
1x
Cena Nadace B.
Martinů
Cena pro
pedagoga a cena
pro korepetitora

Mezinárodní

1

ocenění

Mezinárodní

1

Mezinárodní

1

Celostátní

5

1. místo
1x
1. místo
2x
Cena Petra Ebena
1. místo
1x
2. místo
1x
3. místo
2x
Ocenění za portrét
sv. Zdislavy 1x

1x

8.2 Zavádění nových metod výuky a vzdělávání
Umělecké vzdělávání je téměř stoprocentně realizováno prostřednictvím zdokonalování
uměleckých dovedností, které mají fyziomotorický charakter. Jedná se o mnoho let osvědčené
metody, které tolik nepodléhají vědecko technickému vývoji. Nové metody výuky se zavádějí
oblastech:
a) IT technologie - výuka výtvarného oboru a hudební teorie
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b) metodické postupy v nástrojové hře (např. smyčcová metoda G. Szilváy)
c) IT technologie - administrativa třídního učitele (zapojeno pilotně 40 pedagogů) a využití
PC techniky ve výuce
d) metodické postupy v nehudebních oborech (tématické řady a projektové vyučování)
e) od uzavření škol probíhala výuka distanční formou online a offline

8.3 Doplňková činnost
Úspěšná realizace doplňkové činnosti pomáhá pokrýt ztrátu z hlavní činnosti školy. Jedná se o
jednorázové, krátkodobé a dlouhodobé pronájmy prostor školy.
Jednorázové pronájmy: např. Divadelní fakulta AMU Praha. Krátkodobé pronájmy: zájmová
činnost uměleckých těles a zdravotních pohybových aktivit, která provozují občanská sdružení
a OSVČ. Pronájmy se konají po ukončení výuky v ZUŠ ve večerních hodinách v tanečních
sálech, salónku a malém sále. Pronájmy jsou v délce do jednoho roku a jsou každoročně
obnovovány.
Dlouhodobé pronájmy: dvě prodejny v budově školy mají dlouhodobé pronajmutí přízemních
prostor. Pronájem je schválen Radou města Liberec.

8.4 Vlastní prezentace školy
Prezentace školy se odehrává v několika rovinách:
- internetové stránky školy s informačním servisem
- facebook
- uveřejňování akcí v měsíčníku Kalendář Liberecka
- veřejná vystoupení a koncerty, koncerty učitelů, absolventů - viz příloha č. 1
- výtvarné výstavy v budově ZUŠ a dalších prostorách
- vydávání upomínkových předmětů
- viditelné označení nástrojových pouzder pronajímaných hudebních nástrojů
- viditelné označení transportních beden
- vlastní umělecké aktivity a prezentace pedagogů
- informační banery

8.4.1

Aktivity školy v budově ZUŠ (realizované)
Název akce
Interní večery hudebního oboru
Koncerty a soustředění ve škole
Absolventské koncerty hudebního oboru
Vernisáže výtvarného oboru v atriu
Vernisáže výtvarného oboru mimo ZUŠ
Taneční večery
Jednorázové pronájmy sálů
Třídní hodiny kolektivních oborů
Třídní přehrávky HO

8.4.2

Počet aktivit v jednotlivých letech
2017/2018
2018/2019
2019/2020
21
20
13
105
122
65
6
6
0
3
2
1
3
5
0
1
1
0
7
13
7
27
23
19
68
60
34

Aktivity školy mimo budovu ZUŠ (realizované)
Název akce
Počet výjezdů v tuzemsku
Počet výjezdů v zahraničí

Počet aktivit v jednotlivých letech
2017/2018
2018/2019
2019/2020
224
246
82
17
15
4
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9.

ÚDAJE O PORADENSKÝCH SLUŽBÁCH
ZUŠ Liberec neposkytuje žádné poradenské služby. Základní umělecké školství se zabývá díky
svému charakteru činnosti s žáky se speciálními vzdělávacími a výchovnými problémy spíše
okrajově. V ZUŠ Liberec se případné situace řeší individuálně v součinnosti s žákem, třídním
učitelem a zákonnými zástupci. V průběhu roku nebyly řešeny žádné přestupky školního řádu
v oblasti sociálně-patologických jevů. Žáci s mimořádnými studijními předpoklady mají
možnost studovat obor s vyšší časovou dotací (rozšířené vyučování) v případě, že vykonají
úspěšně komisionální zkoušky.

10. ÚDAJE O ŘÍZENÍ ŠKOLY
10.1

Organizační schéma
Pedagogická
1
1.1
1.1.1.

činnost
Ředitel
Zástupce ředitele
Učitel

Administrativní činnost
1
Ředitel
1.1
Administrativní pracovník
Provozní činnost
1
Ředitel
1.1
Školník
1.1.1 Uklízečka
1.1.2 Vrátný

10.2

Autoevaluační zpráva
Základním principem v ZUŠ Liberec bylo respektování potřeb žáků a jejich zákonných zástupců
s udržením stávající kvality výuky. Napříč všemi uměleckými obory se daří naplňovat vizi školy
= umělecké vzdělávání založené na vysoké individuální kvalitě výuky uměleckých dovedností
s praktickou realizací v ansámblových a skupinových činnostech. Zaměstnanci školy se zároveň
snažili naplňovat obsah školního motta „tradice - kvalita - porozumění“ v každodenním
kontaktu se žáky, rodiči, zřizovatelem, partnery, kontrolními orgány a mezi sebou v oblasti
vzdělávací i rovině lidské a komunikační.
Školu trvale vnímáme jako otevřenou instituci pro studenty uměleckých oborů – byli
v kontaktu s uměleckými tělesy (Česká filharmonie, Divadlo F. X. Šaldy, Naivní divadlo),
s vysokými školami (DAMU Praha, Technická univerzita v Liberci, pedagogické fakulty), se
středními uměleckými školami v Libereckém kraji a konzervatořemi v ČR. Vytvořili jsme
podnětné prostředí a podmínky pro žáky s mimořádnými studijními předpoklady ve všech
oborech. Zapojili se do mezinárodních projektů.
Díky projektu EU „Šablony ZUŠ“ jsme se intenzivněji angažovali v dalším vzdělávání
pedagogických pracovníků ve všech čtyřech uměleckých oborech, jazykových a komunikačních
dovednostech, fyzioterapeutických dovednostech a ovládání počítačové techniky. Podařilo se
zajistit mladým, budoucím, odborně i pedagogicky způsobilým učitelům nová pracovní místa v
ZUŠ. Prohloubily jsme (i díky koronavirové pandemii) efektivní způsoby komunikace mezi
školou a rodiči – pomoc rodičů a přátel školy při organizaci náročných akcí, principy otevřené
výuky, kdy rodiče mohou po dohodě s vyučujícím navštívit klasickou i online vyučovací
jednotku, pravidelné uveřejňování informací v Kalendáři Liberecka, plakátování akcí
v prostorách školy a trvalou aktualizaci webových stran školy a facebooku. Webové stránky
začínají morálně stárnout a v dalším školním roce bude třeba obměnit jejich formální a
grafickou podobu.
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Po zápisu do školy nebylo z kapacitních důvodů přijmout několik desítek uchazečů, kteří splnili
podmínky přijímacího řízení.
Výuka detašovaného pracoviště v Hrádku nad Nisou, Základní škole v Komenského ulici
probíhala ve dvou místnostech a prostorově i vybavením plně vyhovuje individuální i kolektivní
výuce hudebního oboru. Personálně byla výuka oproti loňskému roku stabilizována. Žáci
z hrádecké pobočky pravidelně vystupují na mnoha místních akcích a koncertech pořádaných
ZUŠ. Z rozhodnutí MŠMT bude detašované pracoviště od 1. 9. 2020 samostatným právním
subjektem ZŠ a ZUŠ Hrádek nad Nisou, Komenského ulice.
Žáci školy se s úspěchem zúčastnili uměleckých soutěží vypisovaných Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstvem kultury a dalšími institucemi v ČR a v zahraničí - více
viz příloha č. 1. Vícekolové soutěže byly ukončeny s uzavřením budov škol v březnu 2020.
Všechny výše uvedené snahy byly od 10. března 2020 přerušeny virovou pandemií. Budova
ZUŠ byla uzavřena a pedagogové se postupně podle svých schopností a dovedností učili
vzdělávat „za pochodu“ prostřednictvím online aplikací z místa svého trvalého bydliště.
Veškeré školní aktivity jsou umístěny v příloze výroční zprávy – plán práce.

11. ÚDAJE O DALŠÍCH ZÁMĚRECH ŠKOLY
11.1

Předpokládaný vývoj (dopady demografického vývoje)
Škola se nalézá v situaci, kdy poptávka převyšuje nabídku volných míst školy. Kapacita
školy je opakovaně naplněna do posledního místa a situace má dopad na výběr žáků
v přijímacím řízení, kdy se žáky školy stávají děti s vyššími předpoklady k uměleckému
vzdělávání. V této situaci je snazší docílit vyšší kvality výstupů vzdělávání. Škola
spolupracuje s organizátory dvou přehlídek dětí mateřských škol, které se konají
v budově ZUŠ Liberec. Rodiče dětí, které se přehlídky účastní, mohou „nahlédnout“ do
budovy ZUŠ, což zvyšuje motivaci pro potencionální zájemce o studium v ZUŠ.
Ve spolupráci se zřizovatelem byla navýšena kapacita školy. Škola k 31. 8. 2020
ukončuje činnost detašovaného pracoviště v Hrádku nad Nisou, kde od 1. 9. 2020 bude
zřízena samostatná ZUŠ Hrádek nad Nisou. Navýšená kapacita bude převedena na nově
zřízenou ZUŠ v Hrádku nad Nisou.

11.2

Přehled vývoje počtu žáků
Školní rok
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020

Celkový počet žáků
1807
1807
1813
1847
1844
1847
1877
1877
1877
1877
1877
1877
1888

Kapacita školy
1807
1807
1847
1847
1847
1847
1877
1877
1877
1877
1877
1877
1907
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11.3

Materiálně technické vybavení, investice, lidské zdroje
- výhledy a záměry
Elektronizace třídní dokumentace, výuky a rozvoj počítačových dovedností
Veškerá třídní dokumentace byla realizována elektronicky – jeden učitel – jeden počítač.
Rozvoj počítačové gramotnosti pedagogů pro efektivní využití v distanční výuce.
Hudební nástroje, materiál a vybavení
Neinvestiční a investiční nákupy dechových nástrojů.
Opravy interiéru a exteriéru
Výměna baletizolu v tanečních sálech.
Oprava fasády v Heliově ulici a nad parkovištěm školy, včetně osvětlení názvu školy.
Realizace moderně pojatého vybavení velkého sálu zvukovou a světelnou divadelní
technikou dle provedeného projektu.
Rekonstrukce hlavního vchodu.
Ve spolupráci se zřizovatelem zajistit efektivní využití energií – vytápění budovy a
plynové hospodářství, vč. zabudování klimatizace ve výtvarném oboru.
Lidské zdroje
Na základě zkušeností s využitím finančního krytí z EU projektu „Šablony ZUŠ“ realizace
teambuildingových aktivit pro všechny zaměstnance školy.
Hledání odborně a pedagogicky způsobilého pracovníka se zaměřením na multimediální
tvorbu napříč všemi čtyřmi obory.
Využití finančních prostředků z EU projektu „Šablony ZUŠ“ na posílení lidských zdrojů.

12. ÚDAJE O ZAPOJENÍ DO PROJEKTŮ
12.1

Projekty s partnery v ČR
Přesné termíny níže uvedených aktivit jsou k dohledání v plánu práce školy, který je
přílohou č. 1 výroční zprávy.
Česká filharmonie
Společný orchestr hráčů České filharmonie a žáků ZUŠ.
Oblastní galerie v Liberci, Kino Varšava, Kavárna Pošta
Koncerty žáků ZUŠ Liberec
Divadlo F. X. Šaldy v Liberci
Pravidelná účast žáků v představeních činohry a opery.
Bílí Tygři
Zpěv hymny na mistrovských utkáních hokejistů.
Malá výstavní síň v Liberci
Komentované návštěvy výstav pro žáky výtvarného oboru.
Kostely v Liberci
Koncerty žáků hudebního oboru.
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12.2

Zapojení do mezinárodní spolupráce
Přesné termíny níže uvedených aktivit jsou k dohledání v plánu práce školy, který
je přílohou výroční zprávy. Financování projektů bylo zajištěno vícezdrojovým
financováním - ZUŠ Liberec, partneři projektu, zákonní zástupci, SRPŠ ZUŠ Liberec
a sponzoři. Realizovaná spolupráce.
Chlapecký sbor Reutlingen – Německo
Koncert sborů v ČR a v Německu – Severáček
Hudební škola Györ – Maďarsko
Festival polské hudby – sólisté hudebního oboru
Musikschule Hoyerswerda – Německo
Vánoční koncert v Hoyerswerdě – sólisté hudebního oboru
Projekt pop bandu a komorního orchestru – soustředění a koncert
Jazzový festival a workshop Neubrandenburg – Německo
Big Band
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13. PŘEHLED VÝSTUPŮ KONTROLNÍCH ORGÁNŮ ZA UPLYNULÝ
ŠKOLNÍ ROK (instituce, termín, stručný přehled zjištění)
13.1

13.2

Údaje o výsledcích kontrol
Kontrolní orgán
Zřizovatel

Účel kontroly
Kontrola hospodaření
s veřejnými prostředky ,
kontrola nastavení a
účinnosti vnitřního
kontrolního systému na
vybraném vzorku operací
jako následná, průběžná a
předběžná veřejnosprávní
kontrola za roky 2018,
2019 a související doklady
2020. Kontrola dodržování
zřizovací listiny.

Všeobecná
zdravotní
pojišťovna ČR

Kontrola plateb pojistného
na veřejné zdravotní
pojištění a dodržování
ostatních povinností plátce
pojistného za období od 1.
12. 2016 do 8. 10. 2019

Výsledek
Nebylo zjištěno nehospodárné
nakládání s příspěvkem od zřizovatele,
nebyla identifikována ostatní finanční
rizika a nebyla zjištěna závažná zjištění
ve smyslu ustanovení § 22 odst. 5 ZKF.
S ředitelem bylo na místě projednáno:
*aktualizace a revize vnitřních směrnic
(provedeno a doloženo v průběhu
kontroly)
*upřesnění postupů v oblasti účtování
časového rozlišení nákladů a výnosů,
nákladů na reprezentaci , finančních
darů (v průběhu kontroly projednáno
s novou účetní firmou)
*zajištění průběžné/následné kontroly
zaúčtovaných operací
*revize uzavřených pojistných smluv
(provedeno v průběhu kontroly,
doložena nová pojistná smlouva na
pojištění majetku)
*revize postupů u krátkodobých
pronájmů nebytových prostor
*systém vyhotovování objednávek a
smluv z obchodních vztahů a
dodržování požadovaných parametrů
při zveřejňování smluv v registru (v
průběhu kontroly řešeno)
Kontrola oznamovací povinnosti –
nebyly zjištěny nedostatky.
Kontrola správnosti
stanovení výše vyměřovacích základů a
správnosti výše pojistného dle účetní
evidence – přeplatek pojistného ve výši
3 056 Kč ze dne 9. 10. 2019 byl
ponížen v následujícím měsíci.
Kontrola dodržování termínu splatnosti
pojistného – nebyly zjištěny
nedostatky.
Kontrola podávání přehledů o platbách
pojistného – nebyly zjištěny
nedostatky.

Výkon státní správy
DRUH A POČET ŘEDITELEM VYDANÝCH SPRÁVNÍCH ROZHODNUTÍ.
Ve školním roce bylo vydáno celkem 24 správních rozhodnutí o individuálním studijním plánu v
předmětu hudební nauka. Proti žádnému správnímu rozhodnutí nebylo v zákonném termínu
podáno žádné odvolání.
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14. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY
14.1

Mimorozpočtové zdroje - kalendářní rok 2019
Poskytovatel
Liberecký kraj
Liberecký kraj
TEP Jablonec nad Nisou
ERMEG Liberec
Bláha Jiří
Nadace Preciosa
Česko-německý fond budoucnosti

14.2

Částka v Kč
263 000
115 000
5 000
10 000
32 000
10 000
244 676

Účel
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Soutěže
Soutěže
Dar
Dar
Dar
Dar
Dotace

Příjmová část - kalendářní rok 2019
Státní dotace
40 596 413

14.3

Dotace
obce
2 267 407

Částky jsou uváděny v Kč
Hospodářská
Poplatky žáků
činnost
5 795 388
1 093 671

Ostatní

Celkem

4 042 830

53 795 709

Výdajová část - kalendářní rok 2019
Investiční výdaje
0

Stipendia
0

Platy
30 659 144

Provozní náklady
12 276 203

Celkem
53 795 630

Odvody
10 860 283

Učebnice
0

Schválený hospodářský výsledek
79

15. PŘÍLOHY
15.1

Plán práce školy

Pozn.:
Pozn.:
*
*
*
*
*

Podtržené datum znamená vícedenní akci (v textu je pak uvedeno datum ukončení akce)
DVPP – další vzdělávání pedagogických pracovníků
DVNP – další vzdělávání nepedagogických pracovníků
Kurzívou jsou zapsány akce pořádané jinými subjekty za účasti žáků a učitelů ZUŠ
Červeně psaný text jsou zrušené akci z důvodů koronavirové pandemie

16.08. pá
19.08. po
21.08. st
22.08. čt
23.08. pá
24.08. so
25.08. ne
27.08. út
27.08. út

SRPEN

PRONÁJEM – DAMU Praha, do 21. 8. 2019
Nástup nepedagogických pracovníků po dovolené
PRONÁJEM – Ještěd, 19:00 – 21:30 hodin, malý sál, R. Semusio
PRONÁJEM – Bohemia cantat, 20:00 – 23:00 hodin, velký a malý sál, L. Truhlář
PRONÁJEM – Bohemia cantat, 10:00 – 17:30 hodin, velký a malý sál, L. Truhlář
PRONÁJEM – Bohemia cantat, 10:00 – 18:00 hodin, velký a malý sál, R. Semusio
Rotaryclub-Mannheim Rhein-Neckar – European Youth Orchestra Academy in
Mannheim, Německo, Mannheim, Heidelberg, K. Gabryšová, V. Kolafová, do 1. 9. 2019
Nástup pedagogických pracovníků po dovolené
13:30 – 17:00 hodin přítomnost na pracovišti, pedagogická rada, školení
15:00 hodin I. pedagogická rada a provozní porada (školení) – velký sál
18:00 hodin uzavření školy
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28.08. st

28.08. st
28.08. st
29.08. čt
29.08. čt
30.08. pá
30.08. pá
31.08. so

02.09. po
02.09. po
03.09. út
04.09. st
04.09. st
06.09. pá
06.09. pá

09.09. po
12.09. čt
13.09. pá
13.09. pá
14.09. so
14.09. so
15.09. ne

13:30 – 17:00 hodin přítomnost na pracovišti, třídnické práce, jednání komisí, třídnické
práce, administrativa, popř. školení atd.
14:00 hodin – fotografování ve společenském oděvu
18:00 hodin uzavření školy
KOMISE – pěvecké oddělení, I. Kurfiřtová
KOMISE – oddělení dechových a bicích nástrojů, L. Cejnar, J. Franková, G. Sanvito, J.
Votrubec, V. Vencl, F. Pollák, V. Macháček, L. Havlíková, M. Tipek, R. Rothová, Z.
Tipková, P. Dastych
13:30 – 17:00 hodin přítomnost na pracovišti, třídnické práce, jednání komisí, třídnické
práce, administrativa, popř. školení atd.
18:00 hodin uzavření školy
Elektronické zapisování do rozvrhů od 8 do 24 hodin
Elektronické zapisování do rozvrhů do 00 do 24 hodin
13:30 – 17:00 hodin přítomnost na pracovišti, třídnické práce, jednání komisí, třídnické
práce, administrativa, popř. školení atd.
18:00 hodin uzavření školy
KPS – Severáček, představení opery Bohéma, divadelní zájezd, R. Fryčová

ZÁŘÍ

Příchod učitelů do 9.00 hodin - zadní vchod od parkoviště
Otevření školy ve 9.30 hodin a zápis žáků do rozvrhů do 15 hodin
Individuální výuka probíhá dle rozvrhů
Kolektivní výuka probíhá dle rozvrhů
VÝJEZD HO B 01, Koncert v Senátu Parlamentu České republiky, Klavírní trio ZŠ a ZUŠ
Jabloňová a ZUŠ Liberec, 18:00 hodin, Praha, Senát PČR, T. Kolafa
DVPP – Inovace ve výtvarné výchově VI – Percepce uměleckého díla, I. Vykypělová,
Praha, do 8. 9. 2019, ZUŠ Liberec
Poslední termín:
a) odevzdat zástupcům katalogy, které budou rozděleny do třech skupin - na
stávající žáky, odcházející žáky a nově příchozí žáky (+ u nově příchozích přiloží
přihlášku – pokud již neučinil předtím)
b) zkontrolovat údaje stávajících žáků (adresa bydliště, literní školy, kontakty na
rodiče, e-mail) a změny společně se zástupcem zapsat do matriky
c) kontrola zařazení žáků hudebního oboru v hudebních naukách a kolektivních
předmětech – rozdělení žáků smyčcového a dechového oddělení do orchestrů a
souborů, popř. komorní hry zodpovídají vedoucí komisí (J. Nalezinek a M. Tipek)
a zástupci; zástupci ve spolupráci s ved. komisí a souborů následně vytvoří
seznamy žáků jednotlivých orchestrů
d) vytisknout se zástupcem složenky na úhradu úplaty za vzdělávání (školné) a
zároveň odeslat e-mailem rodičům informaci o úhradě úplaty za vzdělávání
(školné)
e) v matrice vyplnit rozvrh - vytisknout nebo jej ručně napsat na papírový tiskopis
a předat zástupci
f) v matrice vyplnit výkaz žáků a vyučovacích hodin
g) deník prací souvisejících s přímou vyučovací povinností – elektronickou verzi
uložit na plochu svého počítače
h) přijímání žádostí individuálního studia hudebně teoretických předmětů
Jednání umělecké rady školy, 10 hodin, ředitelna
VÝJEZD HO B 02, vystoupení na slavnostní předávání ocenění „Medaile města Liberec“,
Klavírní trio ZUŠ Jabloňová a Frýdlantská, 17:00 hodin, Liberec, obřadní síň liberecké
radnice, V. Kolafová
Poslední termín – předat zástupcům kopie dokladů o pobytu cizinců v ČR
VÝJEZD LDO C 01, Divadelní festival „Tak doraž“, soubory Divadla Vydýcháno,
Liberec, Divadlo v Bunkru, L. Horáček, L. Vrtišková, M. Palaščáková, T. Holý, M. Hauser
VÝJEZD LDO C 02, Divadelní festival „Tak doraž“, soubory Divadla Vydýcháno,
Liberec, Divadlo v Bunkru, L. Horáček, L. Vrtišková, M. Palaščáková, T. Holý, M. Hauser
SOUSTŘEDĚNÍ HO – Symfonický orchestr, 9:30 – 13:00 hodin, velký sál, V. Kolafová,
J. Kabeláč
PRONÁJEM – Ještěd, 9:00 – 12:00 hodin, 13:00 – 18:00 hodin, velký sál, R. Semusio
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SOUSTŘEDĚNÍ HO – Severáček, 15:00 – 19:00 hodin, malý sál, S. Pálková, R. Fryčová,
E. Dvořáková
VÝJEZD HO A 01, Severáček, Workshop s The King´s Singer (Velká Británie),
odpoledne, Hejnice, chrám Navštívení Panny Marie – Bazilika, S. Pálková, R. Fryčová, E.
Dvořáková, A. Čančarová
Zahájení zápisu na třídní přehrávky, 12:30 hodin u J. Valentové
Poslední termín – zaplacení školného za I. pololetí
VÝJEZD HO A 02, Koncert pro Liberecký kraj a zahajovací koncert mezinárodního
hudebního festivalu Lípa Musica, Severáček, 19:00 hodin, Hejnice, chrám Navštívení
Panny Marie – Bazilika, S. Pálková, R. Fryčová, E. Dvořáková, A. Čančarová
KOMISE – klavírní oddělení, 12:15 hodin, J. Hájková
KPS – Koncert Severáčku, Festival Lípa Musica, 19:00 hodin, Německo, Zittau,
Johanneskirche
Poslední termín učitelé vypracují tematické plány s přihlédnutím k vypsaným soutěžím
Poslední termín aktualizace třídních klipů na chodbě schodiště
Poslední termín předání vyplněných návratek (souhlasy rodičů)
Poslední termín zápisu třídních přehrávek u zástupců hudebního oboru
Poslední termín odevzdání tiskopisu „Podklady ke zpracování smluv“ paní H. Kellerové
Poslední termín předat zástupcům doklad o studiu u žáků starších 18 let
DVPP – Základy dirigování pro učitele ZUŠ, Využití nových metod a forem ve výuce
v pěveckém oddělení hudebního oboru, Jak rozezpívat nezpěváky, Paříž, L. Dvořáková,
I. Kurfiřtová, S. Hubálková, N. Šnýdrová, J. Kabeláč, J. Kabeláčová, M. Macek, L.
Hlízová, J. Goldsteinová, O. Doubová, do 22. 9. 2019, Šablony II
VÝJEZD HO A 03, Vystoupení Park JMU, Severáček, 14:00 hodin, Liberec,
Experimentální studio – Lidové sady, park JMU, S. Pálková, R. Fryčová, E. Dvořáková
Návštěva delegace kantonu St. Gallen v Libereckém kraji pod názvem „Těžiště
vzdělávání“, prohlídka školy a vystoupení žáků, 14:30 – 16:30 hodin, celá budova,
T. Kolafa, O. Mašek, G. Loukotová, J. Kabeláč
Kontrola třídní dokumentace zástupci ředitele:
a) počty žáků, zařazení žáků do dalších předmětů (hudební nauky, soubory,
semináře, komorní hra,...)
b) třídní knihy (tématické plány)
c) třídní výkazy
d) rozvrhy
e) nástěnné klipy
f) třídní přehrávky
g) souhlas rodičů (návratky ze žákovských knížek)
STÁTNÍ SVÁTEK
PRONÁJEM – Ještěd, 17:00 – 21:00 hodin, velký sál, R. Semusio

ŘÍJEN

Cvičný poplach PO – 14.40 hodin – L. Truhlář
VÝJEZD VO C 12, Návštěva výstavy Reliéfy a sochy Olbrama Zoubka, 15:40–18:00
žáci VO 6 – 7/I. B ročník, Liberec, Malá výstavní síň, nám. Dr. E. Beneše, G. Loukotová
VÝJEZD VO C 06, Návštěva výstavy Reliéfy a sochy Olbrama Zoubka, 16:30–18:50
žáci VO 7/I. – 2/II. ročník, Liberec, Malá výstavní síň, nám. Dr. E. Beneše, M. Klimešová
KONCERT pro Karla Hájka k jeho 90. narozeninám, Symfonický orchestr,
18:00 hodin, velký sál, A. Langrová, V. Kolafová
DVPP – Rizikové a mezní situace v managementu uměleckých škol, T. Kolafa, Tromso,
do 5. 9. 2019, DAMU Praha
VÝJEZD VO C 11, Návštěva výstavy Reliéfy a sochy Olbrama Zoubka, 16:30–18:50
žáci VO 1 – 3/II. B ročník, Liberec, Malá výstavní síň, nám. Dr. E. Beneše, G. Loukotová
VÝJEZD VO C 07, Návštěva výstavy Reliéfy a sochy Olbrama Zoubka, 15:40–18:50
žáci VO 5/I. – 7/I. ročník, Liberec, Malá výstavní síň, nám. Dr. E. Beneše, M. Klimešová
SRPŠ – jednání výboru, 17:00 hodin, č. 218
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VÝJEZD VO C 10, Návštěva výstavy Reliéfy a sochy Olbrama Zoubka, 16:30–18:50
hod., žáci VO 1– 2/II. B ročník, Liberec, Malá výstavní síň, nám. Dr. E. Beneše, G.
Loukotová
VÝJEZD VO C 08, Návštěva výstavy Reliéfy a sochy Olbrama Zoubka,15:40–18:50 hod.,
žáci VO 1/II. – 4/II. ročník, Liberec, Malá výstavní síň, nám. Dr. E. Beneše,
M. Klimešová
VÝJEZD VO C 09, Návštěva výstavy Reliéfy a sochy Olbrama Zoubka,15:40–18:00 hod.,
žáci VO Sklářská dílna, Liberec, Malá výstavní síň, nám. Dr. E. Beneše, G. Loukotová
JAZZOVÝ KONCERT VĚNOVANÝ KARLU VELEBNÉMU – JAZZOVÉ NEBAJKY,
Petr Král – tenorsaxofon, Petr Beneš – piano a tenorsaxofon,
František Krtička – vibrafon, Petr Kořínek – kontrabas, Josef Vejvoda – bicí,
18:00 hodin, velký sál, A. Bernard, R. Mihulka
DVPP – Metodika hry na kytaru, Výrazové a technické možnosti fagotu v závislosti na
výrobě fagotových strojků, J. Žanta, F. Pollák, Konzervatoř Teplice, ZUŠ Liberec
KPS – jednání výboru 18:00 – 21:00 hodin, č. 418
KONCERT PRO RODIČE S DĚTMI, KVARTETA HRAJÍ KVARTETY, Basistova dobrá
společnost, 18:00 hodin, velký sál, Z. Tipková, T. Kolafa
VÝJEZD HO B 04, vystoupení Symfonického orchestru ZUŠ Liberec na Oslavách
mezinárodního dne seniorů, 14:30 hodin, Liberec, Lidové sady, V. Kolafová, D. Hutař,
D. Doskočilová
DVPP – S tancem kolem světa, Filip Staněk, Jablonec nad Nisou, Sportovní 310, P.
Kocourková, do 13. 10. 2019, ZUŠ Liberec
DVPP – Metody komunikace mezi uměleckou školou a státní samosprávou, T. Kolafa,
Londýn, do 15. 10. 2019, AZUŠ ČR
Výměna výtvarných prací v atriu, O. Mašek
KOMISE – oddělení strunných nástrojů, 11:00 hodin, č. 223, J. Nalezinek, M. Bařinka, F.
Bulva, A. Čuříková, O. Doubová, T. Hybrant, V. Kolafová, A. Langrová, N. Lomtadze, M.
Macek, V. Macháček, P. Matěják,V. Párysová, O. Patlatyj, V. Sanvito, M. Opletalová, J.
Žanta
VÝJEZD LDO C 03, 30. celostátní dílna středoškolské dramatiky a mladého divadla
NAHLÍŽENÍ, Soubor Divadla Vydýcháno, inscenace – Hora della morte, Bechyně,
L. Horáček, L. Vrtišková, T. Holý, do 20. 10. 2019
VÝJEZD HO B 06, Vystoupení na zahájení 21. řádné valné hromadě AZUŠ ČR, Žesťové
kvinteto, 10:00 hodin, Liberec, Hotel Zlatý lev, J. Kabeláč, P. Dastych
VÝJEZD HO B 07, Vystoupení na 21. řádné valné hromadě AZUŠ ČR, K. Šitinová – vcl,
19:00 hodin, Liberec, Hotel Zlatý lev, V. Kolafová, D. Doskočilová, F. Pollák
SOUSTŘEDĚNÍ HO – Severáček, natáčení repertoáru, 8:30 – 19:00 hodin, dopoledne
malý a odpoledne velký sál, S. Pálková, R. Fryčová, E. Dvořáková
SOUSTŘEDĚNÍ HO – Rybovka zní Českem, 9:00 – 13:00 hodin, velký sál
V. Kolafová, J. Kabeláč
VÝJEZD HO B 08, Koncert vítězů Kociánovy a Heranovy soutěže, 18:00 hodin, Kostelec
nad Orlicí, Nový zámek, V. Kolafová, D. Doskočilová, F. Pollák
SOUSTŘEDĚNÍ HO – Severáček, natáčení repertoáru, 8:00 – 15:00 hodin, velký sál
S. Pálková, R. Fryčová, E. Dvořáková
VÝJEZD HO B 05, Charitativní koncert, Liberecké klarinetové kvinteto ZUŠ Liberec,
17:00 hodin, Jablonec nad Nisou, kostel Povýšení sv. Kříže, L. Lachman
KOMISE – oddělení dechových a bicích nástrojů, L. Cejnar, J. Franková, G. Sanvito, J.
Votrubec, V. Vencl, A. Bernard, V. Macháček, L. Havlíková, M. Tipek
PRVNÍ KONCERT PŘÍPRAVNÝCH ODDĚLENÍ SEVERÁČKU, 17:00 hodin, velký sál,
S. Pálková, A. Čančarová, R. Fryčová, E. Dvořáková, KPS
VÝJEZD TO C 13, návštěva zkoušky baletního představení Posedlost Baletem II, žáci 3A
a 4B, 17:40 – 19:30 hodin, Liberec, Malé divadlo, Š. Brodaczová
VÝJEZD HO A 10, zpěv hymny na hokejovém utkání, vystupují žáci ze tř. I. Kurfiřtové,
18:00 hodin, Liberec, HomeCredit ARENA, I. Kurfiřtová
DVPP – Využití nových metod a forem ve výuce smyčcových nástrojů na ZUŠ, Využití
nových metod a forem v počátcích výuky houslové hry na ZUŠ, Cremona, Milano, B.
Černá, D. Grobárová, T. Hybrant, J. Žanta, J. Nalezinek, N. Lomtadze, O. Doubová, M.
Bařinka, A. Langrová, J. Goldsteinová, V. Sanvito, F. Bulva, O. Patlatyi, A. Čuříková, S.
Hubálková, M. Berntová, P. Matěják, V. Kolafová, M. Opletalová, do 28. 10. 2019, ZUŠ
Liberec – Šablony II
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Schůzka rodičů ze tř. L. Lachmana, 17:00 hodin, detašované pracoviště Hrádek nad
Nisou, T. Kolafa, A. Langrová
DVPP – Využití nových metod a forem ve výuce klávesových nástrojů na ZUŠ, Hudební
improvizace ve výuce klávesových nástrojů, Zvánovice, L. Dvořáková, L. Hlízová, Z.
Mayerová, D. Hutař, J. Kabeláčová, J. Kabeláč, P. Mrázek, A. Škrétová, E. Dvořáková,
D. Doskočilová, J. Hájková, do 27. 10. 2019, ZUŠ Liberec – Šablony II
DVPP – Lázně Bělohrad, D. Drábek, I. Kurfiřtová, P. Březovská, P. Kocourková, E.
Kadlas, Š. Brodaczová, T. Dribas, K. Kulhánková, M. Mikanová, do 28. 10. 2019, ZUŠ
Liberec – Šablony II
VÝJEZD LDO C 04, Celostátní festival DVD – děti, výchova, divadlo, Soubor Divadla
Vydýcháno, inscenace – Příběhy z konce předměstí, Praha, Divadlo DISK DAMU,
L. Horáček
DVPP – Využití nových metod a forem ve výuce hudebně teoretických předmětů na
ZUŠ, Dílna tvořivého přístupu k hudbě v hodinách hudební výchovy, Využití nových
metod a forem ve výuce dechových nástrojů na ZUŠ, Vídeň, V. Vencl, L. Cejnar, M.
Kotlár, G. Sanvito, M. Tipek, A. Bernard, J. Franková, Z. Tipková, R. Rothová, F. Pollák,
L. Havlíková, P. Dastych, J. Votrubec, V. Macháček, do 28. 10. 2019, ZUŠ Liberec –
Šablony II
POBYT sborů z německého Reutlingenu a Zittau, S. Pálková, do 3. 11. 2019, KPS
DVPP – Vyprávění jako cesta ke sdělení – literatura prozaická a práce s veršem, Realita
a mýti recitačních přehlídek – hodnocení recitátorů a dramaturgická poradna,Cesta do
textu – Metodika rozboru literárních textů určených k přednesu, Frýdlant, L. Vrtišková,
T. Holý, L. Horáček, M. Palaščáková, M. Hauser, do 28. 10. 2019
DVPP – Kresba jako základ tvůrčí představivosti, Paříž, O. Mašek, G. Loukotová, I.
Antoš, S. Hrádková, do 28. 10. 2019, ZUŠ Liberec – Šablony II
STÁTNÍ SVÁTEK
PODZIMNÍ PRÁZDNINY
SOUSTŘEDĚNÍ HO – Nauka o hudbě, 9:00 – 12:00 hodin, č. 314, T. Kolafa
PODZIMNÍ PRÁZDNINY
VÝJEZD HO A 06, Koncert Severáčku a chlapeckého sboru z německého Reutlingenu,
18:00 hodin, Liberec, kostel sv. Kříže, S. Pálková, R. Fryčová, E. Dvořáková, KPS
DVPP – Hudební výlety do cizích zemí, Dílna tvořivého přístupu k hudbě v hodinách
hudební výchovy, Využití nových metod a forem ve výuce hudebně teoretických
předmětů na ZUŠ, Londýn, I. Kurfiřtová, F. Pollák, O. Doubová, J. Goldsteinová, L.
Dvořáková, J. Kabeláčová, J. Kabeláč, N. Šnýdrová, L. Hlízová, do 1. 11. 2019, ZUŠ
Liberec – Šablony II
ŘEDITELSKÉ VOLNO
VÝJEZD HO B 14, prohlídka varhan, B. Kramářová, A. Popová, 13:00 – 14:45 hodin,
Liberec, arciděkanský kostel sv. Antonína, D. Grobárová (N)
VÝJEZD HO A 07, Koncert Severáčku a chlapeckého sboru z německého Reutlingenu,
15:30 hodin, Hejnice, Bazilika, S. Pálková, R. Fryčová, E. Dvořáková, KPS

LISTOPAD

ZAHRANIČNÍ VÝJEZD HO A 08, Koncert Severáčku a chlapeckého sboru z německého
Reutlingenu, 17:00 hodin, Německo, Zittau, Klosterkirche, S. Pálková, R. Fryčová, E.
Dvořáková, KPS
SOUSTŘEDĚNÍ TO – žáci ze tř. P. Kocourkové, 16:00 – 18:00 hodin, taneční sál
ŘEDITELSKÉ VOLNO
VÝJEZD HO A 09, Dušičkový koncert, vystupují žáci ze tř. B. Černé, 17:00 hodin,
Liberec, kostel sv. Vojtěcha v Ostašově, B. Černá, D. Drábek, E. Dvořáková
SOUSTŘEDĚNÍ HO – Il Ponticello, 17:00 – 19:00 hodin, velký sál, V. Sanvito
DVPP – Nechte zpěváky tvořit, Praha, Karlovo nám. 7, A. Čančarová
II. pedagogická rada, 10:00 hodin, velký sál
VÝJEZD TO C 14, vystoupení na oslavě 3. narozenin Českého rozhlasu Liberec, soubor
TO II. st. A, 18:00 hodin, Liberec, Krajská vědecká knihovna, P. Kocourková
KPS – jednání výboru 18:00 – 21:00 hodin, č. 418
DVPP – IT technika v uměleckém vzdělávání, T. Kolafa, Tallinn, do 8. 11. 2019, AZUŠ
ČR
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ZAHRANIČNÍ VÝJEZD HO B 10, Festival polské hudby, M. Valenta – trombon, ze tř. J.
Kabeláče, Maďarsko, Győr, Synagoga, F. Pollák, J. Kabeláč, do 10. 11. 2019
VÝJEZD HO A 11, MEZINÁRODNÍ HARFOVÁ SOUTĚŽ prof. Karla Patrase, Praha, sál
Martinů, HAMU, M. Doubravská
KONCERT PRO RODIČE S DĚTMI, TRIO BERGERETTES, 17:00 hodin, velký sál, A.
Langrová
VÝJEZD HO A 12, vystoupení na setkání Spolku pro vlastivědnou práci v Liberci a okolí,
žáci ze tř. L. Dvořákové a P. Matějáka, 14:00 hodin, Liberec, Hotel Liberec, L.
Dvořáková
VÝJEZD HO B 11, Organizační schůzka účastníků projektu Společného orchestru hráčů
České filharmonie a žáků ZUŠ ČR, 10:00 hodin, Praha, Rudolfinum, V. Kolafová, O.
Patlatyj, T. Kolafa
VÝJEZD TO C 15, účast na generálce baletu Sluha dvou pánů, IV. roč. II. st., Liberec,
Divadlo F. X. Šaldy, P. Březovská
I. interní večírek, 17:30 hodin, velký sál – I. Kurfiřtová, M. Tipek
DVPP – Financování uměleckého vzdělávání, T. Kolafa, Krems, do 15. 11. 2019, AZUŠ
ČR
VÝJEZD HO A 14, zpěv hymny na hokejovém utkání, vystupují žáci ze tř. I. Kurfiřtové,
18:00 hodin, Liberec, HomeCredit ARENA, I. Kurfiřtová
DVPP – Artefilatikou k rozvoji osobnosti a sebepoznání, I. Vykypělová, Ateliéru Ivy
Ouhrabkové, Pekárkova 305, Liberec 15, ZUŠ Liberec
DVPP – Nové metody ve výuce, Jiří Fišer, 9:00 – 16:00 hodin, č. 223, J. Nalezinek, N.
Lomtadze, O. Doubová, F. Bulva, O. Patlatyj, M. Bařinka, A. Langrová, D. Grobárová, V.
Kolafová, ZUŠ Liberec – Šablony II
SOUSTŘEDĚNÍ HO – Rybovka zní Českem, 9:00 – 13:00 hodin, velký sál,
V. Kolafová, I. Kurfiřtová, J. Kabeláč, S. Hubálková
SOUSTŘEDĚNÍ HO – žáci HO, 9:00 – 10:00 hodin, č. 127, F. Pollák
SOUSTŘEDĚNÍ HO – Nauka o hudbě, 14:00 – 16:00 hodin, č. 314, T. Kolafa
VÝJEZD HO A 13, Vystoupení Komorního sboru Severáčku na Vzpomínkovém
shromáždění a Odhalení objektu připomínajícího výročí roku 1989, 10:00 hodin,
Liberec, nám. Dr. E. Beneše, S. Pálková
STÁTNÍ SVÁTEK
SOUSTŘEDĚNÍ LDO – Tomáš Holý, 14:40 – 16:10 hodin, malý sál
DVPP – Dítě v krizi – praxe Linky bezpečí, T. Kolafa, Liberec, KÚ LK, ZUŠ Liberec
II. interní večírek, 17:30 hodin, velký sál – D. Grobárová, M. Bařinka
PŘEHRÁVKA HO – Petr Matěják – houslová třída, 17:00 hodin, velký sál ZUŠ Liberec,
korepetice J. Goldsteinová
SOUSTŘEDĚNÍ HO – Severáček, 18:00 – 22:00 hodin, malý sál, S. Pálková, R. Fryčová,
E. Dvořáková, A. Čančarová
VÝJEZD LDO C 05, Literární pozdravy, Soubor Divadla Vydýcháno, inscenace – Příběhy
z konce předměstí, 16:00 hodin, Liberec, Naivní divadlo, L. Horáček
SOUSTŘEDĚNÍ HO – Juniori, 8:30 – 12:30 hodin, velký sál,
J. Nalezinek, F. Bulva, V. Sanvito, L. Dvořáková
SOUSTŘEDĚNÍ HO – žáci HO, 8:30 – 13:00 hodin, č. 313, V. Kolafová
VÝJEZD HO B 09, vystoupení na 6. ročníku festivalu Šmelc, Dechový orchestr ZUŠ
Liberec, 17:00 hodin, Jablonec nad Nisou, Klub Woko, G. Sanvito, L. Havlíková
VÝJEZD HO A 04, Koncert k výročí 30 let od úmrtí Jiřiny Uherkové, 17:00 hodin,
Liberec, Aula G Technické univerzity, S. Pálková, R. Fryčová, E. Dvořáková, A.
Čančarová
Setkání bývalých členů Severáčku, 18:00 – 24:00 hodin, velký sál, vrátný
VÝJEZD TO C 16, Vzdělávací seminář SMART BODY s tanečníkem Filipem Staňkem, žáci
ze tř. P. Březovské a P. Kocourkové, Praha, náměstí Míru 820/9, taneční sál
Contemporary, P. Březovská, P. Kocourková, ZUŠ Liberec – Šablony II
DVPP – Práce s tabletem v hodinách hudební teorie, 9:30 hodin, č. 315, M. Bařinka, O.
Doubová, J. Franková, R. Fryčová, J. Hájková, T. Kolafa, V. Kolafová, A. Langrová, J.
Valentová, ZUŠ Liberec – Šablony II
DVPP – Artefilatikou k rozvoji osobnosti a sebepoznání, I. Vykypělová, Ateliéru Ivy
Ouhrabkové, Pekárkova 305, Liberec 15, ZUŠ Liberec
III. interní večírek, 17:30 hodin, velký sál – E. Kadlas, J. Votrubec
PRONÁJEM – L. Havlíčková, 19:00 – 21:30 hodin, velký sál, vrátný
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VÝJEZD HO A 15, zpěv hymny na hokejovém utkání, vystupují žáci ze tř. I. Kurfiřtové,
18:00 hodin, Liberec, HomeCredit ARENA, I. Kurfiřtová
DVPP – Artefilatikou k rozvoji osobnosti a sebepoznání, I. Vykypělová, Ateliéru Ivy
Ouhrabkové, Pekárkova 305, Liberec 15, ZUŠ Liberec – Šablony II
Výměna výtvarných prací v atriu, vánoční výzdoba, O. Mašek
PŘEHRÁVKA HO – Miroslav Tipek – klarinetová třída, 16:00 hodin, velký sál,
korepetice J. Goldsteinová
VÝJEZD HO A 05, Mezinárodní festival adventní a vánoční hudby s Cenou Petra Ebena,
Severáček, Praha, Staroměstské náměstí a Hotel Olšanka – kongresový sál, S. Pálková,
R. Fryčová, E. Dvořáková, A. Čančarová
SOUSTŘEDĚNÍ HO – Rybovka zní Českem, 9:00 – 13:00 hodin, velký sál, V. Kolafová,
I. Kurfiřtová, J. Kabeláč, S. Hubálková, L. Dvořáková
SOUSTŘEDĚNÍ HO – žáci HO, 10:00 – 12:00 hodin, č. 325, J. Goldsteinová
SOUSTŘEDĚNÍ HO – žáci HO, 9:00 – 13:00 hodin, č. 124, F. Pollák (N)
SOUSTŘEDĚNÍ HO – Komorní orchestr, 13:00 – 15:00 hodin, malý sál, V. Kolafová
SOUSTŘEDĚNÍ HO – Big Band, 13:00 – 16:00 hodin, velký sál, A. Bernard
CELOSTÁTNÍ VÝTVARNÁ SOUTĚŽ – Umění bez hranic – Pestrobarevný svět, vyhlášení
výsledků, 10:00 hodin, Mšeno u Kladna, I. Vykypělová, G. Loukotová
Akce rodičů – Kurzy pro žáky hry na lesní roh „miniHorn“, žáci HO ze třídy L. Havlíkové,
Praha, ZUŠ Vadima Petrova, Dunická 3136/1, L. Havlíková, do 1. 12. 2019
VÝJEZD LDO C 18, FAUSTOVÁNÍ / OPRÁŠENO, Celostátní divadelní a loutkový festival,
žáci ze tř. M. Palaščákové L. Horáčka, Nové Strašecí, Novostrašecké kulturní centrum a
Modrý sál ZUŠ Strašecí, L. Horáček, M. Palaščáková, do 1. 12. 2019

PROSINEC

KPS – jednání výboru 18:00 – 21:00 hodin, č. 418
OTEVŘENÁ HODINA HO – Jana Franková – PS 1, 13:00 – 13:45 hodin, č. 311
OTEVŘENÁ HODINA HO – Jana Franková – PS 2C, 13:50 – 14:35 hodin, č. 311
PŘEHRÁVKA HO – Jindřiška Kabeláčová – klavírní třída, Jarmil Kabeláč – pozounová
15:30 hodin, malý sál, korepetice – J. Kabeláčová
Návštěva pedagoggů ze ZUŠ Jičín, náslechy v hodinách, celé odpoledne, I. Kurfiřtová,
L. Dvořáková, E. Dvořáková, J. Franková, M. Bařinka, A. Bernard, M. Doubravská,
O. Mašek, J. Goldsteinová, J. Hájková, V. Kolafová
IV. interní večírek, 17:30 hodin, velký sál – L. Hlízová, P. Dastych
Vyhlášení soutěže o PF 2020
VÝJEZD HO B 19, České dvouplátkové sympozium, žáci ze tř. F. Pollák a Z. Tipkové,
13:00 hodin, Gymnázium a hudební škola hlavního města Prahy, Praha,
Komenského nám., F. Pollák, Z. Tipková
VÝJEZD HO A 20, vystoupení na gratulačním semináři k životnímu jubileu Milana
Dvořáka, pořádá Český rozhlas, V. Rozkovec, 10:00 hodin, Praha, ZUŠ Taussigova, D.
Doskočilová, T. Kolafa
VÁNOČNÍ S-HLEDÁNÍ, žáků literárně dramatického oboru, 17:00 hodin, velký sál,
L. Vrtišková, L. Horáček, T. Holý, M. Palaščáková, M. Hauser
VÝJEZD HO A 16, Vánoční koncert, žáci ze tř. E. Kadlas, 17:00 hodin, Liberec, Oblastní
galerie LÁZNĚ, Art Café, E. Kadlas
SOUSTŘEDĚNÍ HO – Juniori, 8:30 – 12:00 hodin, velký sál, J. Nalezinek, F. Bulva,
M. Doubravská, L. Dvořáková, Z. Tipková
SOUSTŘEDĚNÍ HO – Bambini, 9:00 – 11:30 hodin, malý sál, V. Kolafová
SOUSTŘEDĚNÍ HO – žáci HO, 12:30 – 14:00 hodin, č. 313, V. Kolafová
VÝJEZD HO B 22, Vystoupení na Heřmanických vánočních sklářských trzích, Big Band,
15:00 hodin, Heřmanice, Sklárna Spider Glass, A. Bernard
VÝJEZD HO B 12, Adventní matiné malých cellistů a jejich hostů, žáci ze tř. V. Sanvito,
J. Goldsteinové, R. Rothové, A. Škrétové, 11:00 hodin, Liberec, Oblastní galerie LÁZNĚ,
Art Café, V. Sanvito
VÝJEZD HO A 18, Adventní koncert pro NADĚJI, Severáček, 17:00 hodin, Liberec,
obřadní síň liberecké radnice, S. Pálková, E. Dvořáková
SOUSTŘEDĚNÍ LDO – všichni žáci, 9:00 – 16:00 hodin, atrium, malý a velký sál,
L. Vrtišková, M. Palaščáková, L. Horáček, T. Holý, M. Hauser
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SOUSTŘEDĚNÍ HO – Big Band, 9:00 – 13:00 hodin, velký sál, R. Mihulka, A. Bernard
SOUSTŘEDĚNÍ HO – Komorní orchestr a žáci HO, 11:00 – 14:00 hodin, č. 223,
V. Kolafová
SOUSTŘEDĚNÍ HO – žáci HO, 17:30 – 19:30 hodin, č. 313, V. Kolafová
VÝJEZD HO B 21, Adventní koncert v kapličce v Uhelné, Komorní orchestr, 16:00 hodin,
Hrádek nad Nisou, Uhelná, kaple Panny Marie Pomocné, V. Kolafová
ZAHRANIČNÍ VÝJEZD HO A 21, Vánoční koncert Musikschule Hoyerswerda, žáci
hudebního oboru, 15:00 hodin, Hoyerswerda, Lausitzhalle, I. Kurfiřtová, T. Kolafa, V.
Macháček
KPS – Vánoční koncert Severáčku, 15 a 17 hodin, Liberec, Aula G Technické univerzity
VÝJEZD HO A 22, návštěva koncertu studentů pěveckého oddělení Pražské
konzervatoře, žáci ze tř. B. Černé, 16:00 hodin, Praha, Pálffyovský palác, B. Černá
SOUSTŘEDĚNÍ HO – Symfonický orchestr, 16:30 – 18:30 hodin, velký sál, V. Kolafová,
I. Kurfiřtová, J. Kabeláč, S. Hubálková
VÝJEZD HO B 15, I. ADVENTNÍ KONCERT, Dechový orchestr, Zobáček, komorní dechové
soubory, 17:00 hodin, Liberec, Aula G Technické univerzity, A. Langrová, G. Sanvito, L.
Havlíková, J. Votrubec, M. Tipek, D. Drábek, P. Dastych, V, Krejčík, stěhování od 14:00
hodin, generálka od 15:00 hodin
JAZZOVÉ VÁNOCE, 18:00 hodin, velký sál, R. Mihulka, G. Bernard, SRPŠ ZUŠ
VÝSTAVA BETLÉMŮ, č. 412, V. Párysová, do 18. 12. 2019
Návštěva výstavy betlémů, 11:00 hodin, žáci ze ZŠ Doctrína, V. Párysová
VÝJEZD HO B 16, II. ADVENTNÍ KONCERT, Symfonický orchestr, Komorní orchestr,
Bambini, Juniori, Il Ponticello, 17:00 hodin, Liberec, Aula G Technické univerzity, A.
Langrová, V. Kolafová, J. Nalezinek, I. Kurfiřtová, S. Hubálková, L. Dvořáková, O.
Doubová, O. Patlatyj, V. Sanvito, J. Kabeláč, M. Bařinka, F. Bulva, D. Drábek, M. Macek,
M. Tipek, P. Matěják, Z. Tipková, stěhování od 14:00 hodin, generálka od 14:30 hodin
PŘEHRÁVKA HO – Annemarie Himmelová – klavírní třída, 16:30 hodin, velký sál
zrušeno
VÝJEZD HO A 19, Třídní koncert – Jana Hájková – klavírní třída, 17:30 hodin, Liberec,
Oblastní galerie LÁZNĚ, Art Café, J. Hájková
V. interní večírek s hosty z Musikschule Hoyerswerda (Německo), 17:30 hodin, velký sál
– L. Dvořáková, D. Drábek
VÝJEZD HO B 17, Projekt Českého rozhlasu „Rybovka zní Českem“, natáčení Rybovy
mše vánoční (bez diváků), Symfonický orchestr, žáci pěveckého oddělení, 16:00 hodin,
Liberec, Malé náměstí, kostel sv. Kříže, V. Kolafová, I. Kurfiřtová, S. Hubálková, J.
Kabeláč, E. Dvořáková, T. Hybrant, M. Macek, D. Drábek
PŘEHRÁVKA HO – Zuzana Tipková – hobojová třída, 16:00 hodin, malý sál,
korepetice J. Goldsteinová
Nahrávání – Severáček – 18:00 – 22:00 hodin,velký sál, S. Pálková, E. Dvořáková
PŘEHRÁVKA HO - Jana Franková – flétnová třída, 16:00 hodin, č. 315 ZUŠ Liberec
VÝJEZD LDO C 17, Průvod Lucek a lidové tradice na jevišti, žáci LDO, 15:00 hodin,
Liberec, nám. Dr. E. Beneše, L. Vrtišková, M. Palaščáková, L. Horáček, T. Holý
VÝJEZD HO B 18, Projekt Českého rozhlasu „Rybovka zní Českem“, Rybova mše
vánoční, Symfonický orchestr, žáci pěveckého oddělení, 16:00 hodin, Liberec, MCU
Koloseum, V. Kolafová, I. Kurfiřtová, S. Hubálková, J. Kabeláč, R. Fryčová, E.
Dvořáková, D. Drábek
PŘEHRÁVKA HO – Lenka Dvořáková – klavírní třída, 10:00 hodin, velký sál, otevření
školy, otevření školy v 8:45 hodin
PŘEHRÁVKA HO – Miroslav Kotlár – klarinetová a keyboardová třída, 17:00 hodin,
Chrastava, velký sál detašovaného pracoviště v Turpišově ulici
KPS – Severáček, generálky opery Liška Bystrouška, Liberec, Šaldovo divadlo, do
19.12.
Vánoční prodej keramiky, atrium, M. Klimešová, do 20. 12. 2019
VÝJEZD HO A 23, Prohlídka betlémů a zpěv na schodech radnice, Broučci Severáčku,
15:45 – 17:15 hodin, Liberec, nám. Dr. E. Beneše, A. Čančarová, R. Fryčová
Vánoční posezení zaměstnanců, 19:00 hodin, Pivovarský dvůr, Papírové náměstí, J.
Valentová, FKSP
PŘEHRÁVKA HO – Věra Kolafová – violoncellová třída, 16:30 hodin, velký sál,
korepetice D. Doskočilová
PŘEHRÁVKA HO – Irena Kurfiřtová – pěvecká třída aneb Vánoční zvyky a obyčeje,
16:00 hodin, malý sál, korepetice E. Dvořáková
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VÝJEZD HO B 23, Tradiční vánoční koncert pro pěstouny, Trombónové kvarteto,
17:00 hodin, Liberec, Kavárna Pošta, J. Kabeláč
PŘEHRÁVKA HO – Daniel Hutař – klavírní třída, Miloš Bařinka – houslová třída,
17:30 hodin, velký sál, korepetice D. Hutař
KPS – Severáček, I. premiéra opery Liška Bystrouška, Liberec, Šaldovo divadlo
Vánoční muzicírování ve škole žáků hudebního, tanečního a literárně-dramatického
oboru – 14 až 16 hodin, atrium, A. Langrová, T. Holý, V. Kolafová, E. Kadlas, I.
Steblová, T. Karlović, J. Goldsteinová, D. Doskočilová, J. Nalezinek, V. Macháček, P.
Kocourková, P. Dastych, V. Párysová, D. Drábek
VÝJEZD HO A 17, Vystoupení pro seniory, žáci ze tř. I. Kurfiřtové, 15:00 hodin, Liberec,
Dům pro seniory Atrium, I. Kurfiřtová
VÝJEZD HO B 13, Skoro vánoční setkání Il Ponticella a jeho hostů, 16:30 hodin, Liberec,
Oblastní galerie LÁZNĚ, Art Café, V. Sanvito
VÁNOČNÍ PRÁZDNINY do 3. 1. 2020 včetně
KPS – Severáček, II. premiéra opery Liška Bystrouška, Liberec, Šaldovo divadlo
SOUSTŘEDĚNÍ HO – Nauka o hudbě, 10:00 – 12:30 hodin, č. 314, T. Kolafa

LEDEN

SOUSTŘEDĚNÍ HO – žáci HO, 15:00 – 16:40 hodin, č. 313, V. Kolafová
SOUSTŘEDĚNÍ HO – Nauka o hudbě, 10:00 – 12:30 hodin, č. 314, T. Kolafa
SOUSTŘEDĚNÍ HO – žáci 7. r., 17:00 – 18:00 hodin, č. 502, O. Mašek
VÝJEZD HO A 31, Tříkrálový koncert, Severáček, 18:00 hodin, Liberec, Horní Hanychov,
kostel sv. Bonifáce, S. Pálková, E. Dvořáková, R. Fryčová, KPS
KPS – jednání výboru 18:00 – 22:00 hodin, č. 418
SOUSTŘEDĚNÍ HO – Komorní orchestr, 18:10 – 19:30 hodin, velký sál, V. Kolafová
VÝJEZD HO B 24, Novoroční koncert na radnici, Komorní orchestr, 16:00 hodin, Liberec,
obřadní síň liberecké radnice, V. Kolafová
SRPŠ – Členská schůze a jednání výboru, 16:30 hodin, salónek, vrátný
KONCERT SÓLISTŮ – zájemců o studium na konzervatoři, 17:30 hodin, velký sál,
J. Valentová, M. Macek
KONCERT ABSOLVENTŮ ZUŠ LIBEREC, 17:00 hodin, velký sál, J. Valentová, M. Tipek
VÝJEZD HO B 25, soustředění účastníků projektu Společného orchestru hráčů České
filharmonie a žáků ZUŠ ČR, 10:00 hodin, Praha, Rudolfinum, V. Kolafová, O. Patlatyi,
T. Kolafa
SOUSTŘEDĚNÍ HO – Severáček, 8:30 – 18:30 hodin, malý sál, S. Pálková, E.
Dvořáková, R. Fryčová, Šablona 2.VII/14
SOUSTŘEDĚNÍ VO – žáci Animace, 14:00 – 17:00 hodin, č. 502, O. Mašek
SOUSTŘEDĚNÍ HO – žáci HO, 14:45 – 16:15 hodin, velký sál, L. Hlízová, E. Dvořáková
KPS – Novoroční koncert Severáčku, 18:00 hodin, Liberec, Šaldovo divadlo
PŘEHRÁVKA HO – Ondřej Veselý, Libor Cejnar, Vojtěch Vencl – hra na bicí nástroje,
14:00 hodin, č. 7
SOUSTŘEDĚNÍ HO – žáci HO, 18:45 – 20:45 hodin, č. 313, velký sál, V. Kolafová,
E. Kadlas
VÝJEZD HO A 29, zpěv hymny na hokejovém utkání, vystupují žáci ze tř. I. Kurfiřtové,
18:00 hodin, Liberec, HomeCredit ARENA, I. Kurfiřtová
SOUSTŘEDĚNÍ HO – žáci HO, 18:45 – 20:00 hodin, č. 313, velký sál, V. Kolafová,
E. Kadlas
PŘEHRÁVKA HO – Pavel Mrázek – klavírní a flétnová třída, 16:00 hodin, malý sál
SOUSTŘEDĚNÍ HO – žáci HO, 19:00 – 20:30 hodin, č. 313, velký sál, V. Kolafová,
E. Kadlas
VI. interní večírek, 17:30 hodin, velký sál – O. Doubová, F. Bulva
Korepetice na přijímacích zkouškách na konzervatoř, žákyně Aneta Sadílková, D. Hutař
PŘEHRÁVKA HO – Naděžda Šnýdrová – klavírní třída, 15:30 hodin, velký sál
PŘEHRÁVKA HO – Daniela Doskočilová – klavírní třída, 17:00 hodin, velký sál
VÝJEZD LDO C 19, Exkurze v tiskovém a komentátorském studiu HomeCredit ARENA při
ligovém utkání Bílých tygrů, 5. ročník LDO, 17:00 hodin, Liberec, HomeCredit ARENA,
M. Palaščáková
DVPP – Využití nových metod a forem v počátcích výuky houslové hry na ZUŠ,
Prof. Květa Hasilová, 10:00 – 17:00 hodin, taneční sál, J. Nalezinek, A. Čuříková,
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A. Langrová, V. Kolafová, F. Bulva, N. Lomtadze, T. Kolafa, M. Bařinka, D. Grobárová,
O. Patlatyj, Šablony II
SOUSTŘEDĚNÍ HO – žáci HO, 10:00 – 14:00 hodin, velký sál, č. 424, L. Hlízová
SOUSTŘEDĚNÍ HO – žáci HO, 13:00 – 14:30 hodin, velký sál, N. Šnýdrová
SOUSTŘEDĚNÍ HO – žáci HO, 15:00 – 16:00 hodin, č. 124, F. Pollák (N)
SOUSTŘEDĚNÍ HO – žáci HO, 16:00 – 18:00 hodin, velký sál, V. Kolafová, E. Kadlas
VÝJEZD HO A 28, Koncert pro seniory, žáci ze tř. B. Černé, 15:00 hodin, Liberec, Dům
pro seniory Atrium, B. Černá, E. Dvořáková
KLAUZURY – VÝTVARNÝ OBOR, žáci od 3. ročníku I. stupně a vyšší, O. Mašek,
M. Klimešová, G. Loukotová, I. Antoš, S. Hrádková, do 24. 1. 2020
KOMISE – pěvecké oddělení, 12:00 hodin, č. 429, I. Kurfiřtová
KOMISE – oddělení dechových a bicích nástrojů, 12:00 hodin, č. 306, M. Tipek
KOMISE – oddělení strunných nástrojů, 12:00 hodin, č. 223, J. Nalezinek
PŘEHRÁVKA HO – Věra Párysová – kytarová třída, Vlastimil Macháček – kytarová třída,
16:00 hodin, malý sál ZUŠ Liberec
PŘEHRÁVKA HO – Jarmila Smetanová – klavírní třída, 16:00 hodin, salónek
PRONÁJEM – Novák, 18:30 – 20:15 hodin, velký sál, vrátný
KOMISE – taneční oddělení, 11:00 hodin, č. 106, P. Březovská
VII. interní večírek, 17.30 hodin, velký sál – R. Rothová, T. Karlović
KOMISE – oddělení teoretických předmětů, 11:00 hodin, č. 314, M. Bařinka
OTEVŘENÁ HODINA TO – Marika Mikanová – Soubor II. C, 15:40 – 16:40 hodin, č. 106
OTEVŘENÁ HODINA TO – Marika Mikanová – Soubor II. B, 17:00 – 18:00 hodin, č. 106
PŘEHRÁVKA HO – Julie Valentová – klavírní třída, 16:00 hodin, velký sál
PŘEHRÁVKA HO – Jiřina Goldsteinová – klavírní třída, 17:00 hodin, velký sál
SOUSTŘEDĚNÍ HO – žáci HO, 13:00 – 19:00 hodin, velký sál, V. Kolafová, E. Kadlas,
D. Doskočilová
VÝJEZD HO A 30, CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ALLEGRO, žáci HO, celý den, Praha,
Kaiserštejnský palác a Profesní dům na Malostranském náměstí, I. Koupilová, D. Hutař
SOUSTŘEDĚNÍ LDO – žáci souboru II. stupně, 9:00 – 15:30 hodin, č. 6, L. Horáček,
L. Holý, O. Mašek
VÝJEZD HO A 24, zpěv hymny na hokejovém utkání, vystupují žáci ze tř. I. Kurfiřtové,
16:00 hodin, Liberec, HomeCredit ARENA, I. Kurfiřtová
III. pedagogická rada, 10:00 hodin, velký sál
VÝJEZD HO A 27, Vystoupení na pietním shromáždění ke Dni památky obětí holocaustu
a předcházení zločinům proti lidskosti, vystupují žáci ze tř. I. Kurfiřtové, 15:00 hodin,
Liberec, obřadní síň liberecké radnice, I. Kurfiřtová, M. Palaščáková
OTEVŘENÁ HODINA TO – Pavla Kocourková – 1. roč. A, 13:00 – 13:45 hodin, č. 106
OTEVŘENÁ HODINA TO – Pavla Kocourková – 4. roč. A, 14:00 – 15:00 hodin, č. 106
OTEVŘENÁ HODINA TO – Petra Březovská – 6. roč., 15:40 – 16:40 hodin, č. 106
OTEVŘENÁ HODINA TO – Petra Březovská – 4. roč. II. st., 17:20 – 18:20 hodin, č. 106
OTEVŘENÁ HODINA TO – Petra Březovská – 1. roč. B, 13:45 – 14:30 hodin, č. 106
OTEVŘENÁ HODINA TO – Šárka Brodaczová – 4. roč. B, 15:00 – 16:00 hodin, č. 106
OTEVŘENÁ HODINA TO – Pavla Kocourková – Soubor II. st. A,
16:30 – 17:30 hodin, č. 106
VÝJEZD HO A 32, MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ JUGEND MUSIZIERT, žák ze tř. L. Dvořákové,
celý den, Praha, Deutsche Schule Prag, Schwarzenberská 1/700, L. Dvořáková
VÝJEZD HO A 33, SOUSTŘEDĚNÍ, HLSB Severáčku, S. Pálková, R. Fryčová,
A. Čančarová, E. Dvořáková, do 2. 2. 2020, Nová Paka, KPS, Šablony
DVPP – Multimediální výuka pro hudební obor – hudební nauka, ing. Jarek Musil,
10:00 – 13:00 hodin, č. 314, M. Bařinka, Z. Mayerová, T. Kolafa, V. Kolafová,
J. Franková, R. Fryčová, Portedo Praha
OTEVŘENÁ HODINA TO – Petra Březovská – 3. roč. B, 14:00 – 15:00 hodin, č. 106
OTEVŘENÁ HODINA TO – Pavla Kocourková – 5. roč., 15:10 – 16:10 hodin, č. 106
OTEVŘENÁ HODINA TO – Pavla Kocourková – 7. roč., 16:30 – 17:30 hodin, č. 106
OTEVŘENÁ HODINA TO – Pavla Kocourková – PTV ZŠ, 13:00 – 13:45 hodin, č. 106
OTEVŘENÁ HODINA TO – Šárka Brodaczová – 3. roč. A, 14:00 – 15:00 hodin, č. 106
OTEVŘENÁ HODINA TO – Kateřina Kulhánková – 2. roč., 15:40 – 16:25 hodin, č. 106
OTEVŘENÁ HODINA TO – Kateřina Kulhánková – 6. roč. B, 16:30 – 17:30 hodin, č. 106
OTEVŘENÁ HODINA TO – Kateřina Kulhánková – 1. roč. II. st.,
18:00 – 19:00 hodin, č. 106
VIII. interní večírek, 17.30 hodin, velký sál – J. Goldsteinová, M. Macek
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VÝJEZD HO B 26, Mezinárodní violoncellová soutěž Jana Vychytila, Praha, Gymnázium a
Hudební škola hlavního města Prahy, 17:00 hodin, V. Kolafová, E. Kadlas
Ukončení školního vyučování I. pololetí školního roku 2019/2020
SOUSTŘEDĚNÍ HO – žáci HO
10:00 – 12:00 hodin, č. 412, V. Párysová
10:00 – 13:00 hodin, č. 406, L. Dvořáková (N)
10:00 – 13:00 hodin, velký sál, J. Goldsteinová
13:00 – 17:30 hodin, č. 313, V. Kolafová
13:00 – 15:00 hodin, velký sál, L. Dvořáková
15:00 – 16:30 hodin, velký sál, E. Kadlas
16:30 – 18:00 hodin, velký sál, D. Doskočilová
ÚKLID prostor TO, 10:00 – 16:00 hodin, P. Březovská, P. Kocourková
ÚKLID prostor VO, 10:00 – 16:00 hodin, O. Mašek, G. Loukotová, S. Hrádková
VÝJEZD HO A 25, zpěv hymny na hokejovém utkání, vystupují žáci ze tř. I. Kurfiřtové,
18:00 hodin, Liberec, HomeCredit ARENA, I. Kurfiřtová
POLOLETNÍ PRÁZDNINY

ÚNOR

KPS – Koncert, HLSB Severáčku, Nová Paka, sál Centrum
VÝJEZD HO B 27, Mezinárodní violoncellová soutěž Jana Vychytila, Praha, Gymnázium a
Hudební škola hlavního města Prahy, 9:00 hodin, V. Kolafová, D. Doskočilová
KPS – jednání výboru 18:00 – 21:00 hodin, č. 418
ŠKOLNÍ KOLO SOUTĚŽE ZUŠ ČR hudebního oboru ve hře na klavír, 9:00 – 15:00 hodin,
velký sál, J. Valentová
Uzávěrka přihlášek na okresní kolo soutěže ZUŠ ČR hudebního oboru ve hře na klavír,
J. Valentová
PŘEHRÁVKA HO – Blanka Černá – pěvecká třída, 16:30 hodin, malý sál, korepetice E.
Dvořáková
VÝJEZD LDO C 20, DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA NaNečisto, žáci LDO, Most, ZUŠ Gassmanna,
L. Horáček, T. Holý, do 8. 2. 2020
IX. interní večírek, 17:30 hodin, velký sál – V. Kolafová, P. Matěják
PŘEHRÁVKA HO – Lea Hlízová – klavírní třída, 16:00 hodin, velký sál ZUŠ Liberec
PŘEHRÁVKA HO – Eva Dvořáková – klavírní třída, 18:00 hodin, velký sál ZUŠ Liberec
SOUSTŘEDĚNÍ HO – žáci HO, č. 324, 17:15 – 19:15, V. Kolafová, D. Doskočilová
SOUSTŘEDĚNÍ HO – žáci HO, D. Doskočilová
10:00 – 16:00 hodin, č. 406, L. Dvořáková (N)
11:00 – 16:00 hodin, č. 223, N. Lomtadze
10:00 – 12:00 hodin, velký sál, O. Doubová
13:00 – 16:00 hodin, velký sál, O. Patlatyj
ŠKOLNÍ UMĚLECKÁ RADA, 10.00 hodin, ředitelna
Plenární schůze UČPS, 18:00 – 19:30 hodin, salónek, vrátný
VÝJEZD HO A 35, Vystoupení na předávání ocenění Mladý hrdina, žáci ze tř. I.
Kurfiřtové, 14:00 hodin, Liberec, kavárna Pošta, I. Kurfiřtová
PŘEHRÁVKA HO – Lucie Havlíková – flétnová a hornová třída, 16:30 hodin, malý sál
ŠKOLNÍ KOLO SOUTĚŽE ZUŠ ČR hudebního oboru ve hře na smyčcové nástroje, 9:00 –
15:00 hodin, velký sál, A. Langrová
X. interní večírek, 17:30 hodin, velký sál – B. Černá, D. Drábek
KPS – SOUSTŘEDĚNÍ, Plamínek Severáčku, Oldřichov v Hájích, S. Pálková, R. Fryčová,
A. Čančarová, E. Dvořáková, do 16. 2. 2020
Uzávěrka přihlášek na okresní kolo soutěže ZUŠ ČR hudebního oboru na smyčcové
nástroje, A. Langrová
VERNISÁŽ výstavy prací žáků výtvarného oboru, 17:00 hodin, atrium, velký sál,
O. Mašek, J. Nalezinek, T. Holý, M. Klimešová, G. Loukotová, S. Hrádková
SOUSTŘEDĚNÍ HO – žáci HO
10:00 – 13:00 hodin, č. 406, L. Dvořáková (N)
10:00 – 13:00 hodin, velký sál, L. Hlízová
13:00 – 15:30 hodin, velký sál, L. Dvořáková
15:30 – 17:00 hodin, velký sál, D. Doskočilová
VÝJEZD HO B 28, soustředění účastníků projektu Společného orchestru hráčů České
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filharmonie a žáků ZUŠ ČR, 10:00 hodin, Praha, Rudolfinum, V. Kolafová, T. Kolafa
VÝJEZD HO A 26, zpěv hymny na hokejovém utkání, vystupují žáci ze tř. I. Kurfiřtové,
16:00 hodin, Liberec, HomeCredit ARENA, I. Kurfiřtová
VÝJEZD HO D 01, PŘEHRÁVKA HO – Matěj Hájek – klarinetová a saxofonová třída,
17:30 hodin, Hrádek nad Nisou, Multifunkční sál, M. Hájek, korepetice Z. Mayerová
OKRESNÍ KOLO SOUTĚŽE ZUŠ ČR hudebního oboru ve hře na klavír, 8:00 – 17:00
hodin, velký sál, J. Valentová
POBYT žáků MS Hoyerswerda, soustředění a koncerty v rámci projektu Pop, Komorní
orchestr, V. Kolafová
VÝJEZD HO B 29, Koncert Prague Cello Quartet, žáci tříd smyčcového oddělení, 19:00
hodin, Liberec, Dům kultury, V. Kolafová, Šablony
Zkouška souboru žáků MS Hoyerswerda a ZUŠ Liberec, 9:00 – 12:00 hodin a 13:00 –
16:00 hodin, velký sál, V. Kolafová
PŘEHRÁVKA HO – Markéta Doubravská – harfová třída, 16:00 hodin,
malý sál ZUŠ Liberec
VÝJEZD HO A 34, Koncert pro Klub přátel liberecké opery, žáci ze tř. B. Černé,
P. Březovské – 3. r. I.st., 6. r. I. st. a IV. r. II. st., 16:00 hodin, Liberec, Malé divadlo,
B. Černá, E. Dvořáková, P. Březovská, J. Permanová
Zkouška souboru žáků MS Hoyerswerda a ZUŠ Liberec, 9:00 – 12:00 hodin a 13:00 –
15:00 hodin, velký sál, V. Kolafová
XI. interní večírek, 17:30 hodin, velký sál – F. Pollák, M. Bařinka
Uzávěrka přihlášek na okresní kolo soutěže ZUŠ ČR hudebního oboru ve hře na kytaru,
A. Langrová
PŘEHRÁVKA HO – Anna Langrová – houslová třída, 16:00 hodin, salónek,
korepetice N. Šnýdrová
PŘEHRÁVKA HO – Daneš Drábek – klarinetová a saxofonová třída, 16:45 hodin,
velký sál, korepetice E. Kadlas
DVPP – Zobcová flétna včera, dnes a zítra, Nový Bor, 9:30 – 16:30 hodin, L. Havlíková
PRONÁJEM – Nadační fond Live art!, Pěvecká soutěž, velký a malý sál, 2 malé třídy,
č. 412, bar, 7:45 – 18:00 hodin, školník, vrátný
SOUSTŘEDĚNÍ HO – žáci HO
10:00 – 16:00 hodin, č. 222, N. Lomtadze
14:30 – 17:00 hodin, č. 329, 402, P. Matěják, D. Hutař – korepetice
ŠKOLNÍ KOLO SOUTĚŽE ZUŠ ČR hudebního oboru ve hře na kytaru
17:15 – 18:05 hodin, č. 412, V. Párysová
Seminář pro děti výtvarného oboru – osobnostní rozvoj, 14:30 – 18:30 hodin, č. 519,
M. Klimešová, G. Loukotová, Šablony II ZUŠ
XII. interní večírek, 17:30 hodin, velký sál – I. Koupilová, D. Hutař
ZAHRANIČNÍ VÝJEZD HO B 30, Big Band, Jazzový workshop, Německo,
Neubrandenburg, A. Bernard, L. Cejnar, do 1. 3. 2020
OKRESNÍ KOLO SOUTĚŽE ZUŠ ČR hudebního oboru ve hře na smyčcové nástroje, 7:00
– 19:00 hodin, velký sál, A. Langrová, J. Valentová
VÝJEZD HO A 36, Koncert žáků pěvecké třídy I. Kurfiřtové, 16:00 hodin, Liberec, Kino
Varšava, I. Kurfiřtová, E. Dvořáková, V. Macháček
VÝJEZD TO C 21, vystoupení na plese Gymnázia a SOŠPg v Liberci, soubory II. st. A, B,
C, 17:30 hodin, Liberec, Dům kultury, M. Mikanová
PĚVECKÁ SOUTĚŽ – Lípa cantat, celý den, Česká Lípa, budova ZUŠ,
I. Koupilová, I. Kurfiřtová
DVPP – Konference – Podpora uměleckého vzdělávání, celý den, R. Fryčová, , 13:00 –
18:00 hodin, Praha 1, Karlovo nám. 24, Braunův dům, Praha – Portedo ops
DVPP – seminář světelné techniky, celý den, velký sál, žáci II. st. LDO, 9:00 – 18:00
hodin, L. Vrtišková, T. Holá, L. Horáček, M. Palaščáková, M. Hauser, O. Mašek, ZUŠ
Liberec – Šablony ZUŠ II
KPS – Ples Severáčku, Liberec, Koloseum, + žáci souboru II. st. C ze tř. M. Mikanové

BŘEZEN

DVPP – seminář světelné techniky, celý den, velký sál, žáci II. st. LDO, 9:00 – 18:00
hodin, L. Vrtišková, T. Holá, L. Horáček, M. Palaščáková, M. Hauser, O. Mašek, ZUŠ
Liberec – Šablony ZUŠ II
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OKRESNÍ KOLO SOUTĚŽE ZUŠ ČR hudebního oboru ve hře na kytaru,
9:00 – 13:00 hodin, velký sál, A. Langrová
KPS – jednání výboru 18:00 – 21:00 hodin, č. 418
VÝJEZD HO A 37, zpěv hymny na hokejovém utkání, vystupují žáci ze tř. I. Kurfiřtové,
17:30 hodin, Liberec, HomeCredit ARENA, I. Kurfiřtová
PŘEHRÁVKA HO – Radmila Rothová – flétnová třída, 16:30 hodin, malý sál,
korepetice J. Goldsteinová
PŘEHRÁVKA HO – Alena Škrétová – klavírní třída, Augustin Bernard – klavírní třída,
16:00 hodin, salónek
VÝJEZD LDO C 22, ŠKOLNÍ KOLO SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY ZUŠ ČR literárně dramatického
oboru, 8:00 – 18:00 hodin, Liberec, Experimentální studio, L. Vrtišková, M.
Palaščáková, L. Horáček, M. Hauser, T. Holý
XIII. interní večírek, 17:30 hodin, velký sál – J. Kabeláčová, J. Kabeláč
PŘEHRÁVKA HO – Tvrtko Karlović – klavírní třída, 15:00 hodin, velký sál
PŘEHRÁVKA HO – Elena Kadlas – klavírní třída, 17:00 hodin, velký sál
DVPP – kurz keramiky, Keramické studio Jarmily Tyrnerové sro, Kohoutov, O. Mašek,
G. Loukotová, do 8. 3. 2020, ZUŠ Liberec
JARNÍ PRÁZDNINY do 15. 3. 2020
DVPP – Využití nových metod a forem ve výuce strunných nástrojů na ZUŠ, celý den,
M. Doubravská, Praha, U Dělnického cvičiště 1, ZUŠ Břevnov
Seminář pro děti výtvarného oboru – osobnostní rozvoj, 14:30 – 18:30 hodin, č. 519,
O. Mašek, S. Hrádková, Šablony II ZUŠ
SOUSTŘEDĚNÍ LDO – 2. r. I. st., 8:00 – 12:00 hodin, č. 319, M. Palaščáková
PŘEHRÁVKA HO – Graziano Sanvito – klarinetová, saxofonová a tubová třída,
15:30 hodin, malý sál, korepetice N. Šnýdrová
SOUSTŘEDĚNÍ LDO – 3. r. I. st., 16:10 – 17:40 hodin, č. 319, M. Hauser (N)
XIV. interní večírek, 17:30 hodin, velký sál – V. Sanvito, O. Patlatyi
DVPP – Vedení diskuse, 8-16 hodin, Praha, Senovážné náměstí 25, T. Kolafa,
Liberec – Šablony II
KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE ZUŠ ČR hudebního oboru ve hře na klavír, 8:00 – 20:00
hodin, velký sál, J. Valentová
VÝJEZD LDO C 23, OKRESNÍ KOLO SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY DĚTSKÁ SCÉNA, 3. A r. I. st.,
5. A r. I. st., 1. r. I. st., 3. B r. I. st., 5. B r. I. st., 4. r. I. st., celý den, Liberec, Malé
divadlo, L. Vrtišková, M. Palaščáková, L. Horáček, M. Hauser
PŘEDSTAVENÍ PRO VEŘEJNOST, NIWAHANMJÓ CICINDELIDAE, ročníkový soubor IV. r.
II. st. Divadla Vydýcháno, 19:45 hodin, velký sál, L. Vrtišková, L. Horáček
VÝJEZD HO B, KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE ZUŠ ČR hudebního oboru ve hře na kytaru,
celý den, Jablonec nad Nisou, budova ZUŠ,
VÝJEZD HO B, KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE ZUŠ ČR hudebního oboru ve hře na smyčcové
nástroje, celý den, ZUŠ Turnov, A. Langrová
XV. interní večírek, 17:30 hodin, velký sál – Z. Tipková, M. Tipek
VÝJEZD HO B, Koncert s Jazzovou farmou, Big Band a Jazzová přípravka ZUŠ Liberec,
18:00 hodin, Česká Lípa, budova ZUŠ, A. Bernard, R. Mihulka
KONCERT UČITELŮ, 17.00 hodin, velký sál – J. Valentová, M. Macek, L. Vrtišková
VÝJEZD HO B, soustředění účastníků projektu Společného orchestru hráčů České
filharmonie a žáků ZUŠ ČR, Praha, Rudolfinum, V. Kolafová, O. Patlatyi, T. Kolafa,
do 29. 3. 2020
LIBERECKÁ MATEŘINKA – festival dětí z MŠ, ve spolupráci s MŠ Korálek Liberec,
velký sál, celý den, K. Kozák
DEN UČITELŮ
KPS – Jarní koncert Severáčku, 17:00 hodin, Liberec, Divadlo F. X. Šaldy

DUBEN

PŘEHRÁVKA HO – Flóra Pollák – flétnová a fagotová třída, 15:30 hodin, malý sál,
korepetice J. Goldsteinová
PŘEHRÁVKA HO – Svatava Hubálková – pěvecká třída, 17:00 hodin, malý sál,
korepetice D. Doskočilová
DVPP – Diskusní klub ředitelů ZUŠ Libereckého kraje, T. Kolafa, do 3. 4. 2020
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PŘEHRÁVKA HO – Tomáš Hybrant – kontrabasová a kytarová třída, 16:00 hodin,
salónek, korepetice D. Doskočilová
XVI. interní večírek, 17:30 hodin, velký sál – N. Šnýdrová, G. Sanvito
S-HLEDÁNÍ žáků literárně dramatického oboru, 17:00 hodin, velký sál,
L. Vrtišková, L. Horáček, T. Holý, M. Palaščáková, M. Hauser
VÝJEZD HO B, JARNÍ KONCERT, Symfonický orchestr, Komorní orchestr, Bambini,
17:30 hodin, Liberec, MCU Koloseum, V. Kolafová, J. Kabeláč
Výměna výtvarných prací v atriu, jarní výzdoba, O. Mašek
IV. pedagogická rada, 10:00 hodin, velký sál
VÝJEZD VO C, KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY ZUŠ ČR výtvarného oboru, celý
den, ZUŠ Semily, A. Langrová
KPS – jednání výboru 18:00 – 21:00 hodin, č. 418
VÝJEZD LDO C, KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY ZUŠ ČR literárně dramatického
oboru, celý den, ZUŠ Turnov, A. Langrová
SPDO - návštěva představení Divotvorný hrnec, žáci Dechového orchestru ZUŠ Liberec,
19:00 hodin, Liberec, Šaldovo divadlo
PŘEHRÁVKA HO – Ivana Koupilová – pěvecká třída, 15:30 hodin, malý sál ZUŠ Liberec
korepetice D. Hutař
VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY
VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY
VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ
PŘEHRÁVKA HO – Maximilián Macek – kytarová třída, 16:00 hodin, malý sál
VÝJEZD VO C, Výtvarný plenér, žáci a učitele výtvarného oboru, Lomnice nad Popelkou,
Chlum, Penzion Vyhlídka, O. Mašek, M. Klimešová, G. Loukotová
VÝJEZD HO B, KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE ZUŠ ČR hudebního oboru pro jazzové, ostatní a
dechové orchestry, Big Band, celý den, ZUŠ Česká Lípa, A. Langrová, A. Bernard, R.
Mihulka, G. Sanvito, L. Havlíková
PŘEHRÁVKA HO – František Bulva – houslová třída, 16:00 hodin, salónek ZUŠ Liberec,
korepetice J. Permanová
XVII. interní večírek, 17:30 hodin, velký sál – S. Hubálková, D. Hutař
SOUSTŘEDĚNÍ Severáček, workshop žáků a seminář sbormistrů (DVPP), Panda van
Proosdij (Holandsko), velký sál, S. Pálková, R. Fryčová, E. Dvořáková, A. Čančarová, do
19. 4. 2020
DVPP – Nové metody ve výuce zpěvu, do 19. 4. 2020, ZUŠ Liberec – Šablony II
DVPP – Prevence syndromu vyhoření a stresu – jak neplýtvat energií a uspět v práci,
ZUŠ Liberec – Šablony II
PRONÁJEM Ještěd – 15:00 – 19:00 hodin, velký sál, vrátný
PŘEHRÁVKA HO – Natela Lomtadze – houslová třída, 16:00 hodin, malý sál ZUŠ
Liberec,
korepetice D. Doskočilová
PŘEHRÁVKA HO – Dagmar Grobárová – houslová třída, 16:00 hodin, salónek ZUŠ
Liberec, korepetice D. Hutař
XVIII. interní večírek, 17:30 hodin, velký sál – J. Smetanová, M. Bařinka
VÝJEZD HO B, 21. ročník přehlídky jazzových a tanečních orchestrů ZUŠ Jazzový pátek
2020, Big Band, 15:00 hodin, Varnsdorf, Lidová zahrada, A. Bernard
VARHANNÍ KONCERT, účinkují žáci a učitelé, 17:00 hodin, velký sál, J. Valentová
VÝJEZD HO B, ÚSTŘEDNÍ KOLO SOUTĚŽE ZUŠ ČR hudebního oboru ve hře na kytaru,
Plzeň, ZUŠ T. Brzkové, do 26. 4. 2020
PŘEHRÁVKA HO – Jaroslav Nalezinek – houslová třída, 16:00 hodin, č. 223
VÝJEZD HO A, ÚSTŘEDNÍ KOLO SOUTĚŽE ZUŠ ČR hudebního oboru ve hře na klavír,
Praha, ZUŠ Taussigova, do 2. 5. 2020
ZAHRANIČNÍ VÝJEZD HO A, Koncertní zájezd, Severáček, Německo, Reutlingen, S.
Pálková, R. Fryčová, E. Dvořáková, A. Čančarová, do 3. 5. 2020, KPS
XIX. interní večírek, 17:30 hodin, velký sál – E. Dvořáková, J. Kabeláč

KVĚTEN

STÁTNÍ SVÁTEK
VÝJEZD HO B, soustředění účastníků projektu Společného orchestru hráčů České
filharmonie a žáků ZUŠ ČR, 10:00 hodin, Praha, Rudolfinum, V. Kolafová, O. Patlatyi,
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T. Kolafa
PŘEHRÁVKA HO – Olena Doubová – houslová třída, 16:00 hodin, malý sál ZUŠ Liberec
korepetice N. Šnýdrová
VERNISÁŽ žáků výtvarného oboru, 17:00 hodin, atrium, velký sál, O. Mašek,
I. Kurfiřtová, T. Holý, M. Klimešová, G. Loukotová, S. Hrádková
STÁTNÍ SVÁTEK
Jmenování předsedů a členů komisí u zkoušek 1. - 5. 6. 2020
Jmenování komisí pro přijímací zkoušky starších, žáků – T. Kolafa
KONCERT žáků 3. ročníků dechového oddělení – hra na zobcovou flétnu, 16:00 hodin,
malý sál, A. Langrová, M. Tipek
ÚSTŘEDNÍ KOLO SOUTĚŽE ZUŠ ČR hudebního oboru ve hře na smyčcové nástroje, celá
škola
ŘEDITELSKÉ VOLNO
ÚSTŘEDNÍ KOLO SOUTĚŽE ZUŠ ČR hudebního oboru ve hře na smyčcové nástroje, celá
škola
VÝJEZD HO A, ZUŠ OPEN, Klavír na náměstí, 13:00 - 17:00 hodin, J. Valentová,
Liberec, nám. Dr. E. Beneše
ŘEDITELSKÉ VOLNO
ÚSTŘEDNÍ KOLO SOUTĚŽE ZUŠ ČR hudebního oboru ve hře na smyčcové nástroje, celá
škola
ÚSTŘEDNÍ KOLO SOUTĚŽE ZUŠ ČR hudebního oboru ve hře na smyčcové nástroje,
KONCERT VÍTĚZŮ, 10:00 hodin, velký sál
Termín oznámení zkoušek pro studenty s ind. stud. plánem – M. Bařinka
Zahájení postupného zavádění výuky ve škole
PŘEHRÁVKA HO – Zuzana Tipková – flétnová a hobojová třída, 16:00 hodin, malý sál,
korepetice J. Goldsteinová
POBYT – švédský komorní orchestr Vargöns Kammarorkestere, Komorní orchestr,
V. Kolafová, do 25. 5. 2020
POBYT – korejský dětský sbor Sanctus Choir Geoje, Severáček, S. Pálková, do 24. 5.
2020
VÝJEZD HO B 00, XX. interní večírek, sourozenci, 17:30 hodin, Liberec, obřadní síň
liberecké radnice – I. Koupilová, M. Tipek
PŘEHRÁVKA HO – Oleg Patlatyj – houslová a violová třída, 16:30 hodin, salónek,
korepetice D. Doskočilová
PŘEHRÁVKA HO – Jana Hájková – klavírní třída, 17:30 hodin, velký sál
KYTIČKA PÍSNIČEK, festival mateřských škol z Liberce, 7:30 – 12:00 hodin (9:00
hodin),
velký sál, přísálí, salónek, ve spolupráci s MŠ Beruška, Na Pískovně, K. Kozák
VÝJEZD HO B, I. ABSOLVENTSKÝ KONCERT – sólová a komorní hra, 17:00 hodin,
Liberec, obřadní síň liberecké radnice, J. Valentová, M. Bařinka
S-HLEDÁNÍ žáků literárně dramatického oboru, 17:00 hodin, velký sál,
L. Vrtišková, L. Horáček, T. Holý, M. Palaščáková, M. Hauser
VÝJEZD HO B, ÚSTŘEDNÍ KOLO SOUTĚŽE ZUŠ ČR hudebního oboru ve hře dechových
orchestrů, Letovice, budova ZUŠ, do 24. 5. 2020
KONCERT – Severáček, dětský sbor Sanctus (Jižní Korea, Geoje), 17:00 hodin, velký
sál, otevření školy 12:00 hodin, uzavření školy ve 22:00 hodin, S. Pálková, R. Fryčová,
E. Dvořáková
V. pedagogická rada, 10:00 hodin, velký sál
VÝJEZD HO B 00, II. ABSOLVENTSKÝ KONCERT – orchestrální hra, 17:00 hodin,
Liberec, MCD Koloseum nebo Aula G TUL, A. Langrová
KONCERT žáků 5. ročníků klavírního oddělení, 17:00 hodin, velký sál, J. Valentová
III. ABSOLVENTSKÝ KONCERT – sólová a komorní hra, 17:30 hodin, velký sál
J. Valentová, J. Votrubec
IV. ABSOLVENTSKÝ KONCERT – sólová a komorní hra, 17:30 hodin, velký sál, A.
Langrová, D. Drábek
VÝJEZD HO C, ÚSTŘEDNÍ KOLO SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY ZUŠ ČR literárně dramatického
oboru v sólovém a slovesném projevu , Uherské Hradiště, do 31. 5. 2020
V. ABSOLVENTSKÝ KONCERT – sólová a komorní hra, 17:30 hodin, velký sál,
J. Valentová, T. Karlović
PRONÁJEM Ještěd – 18:00 – 21:00 hodin, malý sál, vrátný
PŘEHRÁVKA HO – Irena Steblová – klavírní třída, 17:00 hodin, velký sál ZUŠ Liberec
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29.05. pá

VÝJEZD HO A 00, VI. ABSOLVENTSKÝ KONCERT – sborový a komorní zpěv, Severáček,
18:00 hodin, Liberec, obřadní síň liberecké radnice, S. Pálková

01.06. po
08.06. po

Den dětí
Zápis žáků do ZUŠ Liberec v hudebním, výtvarném a literárně dramatickém
oboru, dle rozpisu
ZAHRANIČNÍ ZÁJEZD HO A, Koncertní zájezd, Severáček, Francie, Chantilly, Blois,
Vineuil, S. Pálková, R. Fryčová, E. Dvořáková, do 7. 6. 2020
VÝJEZD HO B, ÚSTŘEDNÍ KOLO SOUTĚŽE ZUŠ ČR hudebního oboru ve hře jazzových a
ostatních orchestrů, Litvínov, budova ZUŠ a Citadela, do 7. 6. 2020
Koncert absolventů, Petra Kerdová a Monika Michalů, 17:00 hodin, velký sál
VÝJEZD TO C , generálka na TANEČNÍ VEČER, 17:00 hodin, Liberec, Šaldovo divadlo,
T. Dribas, K. Kulhánková, Š. Brodaczová, M. Hanousková, P. Březovská, P. Kocourková
VÝJEZD TO C , TANEČNÍ VEČER, 15:00 a 17:00 hodin, Liberec, Šaldovo divadlo, T.
Dribas, K. Kulhánková, Š. Brodaczová, M. Hanousková, P. Březovská, P. Kocourková
Postupové zkoušky Chrastava (13:30 hodin) a Hrádek nad Nisou (14:30 hodin),
J. Valentová, Z. Mayerová, M. Kotlár, V. Krejčík, M. Tipek
PŘEHRÁVKA HO – Jaroslav Žanta – kytarová třída, 16:00 hodin, malý sál
AMERICKÉ JARO – KLAVÍRNÍ RECITÁL, Avan Yu (Kanada), 18:00 hodin, velký sál, T.
Kolafa
PŘEHRÁVKA HO – Jiří Votrubec – flétnová třída, 16:00 hodin, velký sál,
korepetice J. Goldsteinová
RECITÁL úspěšných sólistů hudebního oboru, 17:00 hodin, velký sál
VI. pedagogická rada, 10:00 hodin, velký sál
POBYT Big Band Gymnasium St. Stephan, Německo, Augsburg od 15. do 18. 6. 2020,
A. Bernard
SOUSTŘEDĚNÍ HO – Big Band Liberec a Augsburg, 8:00 – 13:00 hodin, velký sál,
A. Bernard
JAZZOVÉ HODY, Jazzová přípravka, Big Band ZUŠ Liberec a Big Band Gymnasium St.
Stephan, Německo, Augsburg, 18:00 hodin, velký sál, G. Bernard, R. Mihulka
PŘEHRÁVKA HO – Petr Dastych – flétnová a trumpetová třída, 16:00 hodin, malý sál,
korepetice I. Steblová
Poslední termín předání podkladů na tisk vysvědčení zástupcům
KPS – Koncert Malých zpěváčků, 17:00 hodin, Liberec, kostel U Obrázku
VÝJEZD HO B, soustředění a koncerty účastníků projektu Společného orchestru hráčů
České filharmonie a žáků ZUŠ ČR, Praha, Rudolfinum, Hotel Meda, V. Kolafová, O.
Patlatyi, T. Kolafa, do 22. 6. 2020
PŘEHRÁVKA HO – Annemarie Himmelová – klavírní třída, 16:30 hodin, velký sál
PŘEHRÁVKA HO – Marta Opletalová – violoncellová třída, Adéla Čuříková – houslová
třída, 16:30 hodin, salónek, korepetice N. Šnýdrová
VÝJEZD HO B, Mezinárodní jazzový festival, Big Band, Česká Kamenice, A. Bernard
PŘEHRÁVKA HO – Vladislav Krejčík – klarinetová třída, 16:00 hodin, velký sál,
korepetice Z. Mayerová
VÝJEZD HO B, koncert účastníků projektu Společného orchestru hráčů České
filharmonie a žáků ZUŠ ČR, 19:30 hodin, Praha, Rudolfinum, V. Kolafová, O. Patlatyi, T.
Kolafa
VÝJEZD HO B, koncert účastníků projektu Společného orchestru hráčů České
filharmonie a žáků ZUŠ ČR, 18:00 hodin, Litomyšl, zámek, V. Kolafová, O. Patlatyi, T.
Kolafa
Posezení zaměstnanců, Šámalka, odjezd 17:15 hodin, příjezd 22:45 hodin k MHD
VÝJEZD HO B 31, vystoupení na pietní akci ke Dni památky obětí komunistického
režimu, trombonový soubor a zpěv hymny ČR, 17:00 hodin, Liberec, Památník obětem
komunismu, Jablonecká ulice, J. Kabeláč, I. Kurfiřtová
S-HLEDÁNÍ žáků literárně dramatického oboru, 17:00 hodin, velký sál,
L. Vrtišková, L. Horáček, T. Holý, M. Palaščáková, M. Hauser
Ukončení školního vyučování II. pololetí školního roku 2019/2020
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ČERVENEC

Zahájení dovolené pedagogických pracovníků
STÁTNÍ SVÁTEK
STÁTNÍ SVÁTEK
Zahájení dovolené nepedagogických pracovníků

SRPEN

PRONÁJEM – DAMU Praha, do 25. 8. 2020
Nástup nepedagogických pracovníků po dovolené
Nástup pedagogických pracovníků po dovolené
13:30 – 17:00 hodin přítomnost na pracovišti, pedagogická rada, školení
14:00 hodin I. pedagogická rada a provozní porada (školení) – velký sál
18:00 hodin uzavření školy
Elektronické zapisování do rozvrhů od 10 do 24 hodin
Elektronické zapisování do rozvrhů od 00 do 24 hodin
13:30 – 17:00 hodin přítomnost na pracovišti, třídnické práce, jednání komisí, třídnické
práce, administrativa, popř. školení atd.
14:00 hodin – fotografování ve společenském oděvu
18:00 hodin uzavření školy
13:30 – 17:00 hodin přítomnost na pracovišti, třídnické práce, jednání komisí, třídnické
práce, administrativa, popř. školení atd.
18:00 hodin uzavření školy

Přehled opatření a aktivit

Přehled opatření a aktivit v souvislosti s virovou pandemií COVID-19 je zpracován formou
deníku, resp. časosběrnou řadou informací pro pedagogy a zákonné zástupce od 10. 3.
2020 do konce školního roku 2019 / 2020.

10. 3. 2020
e-mail

Přátelé,
v souvislosti s přijatými opatřeními s epidemií COVID-19 Vám oznamuji, že ZUŠ Liberec je pro žáky
a učitele uzavřena do odvolání.
Vaši pracovní činnost budete vykonávat dle níže uvedené citace zákona č. 563/2004 Sb., kromě
textu, kdy si pedagog určí sám, kde bude tuto činnost vykonávat. Tato výjimka místa výkonu je dána
mimořádnou aktuální situací. Svoji činnost vykonávejte na takovém místě, abyste byli schopni
v případě potřeby do 24 hodin osobně navštívit školu.
Vaší pracovní náplní bude samostudium, příprava na vyučování a případná internetová komunikace se
žáky, resp. jejich zákonnými zástupci.
Zápis do třídních knih doplníte po otevření školy. Text v třídní knize bude u každé vyučovací hodiny
formulován „Výuka z důvodů uzavření školy neproběhla – náhradní činnost a samostudium“.
Sledujte trvale web školy a svůj pracovní e-mail, prostřednictvím kterého Vás budu průběžně
informovat o aktuální situaci.
Pokud budete potřebovat nějaké pracovní materiály, můžete si je ve škole vyzvednout pouze
v pondělí 16. 3. 2020 mezi 10. a 12. hodinou. Svoji návštěvu potvrďte předem na můj e-mail.
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Návštěvu školy nemají povolenou učitelé, kterým byla nařízena karanténa nebo navštívili oblasti
zasažené epidemií. V případě, že některým z Vás bude nařízena karanténa, která bude trvat i po
otevření školy, požádáte na dobu své nepřítomnosti svého ošetřujícího lékaře o vystavení pracovní
neschopnosti a telefonicky mě o tom předem spravíte.
Další činnost (soutěže, koncerty, přehrávky, představení a další aktivity...) se v době uzavření školy
ruší a po opětovném otevření školy budou vypsány náhradní termíny konání.
Děkuji za spolupráci přeji vše dobré
Tomáš Kolafa
10. 3. 2020
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických zaměstnancích
HLAVA III
PRACOVNÍ DOBA, PŘÍMÁ PEDAGOGICKÁ ČINNOST A DOBA TRVÁNÍ PRACOVNÍHO POMĚRU NA DOBU
URČITOU PEDAGOGICKÉHO PRACOVNÍKA
§ 22a
Pracovní doba pedagogických pracovníků
(1) Pedagogičtí pracovníci vykonávají v pracovní době
a) přímou pedagogickou činnost,
b) práce související s přímou pedagogickou činností.
(2) Pedagogický pracovník je povinen být na pracovišti zaměstnavatele v době stanovené rozvrhem
jeho přímé pedagogické činnosti, v době stanovené rozvrhem jeho dohledu nad dětmi a žáky, v době
zastupování jiného pedagogického pracovníka a v případech, které stanoví v souladu se zákoníkem
práce zaměstnavatel.
(3) Jde-li o výkon jiné práce než podle odstavce 2, vykonává pedagogický pracovník sjednanou práci
v pracovní době, kterou si sám rozvrhuje, a na místě, které si sám určí. Náklady, které
pedagogickému pracovníkovi vzniknou výlučně v souvislosti s výkonem práce na jiném místě než na
pracovišti zaměstnavatele podle věty první, se nepovažují za náklady vzniklé v souvislosti s výkonem
závislé práce, a není-li dohodnuto jinak, hradí je pedagogický pracovník.

11. 3. 2020
e-mail

Přátelé,
po dobu uzavření školy budou paní uklízečky zalévat květiny ve třídách.
Přímá vyučovací činnost probíhat nemůže, ale učitel může využít tzv. distanční formu vzdělávání, což
znamená, že pokud to charakter Vaší výuky dovolí, můžete například prostřednictvím e-mailu
úkolovat Vaše žáky. Pokud tuto formu využijete, pak si na list papíru napište datum, čas a jméno
žáka, abyste mohli po příchodu do školy zapsat tuto činnost do třídní knihy.
Zápis bude ve formě "Distanční výuka - + zápis konkrétního úkolu, cvičení,...". Datum distanční
výuky se nemusí shodovat se dnem a hodinou pravidelné výuky. Počet hodin distanční výuky pro
kolektivní i pro individuální výuku není určen.
Děkuji a přeji vše dobré
Tomáš Kolafa

12. 3. 2020
e-mail

Přátelé,
škola je uzavřena, ale pokud někteří z Vás potřebujete ve škole něco dodělat, uklidit nebo připravit,
bude otevřeno každé v pondělí, středu a pátek od 10 do 12 hodin s podmínkou, že vždy den předem
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ohlásíte svoji přítomnost na e-mail ředitele. Ve škole svoji přítomnost (příchod a odchod) zapíšete na
docházkový list, který bude umístěn u skleněné nástěnky v atriu. Do školy nemají přístup učitelé v
karanténě, nastydlí, s rýmou apod. Další podmínkou, která se týká především učitelů kolektivní
výuky, že nebudou
moci být ve škole spolu v jedné místnosti. Doporučuji omezit návštěvy školy na nezbytné minimum.
Na dotazy k distanční výuce doplňuji možnost výuky přes skype či jinou komunikační technologii.
Škola nebude proplácet případné zvýšené náklady na používání Vašich privátních komunikačních
technologií z Vašeho domova (viz §22a, odst. 3 z informace ze dne 10 3. 2020).
Děkuji za spolupráci, trpělivost a pochopení a přeji vše dobré
Tomáš Kolafa

16. 3. 2020
e-mail

Přátelé,
dnes dopoledne jednalo vedení školy o další činnosti ZUŠ Liberec. Vycházíme z předpokladu, že
uzavření školy potrvá déle než dva avizované týdny.
Jsme v situaci, kdy je třeba si uvědomit, že díky informačním technologiím můžeme některé činnosti
našeho pedagogického působení realizovat i z domova. Dále vycházíme z předpokladu, že i generace
nejmladších žáků dokáže s novými technologiemi pracovat. Výuka není zrušena, a proto budeme v
době uzavření školy realizovat základní umělecké vzdělávání tzv. distančním vzděláváním.
Uzavření školy neznamená, že budeme doma čekat, až se škola opět otevře. Jsme vázáni zákonným
zástupcům a státu za udržení kontinuity uměleckého vzdělávání po dobu uzavření školy. Za tímto
účelem vedení školy zajišťovalo podklady pro její realizaci. Nabídku možností, jak distančně
vyučovat,
naleznete v příloze - Zásobník distančních aktivit. Jedná se o jisté možnosti, jak distančně žáky
vzdělávat. Všichni jsme natolik tvořiví, abychom si našli další možnosti. Každý z nás má možnost si
vytvořit svůj vlastní způsob a metody distančního vzdělávání. V tuto chvíli neexistuje žádný pevný
model, jak a co distančně vyučovat, protože každý obor je specifický a velké rozdíly jsou mezi
individuální, skupinovou a kolektivní výukou.
Vedení školy doporučuje jednotlivým oddělením, aby se učitelé domluvili mezi sebou nebo pod
vedením svých vedoucích komisí, jak a co z výuky lze realizovat. Doporučení přednostně platí pro
kolektivní výuku.
Každý učitel má za povinnost na každý týden vytvořit "přehled úkolů" pro každou skupinu
nebo jednotlivce a zaslat ji zákonným zástupcům žáka v den výuky a svému zástupci všechny
úkoly za celý týden každý pátek. Pro určitou inspiraci zasíláme již vytvořenou formu z výtvarného
oboru v příloze č. 2 - hodina VO.
Každý přehled úkolů pro žáky musí obsahovat jméno žáka (individuální výuka) název souboru,
ročníku (kolektivní výuka), kontaktní údaj (email), nepovinně Váš telefon. Dále zadané učivo a
hodnocení předchozího splnění učiva (slovním hodnocením nebo známkou).
Externím učitelům (dohoda o pracovní činnosti) budou hodiny proplaceny podle vykázaných hodin
distanční výuky. Učitelé s pracovní smlouvou mají povinnost vykázat každý týden "přehled úkolů"
ve stejném počtu hodin jako je jejich počet hodin dle platného rozvrhu. Přehled úkolů bude pokladem
pro evidenci pracovní doby.
Do matriky (třídní knihy) také v den distanční výuky zapište zadané učivo a hodnocení.
Pro zápis učiva a komunikaci s rodiči žáků využijte kontaktní údaje z matriky (Klasifikace).
Pro zpřístupnění matriky ve Vašem počítači zadejte tuto adresu nebo klikněte na odkaz v příloze
http://www.jphsw.cz/files/klasf55hb-net.exe
a zadejte IP adresy:
10.0.0.5
80.188.30.218
Pokud by se Vám to nedařilo, obraťte se na pana Zindulku tel. 603 446 043, který Vám poradí.
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Upozorňuji, že údaje uvedené v matrice jsou důvěrné a Vaší povinností je zajistit jejich ochranu
ve Vašem počítači.
Informace o distančním vzdělávání zašleme všem zákonným zástupcům žáků (učitelům v kopii)
nejpozději v úterý 17. 3. 2020 s tím, že každý učitel bude distanční studium realizovat v době
pravidelného rozvrhu žáka (den a hodina) nebo v jiném předem domluveném čase jednou týdně.
Podle počtu žáků kontaktujte nejpozději ve středu 18. 3. 2020 e-mailem nebo telefonicky zákonné
zástupce Vašich žáků a informujte je, jak budete distanční studium realizovat.
Distanční vzdělávání nelze realizovat například vyšším počtem hodin v jednom týdnu a v dalším týdnu
bez výuky. Jde o to, aby se distančním studiem zajistila pravidelnost výuky.
Do třídních knih zapište za pondělí 16. 3. 2020 u všech žáků své samostudium a přípravu na
vyučování.
Budova školy je otevřena pro vyzvednutí podkladů pro výuku ve středu 18. a v pátek 20. 3. pouze od
10 do 12 hodin. Tato doba není určena k jiným činnostem ve škole (např. úklid kabinetu,...). Každý
učitel, který potřebuje navštívit školu, má povinnost den předem zaslat řediteli emailem informaci o
návštěvě. Informace o tom, zda bude škola otevřena v dalším týdnu, zašleme v pátek 20. 3. 2020.
Soutěže ZUŠ jsou v letošním roce zrušeny v příloze - Informace z MŠMT.
Projekt s Českou filharmonií je přesunut pro stejné žáky do dalšího školního roku se stejným
repertoárem.
Zahraniční výjezdy naplánované do konce června 2020 ruším s možností realizace v příštím školním
roce. Po delším přerušení výuky lze předpokládat, že základní a střední školy, které naši žáci
navštěvují, budou muset vynaložit za podpory rodičů mnoho úsilí, aby byly naplněny učební plány.
Proto nebude snadné žáky uvolňovat na vícedenní akce ZUŠ.
S dotazy se obracejte na své zástupce nebo na ředitele
Přeji vše dobré
Tomáš Kolafa
P. S. E-maily Vám posílám pod názvem COVID-19-informace 04PP, číslo před PP znamená pořadí
emailu, který obsahuje informace k mimořádné situaci. Pokud nemáte e-maily COVID-19-informace
01PP, COVID-19-informace 02PP a COVID-19-informace 03PP, dejte mi vědět a pošlu Vám je.
P. S. S. Něco na závěr
https://video.aktualne.cz/z-domova/ctverec-latky-a-dva-prouzky-lide-si-rousky-siji-samidoma/r~db17bcfa676111ea9d74ac1f6b220ee8/
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Zásobník distančních aktivit a zdrojů pro žáky ZUŠ
Principy:
1) Má to smysl
2) Je to reálné
3) Má to přidanou hodnotu, např.:
• zasahuje to oblasti nebo činnosti, na které není v běžné výuce příliš času, a přitom jsou
důležité (návaznost na klíčové kompetence a na vzdělávací oblasti v RVP ZUV)
• vytváří to alternativní potenciál do budoucna (otevíráme se novým možnostem
vyučovacích metod a posouváme se v tomto – jako ZUŠky – dál…)
• pomáhá to dětem, aby se doma nenudily a dokázaly se na základě svých schopností a
prostřednictvím naší podpory zabavit samy – a ještě se při tom něco naučit
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Hudební obor:
• Konzultace přes telefon (konverzační forma) – jak „jdou“ zadané skladby, s čím potřebují žáci
poradit, domluva na dalším postupu
• Výuka přes Skype (funguje přenos audio i video, interaktivní komunikace) – žákova hra na
nástroj, ukázka učitele, zpětná vazba, rada, zadání, konverzace…
• Krátká výuková videa od učitele pro žáky (např. přes WhatsApp)
• Ukázka od pedagoga (např. audiotrack e-mailem): nahrávka provedení skladby, např.
v různých tempech
• Nahrávka „podkladů“ – doprovody pro sólovou hru, sólový zpěv nebo sborový zpěv
• Zaslaná nahrávka od žáka pedagogovi (audiotrack e-mailem, video přes WhatsApp, úložiště,
apod.), reflexe ze strany pedagoga (telefon, skype, e-mail…) – důležité pro sebereflexi žáků
(slyší, co a jak opravdu hrají)
• HN: Posílání pracovních listů nebo poslechových úkolů e-mailem, zpětná vazba
k vypracovanému zadání (telefon, skype, e-mail)
• Zadání studia partů na komorní, souborovou či orchestrální hru (e-mailem), případně zaslání i
ostatních partů/hlasů, pokud si chce někdo zamuzicírovat s kamarády nebo s rodiči
• Inspirace od učitele pro zhlédnutí/poslech studovaných skladeb na youtube + komentáře,
výzvy k hodnocení žákem, atd… (zaslání e-mailem, zadání přes telefon, Skype, WhatsApp),
zpětná vazba pedagoga
• Děti mohou experimentovat, stahovat si skladby a písně, které je zajímají, zkoušet je
interpretovat podle sluchu, natáčet se, všímat si hudby v reklamách, ve filmech, atd…
• Noty, takty pomlky – opakování naprostých základů na YouTube (Khan Academy):
https://www.youtube.com/watch?v=x0HNRxWQ5uI (1. lekce)
https://www.youtube.com/watch?v=AUJuMZQT5w4 (2. lekce)
• Aplikace NOUTEE (https://noutee.cz/) – online průvodce hry na hudební nástroj (zadávání
úkolů, komunikace s učitelem, knihovna not, přehrávání, transpozice, metronom...)
• Digitální koncertní síň Berlínské filharmonie: https://www.digitalconcerthall.com/en/home.
Všechny koncerty a filmy lze spustit zdarma po 30 dní po registraci a zadání kódu BERLINPHIL
(tlačítko REDEEM VOUCHER). Je však třeba tak učinit nejpozději do 31. března 2020.
• Houslová YouTube ladička (podle sluchu) se zvukem jednotlivých strun:
https://www.youtube.com/watch?v=TLVRCAznDeQ
• Violoncellová YouTube ladička (podle sluchu) se zvukem jednotlivých strun:
https://www.youtube.com/watch?v=r5Ksaf2D0uc
• Kytarová YouTube ladička (podle sluchu) se zvukem jednotlivých strun:
https://www.youtube.com/watch?v=DktOSfJPA4o
• Online metronomy a ladičky „podle zraku“: mnoho aplikací pro mobilní telefony je k nalezení
na Google Play apod.
• LIVE stream koncertů v jazz clubu „U staré paní“:
https://www.facebook.com/events/493046114710857/
• …a další instituce, které streamují svá vystoupení, např. https://www.staatsoperlive.com/
Výtvarný obor:
• Zadání tématu, námětu, apod. skupině e-mailem nebo prostřednictvím webu
• Individuální zpětná vazba k tvorbě žáka (kterou např. vyfotil a zaslal pedagogovi) formou emailu, telefonátu, Skype, Facebooku, apod.
• Inspirativní odkazy žákům pro zhlédnutí zajímavých webů ohledně výtvarného umění,
architektury, designu, historie umění…
• Kreativní činnosti pro děti v domácím prostředí - mohou si vybírat z témat a přírodních
materiálů, experimentovat, fotit, sdílet to s ostatními
• Zadání k všímavosti: ke světu kolem nás, k umění kolem nás, k užitému umění, k symbolům a
dalším obrazovým znakům, k webdesignu, k formulování vlastních názorů v souvislosti
s výtvarným uměním…
• Fotografie uměleckých děl: https://artsandculture.google.com/explore
• Eduklip Pedagogické fakulty UPOL (i pro sluchově handicapované):
https://www.youtube.com/watch?v=QcZK2gO64T0&list=PLt79MeVhoLJIN0kBJAJqXnwvQPviVK
yXJ
• FUDSTREAM – přednášky Fakulty umění a designu UJEP:
https://www.youtube.com/watch?v=eILfanXgW94
• Česká televize – Průvodce výtvarným uměním:
https://www.ceskatelevize.cz/porady/12509952613-pruvodce-vytvarnymuzemim/dily/?fbclid=IwAR2ZVDRKynWzNoHqxk2v8r9VUKjaa7qSl670ktv3d4xIwEVI0gizG-QdulA
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Taneční obor:
• Zadání pohybových cvičení e-mailem, po skype, facebooku, apod.
• Zadání tvorby vlastní taneční kompozice (choreografie) na danou hudbu
• Další zadání k vlastní tvorbě: scénografické návrhy žáků, improvizace na zadané nebo vlastní
téma, improvizace na hudbu (např. odkazy na YouTube), vyhledání vlastní hudby k danému
tématu, příprava pohybových a tanečních etud
• Individuální zpětná vazba k interpretaci nebo tvorbě žáka (kterou např. natočil a zaslal/sdílel
pedagogovi) formou e-mailu, telefonátu, Skype, Facebooku, úložiště apod.
• Informace nebo odkazy k tématu, které žáci aktuálně (tanečně) zpracovávají
• Zaslání textů písní a nahraných hudebních doprovodů (e-mail, WhatsApp, úložiště) - pokud je
součástí choreografií zpěv žáků
• Informace nebo odkazy k samostudiu – stavba lidského těla, zákonitosti pohybu, kompenzační
cvičení, názvosloví
• Zadání ohledně porozumění komunikačnímu obsahu uměleckého díla (např. z YouTube)
• Zadání k formulování vlastního názoru na prováděný pohyb nebo na umělecký projev (zdroj
např. odkaz na YouTube)
• Zadání pro domácí výrobu tanečních rekvizit, doplňků oblečení, apod.
• Co se děje v tanci? https://www.tanecniaktuality.cz/
Literárně-dramatický obor:
• Zadání hlasových cvičení (e-mailem, telefonicky, přes WhatsApp, Skype, apod.)
• Zadání k četbě a k interpretaci (poezie, próza, monolog)
• Zadání k výběru předlohy pro individuální tvorbu
• Zadání k vystavění vlastního námětu, k vytvoření vlastního literárního nebo dramatického
tvaru, k improvizaci
• Zadání k tvorbě scény, výběru hudby, případně ke koncepci světel, apod.
• Zadání pro zhlédnutí filmů/představení/scének (např. na YouTube) a k formulování vlastního
názoru
• Zadání pro domácí výrobu rekvizit, masek, doplňků oblečení, apod.
• Individuální zpětná vazba k interpretaci nebo tvorbě žáka (kterou např. natočil a zaslal/sdílel
pedagogovi) formou e-mailu, telefonátu, Skype, Facebooku, úložiště apod.
• Informace nebo odkazy k tématu, které žáci aktuálně zpracovávají
• Zaslání textů písní a nahraných hudebních doprovodů - pokud je součástí chystaného
představení zpěv žáků
• E-knihy zdarma ke stažení: https://www.databazeknih.cz/eknihy-zdarma-ke-stazeni
• Proti šedi – 100 dětských knih ke stažení zdarma: https://protisedi.cz/100-detskych-knih-kestazeni-zdarma/?fbclid=IwAR3954x1nJ3R3o-K_ckUvGKAPHNSXszygvWguEN3mvf_DYd_5r4cv_E7YA
• Audioknihy na stránkách Českého rozhlasu: https://temata.rozhlas.cz/ctenarskydenik
• Rozhlasové verze pohádek i „povinné četby“: https://www.mujrozhlas.cz/deti
• Česká filmová klasika – české filmy na youtube legálně zdarma se souhlasem majitelů
autorských práv: https://www.youtube.com/channel/UCYaOg_rguYLsHrz2IjlvnGQ
Další odkazy k umění a k výuce v oblasti umění:
• Články o kultuře na stránkách českého rozhlasu: https://temata.rozhlas.cz/kultura (hudba,
film, výtvarné umění, divadlo, literatura, architektura)
• Seznam 78 digitálních vzdělávacích zdrojů pro základní umělecké vzdělávání:
https://ema.rvp.cz/vyhledatmaterial?search=&stupen_vzdelavani%5B%5D=127&user=&searchsubmit=Vyhledat+materi%
C3%A1l&do=searchForm-filterForm-submit (kliknout na název materiálu v seznamu a potom
„přejít na zdroj“)
• Výukové materiály nebo úkoly na webových stránkách ZUŠ (např. www.zuscakovice.cz)
Webové zdroje k distančnímu vzdělávání (obecně):
• Web MŠMT ke vzdělávání na dálku: https://nadalku.msmt.cz/cs/
• Komunikační nástroje pro distanční vzdělávání: https://nadalku.msmt.cz/cs/komunikace
• Jak udělat webinář: https://clanky.rvp.cz/clanek/c/O/21159/ZACNETE-S-WEBINARI.html/
• Jak na online výuku: http://www.pedagogicke.info/2020/03/vaclav-manena-jak-na-onlinevyuku-nejen.html
• Jak na Google Classroom: https://www.youtube.com/watch?v=eILfanXgW94
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•

20 způsobů využití technologií pro online výuku:
https://www.pedagogicke.info/2020/03/jaroslav-masek-20-zpusobuvyuziti.html?m=1&fbclid=IwAR2L6DWy4Q_agZQavglPmqllbWAOWwGFyjSGqufpbJmCSnLX1D7ztu1s8Y

16. 3. 2020
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e-mail

Přátelé,
pokud se najdou někteří rodiče, které bude zajímat, jak jim vrátíme školné, tak Vám posílám
odpověď, kterou jim můžete citovat:
"Definitivní vyjádření bude zveřejněno po otevření školy. A to z důvodů, že se ředitel musí řídit
obsahem vyhlášky o základním uměleckém vzdělávání, zněním školního řádu, realizováním tzv.
distančního vzdělávání a následnou dohodou se svým zřizovatelem."
V tuto chvíli nepředpokládám, že školné budeme vracet, protože výuka není zrušena a probíhá
distanční vzdělávání.
Děkuji a přeji vše dobré, Tomáš Kolafa

17. 3. 2020
e-mail

Přátelé,
rodičům jsem právě zaslal následující informaci (je zároveň na webu ZUŠ):
Vážení rodiče,
v ZUŠ Liberec budeme v době uzavření školy vyučovat tzv. distanční formou. To znamená, že Vás a
Vaše děti budou učitelé kontaktovat, aby zajistili výuku vzdáleným přístupem. Mnohým z Vás se
rázem změnil každodenní běh života. V ZUŠ Liberec máme zájem, aby Vaše děti zůstaly v kontaktu s
uměleckým vzděláváním. Distanční způsob výuky omezuje klasický kontakt s učitelem, ale pozitivem
je, že rodiče i učitelé pochopí distanční výukou digitální svět, který je pro naše děti naprosto
samozřejmým komunikačním prostorem.
Každý pedagog se v současnosti snaží navázat s Vámi kontakt, aby mohl distanční výuku zahájit.
ZUŠ Liberec výuku neruší, ale realizuje ji distančně.
V ZUŠ Liberec jsme si vědomi toho, že základní (střední) školy na děti, a tím pádem i na rodiče,
přenášejí celou řadu povinností, aby splnili učivo daného ročníku. Víme, že povinnosti v základní
(střední) škole jsou na prvním místě. Myslíme si, že umělecké disciplíny mohou být pro děti
příjemným nebo jiným rozptýlením jejich domácího pobytu.
Učitelé ZUŠ Liberec v současnosti také hledají cesty, jak zpestřit dětem domácí pobyt. Myslím, že
vzájemnou dobrou vůlí a snahou nalézt nejvhodnější způsob výuky, dokážeme společně velmi dobře
zvládnout současný běh věcí.
V případě dotazů se prosím obracejte na své učitele nebo mě. Přeji Vám všem jen to dobré
Tomáš Kolafa, ředitel ZUŠ Liberec

17. 3. 2020
e-mail

Přátelé,
pokud někteří z Vás používáte různé metody komunikace s rodiči a žáky, pošlete mi je prosím, abych
je mohl přeposlat pro inspiraci ostatním a abychom se o ně tak podělili. Stačí stručný komentář, popis
nebo odkazy atd.
Jak jsem Vás prosil o Vaše inspirace k výuce, tak jsem Vás chtěl poprosit také o Vaše reflexe z
korespondence a zážitky z výuky. Z Vašich odpovědí lze také vyčíst nové zkušenosti i zábavné
situace, pro příklad posílám:
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"dnes jsem vyucovala pres whatsupp, deti do 3.ročníku, zvukově je to hrůza, ale jinak je to super,
dostaly nové úkoly a moc jsme se nasmali i s rodiči."
Když budete mít chuť a čas, napište, abychom se podpořili navzájem, půjde nám vše snadněji - budu
Vám Vaše příspěvky pro pobavení a inspiraci přeposílat
Přeji vše dobré
Tomáš Kolafa

18. 3. 2020
e-mail

Přátelé,
chci Vám poděkovat za Váš vstřícný a zodpovědný přístup, jak kontaktujete své žáky a jejich rodiče,
rozbíháte distanční vzdělávání a stále přemýšlíte o tom, jak s dětmi na dálku pracovat.
Chápu, že rozběhnout nový způsob práce je ze začátku velmi abstraktní až bolestné, protože ve své
podstatě začínáme stavět na zelené louce. Někteří z Vás telefonují se žáky, někdo využívá některou z
audio - video aplikací, či nahrávání motivačních a výukových videí, někdo píše jen e-maily, posílá
odkazy na videa na You tube atd.
Každý výše uvedený (i neuvedený) způsob komunikace je správný.
Jde o to, abychom se spojili s našimi žáky. jak kdo umí a dokáže. A také, jaké technologie mohou
využívat naši žáci, protože někteří z nich jsou u prarodičů, na chalupě či jinde, kde není kvalitní
internetové připojení či dobrý telefonní signál nebo není počítač či mikrofon.
Dovolím si připomenout, že naši žáci a jejich rodiče mají za povinnost splnit každý den celou řadu
úkolů, které dostávají ze základní (střední) školy. Naše činnost by měla spočívat na tom, že dětem
zpestřujeme celodenní pobyt v jejich domově nebo u jejich prarodičů či na chatě apod.
Nezapomínejte prosím zapisovat do klasifikace formou "Distanční výuka - + zápis konkrétního úkolu,
cvičení,..." Den a čas v rozvrhu nemusí vždy korespondovat s dnem a časem Vašeho kontaktu se
žákem, ale jednou za týden zapsat musíte. U žáků, kteří se neozývají, pište "Hodina neproběhla náhradní činnost - samostudium". Zápisy v klasifikaci budeme kontrolovat vždy v pátek.
Na webu školy právě otevíráme v sekci NOVINKY okno INFORMACE PRO RODIČE - Jak se vzděláváme
na dálku, kam budeme uveřejňovat různé zajímavosti a inspirace, které distančním vzděláváním
vznikají, např. různá videa, která posíláte dětem nebo zábavnou korespondenci. Rádi bychom každý
den něco přidali, proto se neobávejte sdílet své dojmy a zajímavé situace. Buďme jako naši žáci a
sdílejme.
Když už jsme se ocitli v nové situaci, pojďme si ji udělat snesitelnou, zajímavou a inspirující.
Pokud máte dotazy, cítíte určitou nejistotu, zavolejte mi prosím. Jeden telefonní rozhovor pomůže víc
než obsáhlý e-mail.
Přeji vše dobré
Tomáš Kolafa
P. S. Níže naleznete další podporu distančního vzdělávání, kterou poslalo Ministerstvo školství (je to
sice pro základní školy, ale principy komunikace jsou pro nás stejné)

-------- Přeposlaná zpráva -------Předmět:Speciál pro podporu výuky na dálku č. 1
Datum:Wed, 18 Mar 2020 14:41:02 +0100
Od:info@rvp.cz <info@rvp.cz>
Adresa pro odpověď:info@rvp.cz
Komu:kolafa@zusliberec.cz
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Ve speciálním newsletteru Vám nabízíme informace z oblasti uplatnění technologií při online výuce v
době uzavření škol. Přejeme Vám příjemné čtení.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy; Národní pedagogický institut ČR
Webináře pro učitele
Cílem webinářů, které pro Vás připravujeme, je mimo jiné
• podporovat učitele v dovednostech výuky na dálku;
• naučit je
o jak pracovat s elektronickým vzdělávacím obsahem
o jak šířit elektronický vzdělávací obsah
o jak pracovat s elektronickými nástroji hodnocení
o jak poskytovat zpětnou vazbu žákům
Webináře Vám ukážou, „jak na to“, tedy jak co nejlépe využít
• televizní vysílání UčíTelka k propojení s úlohami, které pro své žáky připravujete
• Skype individuální konzultace
• Skype videokonference (ze třídy)
• e-mailovou komunikaci
• funkcionality webu školy
• funkcionality Google classroom
Nabídneme Vám také zdroje, ve kterých najdete informace, jak využívat
• digitální učební materiály
• ostatní metodické materiály
• uvolněné licence nakladatelství učebnic
• uvolněné úlohy CERMAT z přijímacích řízení z předchozích let
• uvolněné úlohy PISA, TIMSS a další z mezinárodních šetření z předchozích let
• metodickou podporu učitelů
• testové nástroje ČŠI atd.
Online
•
•
•

vzdělávání pro učitele a ředitele škol poskytované NPI ČR bude probíhat ve 3 rovinách:
webináře připravené týmem složeným z pracovníků SYPO a PPUČ (DigiKoalice)
webináře z portálu RVP.CZ
přenos vybraných vzdělávacích programů z krajského pracoviště NPI ČR přes web kameru

Nabídka webinářů pro týden 16. – 20. 3. 2020
17. března se uskutečnil webinář: Jak si poradit s online vyučováním. Záznamy jsou uveřejněny
na webu projektu SYPO a na YouTube.
Čtvrtek 19. března 2020, 20.00 – 21.00 hodin: Jak na online vzdělávání
Na setkání s Bořivojem Brdičkou prostřednictvím Metodického portálu RVP.CZ se budete moci zeptat
na vše, co by Vás mohlo zajímat o práci se vzdělávacími technologiemi.
Bližší informace o tomto webináři naleznete na webových stránkách NPI ČR. Kapacita webináře je 100
míst, následně však bude dostupný ze záznamu.
Webinář Jak pracovat s úlohami na dálku a hodnotit práci žáků na dálku:
https://www.csicr.cz/Csicr/media/Prilohy/2020_p%c5%99%c3%adlohy/Metodick%c3%a1%20podpor
a%20%c5%a1kol/Vzdelavaci_program_ucitele_ZS_TIMSS_PIRLS.pdf
Vyučování v České televizi
Česká televize spustila v pondělí 16. března unikátní pořad nazvaný UčíTelka.
Každý den od 9 hodin po dobu dvou měsíců čeká na žáky 1. stupně základních škol na programu ČT2
poutavé vyučování v rozsahu 30 minut, a to v tomto týdenním rozvrhu:
Pondělí:
Český jazyk + pohybová aktivita
Úterý:
Matematika + pohybová aktivita
Středa:
Člověk a jeho svět + pohybová aktivita
Čtvrtek:
Český jazyk + pohybová aktivita
Pátek:
Matematika + pohybová aktivita
Televizní škola pomůže jak rodičům, kteří zůstali doma se svými dětmi, tak učitelkám a učitelům,
kteří mohou svou přípravu a úkoly pro žáky přímo navázat na televizní vysílání.
Kromě toho se chystá půlhodinový blok pro přípravu žáků 9. tříd a půlhodinový blok pro přípravu
maturantů.
Digitální výukové materiály (DUM): Inspirace a příklady tvořivosti učitelů
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Využívání digitálních výukových materiálů není pro české učitele žádná novinka. Většina z pedagogů
má své osvědčené databáze i vlastnoručně vytvořená portfolia, která ve své výuce využívá. Inspiraci
také naleznete jednak ve sbírce DUM, která vznikla v rámci devíti ročníků celostátní soutěže
digitálních výukových objektů pro vyučující ZŠ, MŠ a SŠ DOMINO, jednak v modulu DUM na
Metodickém portálu RVP.CZ. Obsahují tisíce výukových materiálů a metodik práce s digitálními
technologiemi ve výuce, které jsou recenzovány z hlediska praxe: animace, simulace, pracovní
listy, prezentace, aplety, odkazy, cvičení, videa, kvízy, videa, webové nástroje a mnoho dalšího.
Všechny objekty jsou zpřístupněny pod licencí Creative Commons, mohou být upravovány a využity
pro potřeby výuky. Dají se filtrovat podle klíčového slova. Jednotlivé metodiky jsou tříděny podle
vyučovacích předmětů a stupně vzdělávání. V celém systému lze vyhledávat předmětově i tematicky.
Objekty je možné upravovat tak, aby vyhovovaly konkrétní cílové skupině žáků. Všechny DUM jsou
volně ke stažení a je možné je šířit za podmínky, že bude uveden jejich autor
Tento e-mail vám byl zaslán na základě Vaší registrace na Metodickém portálu RVP.CZ.
Pokud nechcete nadále newsletter Metodického portálu RVP.CZ odebírat, klikněte prosím na tento
odkaz.

20. 3. 2020
e-mail

Přátelé,
děkuji Vám za Vaši snahu a ochotu distančně vzdělávat naše žáky a za Vaše písemné reakce nebo
odkazy z tohoto týdne. Některé z nich vybíráme do pravidelné rubriky na webu školy v sekci NOVINKY
- JAK SE VZDĚLÁVÁME NA DÁLKU...
Podívejte se na link a třeba se budete inspirovat nebo s některým textem zcela souzníte a povzbudí
Vás. Uvidíte také, jak ostatní kolegové a obory řeší distanční výuku.
http://www.zusliberec.cz/informace-pro-rodice-novinka-123.html
Od rodičů mám pozitivní ohlasy na Vaše postřehy. Těší mě, že mi píšete a posíláte postřehy z
vyučování. Zároveň chápu, že někteří z Vás tuto potřebu nemáte. Jde o záležitost zcela dobrovolnou.
Vše, co píšu rodičům, přeposílám v nějaké formě také Vám. Každou hromadnou informaci pro rodiče
ukládám na web školy v sekci NOVINKY - UZAVŘENÍ ŠKOLY, kde je trvale k nahlédnutí
http://www.zusliberec.cz/informace-pro-rodice-novinka-120.html
Ještě několik poznámek k administrativě.
Na dotaz "Proč vypisujeme obsah výuky, jinak řečeno "příprava na vyučování", když skoro to samé
píšu do e-ŽK?" se pokusím odpovědět.
Je to z toho důvodu, že 100% úvazek se dle zákoníku práce skládá z týdenní 40 hodinové povinnosti,
z toho 23, resp. 21 (kolektivní výuka) hodin je přímá vyučovací povinnost (výuka) a 17, resp. 19
hodin je práce související s přímou vyučovací povinností (výukou). Vzhledem k tomu, že distanční
vzdělávání je zcela jiná forma výuky než když jste fyzicky ve škole, vyžaduji po Vás přípravu na
vyučování (v e-mailu COVID-19-informace 04PP jsem ji nazval "přehled úkolů"), která je obsahem
oněch zbývajících 17, resp. 19 hodin.
Formu, jak má příprava na vyučování - přehled úkolů vypadat, poslala klavírnímu a pěveckému
oddělení J. Valentová. A. Langrová formu pro oddělení strunných, dechových a bicích nástrojů
nestanovila, jen vyžaduje uvedení údajů - jméno žáka (individuální výuka), název souboru, ročníku
(kolektivní výuka), kontaktní údaj (email). Výtvarný obor má svoje tabulky. Tanečnímu a literárně
dramatickému oboru stanovuje formu vedoucí oboru. Připomínám, že vyplněné přehledy úkolů dle
platného rozvrhu zasílejte vyplněné každý pátek svým zástupkyním e-mailem. Přehled úkolů bude
podkladem pro evidenci Vaší pracovní doby.
Do "deníčku" pište při plném úvazku každý den počet hodin přípravy na vyučování. Máte-li úvazek
nižší, tak zapisujte v den pravidelné výuky, popř. v den, kdy jste se připravovali. "Deníček" pro jistotu
přikládám do přílohy. Tato informace neplatí pro externí učitele.
Škola bude otevřena ve středu 25. 3. 2020 od 10 do 12 hodin pro potřeby vyzvednutí materiálů po
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Vašem předchozím oznámení přítomnosti. Pokud Vláda vyhlásí přísnější karanténu, bude škola
uzavřena.
Sledujte prosím zpravodajství.
Děkuji Vám a přeji hodně sil
Tomáš Kolafa
P. S.
Dnes jsem napsal na e-mail a do e-ŽK rodičům tento text, který naleznete na webu ZUŠ v sekci
NOVINKY na odkazu http://www.zusliberec.cz/informace-pro-rodice-novinka-120.html
20. 3. 2020
Vážení rodiče,
máme za sebou jeden týden od uzavření ZUŠ Liberec.
Chci Vám jménem všech učitelů poděkovat za vstřícný přístup
k distančnímu vzdělávání a pochopení situace, ve které jsme se ocitli.
Myslím, že se pomalu, ale jistě začínáme v distančním vzdělávání
orientovat a nalézáme způsoby, které jsou pro Vás i pro učitele schůdné.
K určitému obohacení domácího pobytu jsme na webových
stránkách ZUŠ Liberec otevřeli v sekci NOVINKY okno, kde naleznete texty
z distančního vzdělávání napříč všemi obory, které pravidelně aktualizujeme.
Budete-li mít čas a chuť, otevřete si v link a nahlédněte,
co se děje v dalších uměleckých oborech v ZUŠ Liberec
http://www.zusliberec.cz/informace-pro-rodice-novinka-123.html
V případě dotazů se prosím obracejte na své třídní učitele nebo na mě.
S přáním všeho dobrého
Tomáš Kolafa, ředitel

25. 3. 2020
e-mail

Přátelé,
dnes mám pro Vás kratší informaci. Škola je nadále uzavřena a zrušil jsem veškeré termíny akcí a
aktivit s tím, že po otevření školy budeme vše řešit dle aktuální situace. Učitelům bude škola otevřena
pro potřeby vyzvednutí not, materiálu, textů a pod. ve středu 1. dubna 2020 od 10 do 12 hodin.
Tento týden mi začali volat rodiče, že toho mají moc a že nestíhají dostát všem závazkům ze základní
školy, natož ze ZUŠky. Od jiných rodičů mi přicházejí e-maily, že je fajn, jak se jejich dětem
věnujete. A od Vás zase vím, že po některých rodičích se jakoby slehla zem a neodpověděli Vám
dosud na mail ani sms. V každé rodině mají jiné podmínky, jiné možnosti, jinak zaměstnané rodiče,...
Chci Vás poprosit, abyste naslouchali rodičům, kteří se na Vás obrátí s tím, že to prostě a jednoduše
nestíhají. Je na Vás, jak se s nimi domluvíte. Když poznáte, že je toho na ně moc, domluvte se s nimi
na individuálním přístupu a nenuťte je za každou cenu, aby jejich děti splnily úkol do ZUŠ. Zhodnoťte
společně situaci a navrhněte Vy nebo rodiče, jak dál. Přetíženost rodičů může být dočasná nebo i
dlouhotrvající a důvodů, proč tomu tak je, může být celá řada.
Děkuji Vám za Vaši snahu dostát všem novým situacím. Velmi si toho vážím.
Přeji Vám hodně sil
Tomáš Kolafa

27. 3. 2020
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e-mail

Přátelé,
máme za sebou druhý týden vzdělávání na dálku.
Chci Vám poděkovat, jak jste si dokázali nastavit vzdělávání na dálku a domluvili se s rodiči.
Chci Vám poděkovat za individuální přístup ve výuce na dálku. Sami objevujete dosud nepoznané a
Vaše počítačové dovednosti si jistě posunuli na vyšší úroveň.
Mnozí z Vás se na internetu inspirujete a dokážete ve velké nabídce rozlišit, co má nebo nemá
skutečnou hodnotu.
Z ohlasů od rodičů je zřejmé, že jste všichni dobře zvládli rozjezd distanční výuky a nastavili si už
určitý systém, jak a kdy učit. Takto vytvořený systém přináší určitý klid do našich životů.
Svou prací prosvětlujete domácnosti svých žáků. Velmi si Vaší každodenní snahy a práce vážím.
Přeji Vám a Vašim blízkým především zdraví a vnitřní klid.
Zítra, na Den učitelů si všichni virtuálně připijme na zdraví.
Tomáš Kolafa

2. 4. 2020
e-mail

Přátelé,
začal nám nový měsíc a pomalu končí další týden našeho distančního vzdělávání.
Všichni máme za sebou celou řadu situací a nových zkušeností, které s přibývajícím časem
vytvářejí určitou strukturu výuky a způsoby komunikace s rodiči a žáky. Tak, jak jsem s některými z
Vás osobně, e-mailem nebo telefonem komunikoval, zjišťujete, co Vám distanční výuka ve Vaší práci
přinesla nového pozitivního, naopak co Vám zase "vzala", co Vám chybí, co jste se nového naučili,
co nebo kdo a jak Vás mile, nemile překvapilo.
Příští týden bude kratší, protože ve čtvrtek a pátek jsou velikonoční prázdniny a po víkendu
sváteční pondělí. Dejte prosím odpočinout svým žákům i sobě. Pokud možno se zastavte a na to, co
budete dělat se svými žáky po svátcích během svátečních dnů zapomeňte.
Měli bychom si spíše najít čas na jisté zhodnocení posledních tří týdnů. Chtěl jsem Vás poprosit, jestli
byste mi pár řádků nebo slov po Velikonocích neposlali. Výsledný anonymizovaný text Vám pak pro
inspiraci, k zamyšlení a potěchu pošlu najednou k přečtení, abyste viděli, že v tom nejste sami.
Nikoho z Vás do psaní nenutím, jde do Vaši dobrovolnou aktivitu. V podobném duchu oslovím také
rodiče a jejich anonymizované texty Vám pošlu k přečtení.
Chci Vám také poděkovat za všechny příspěvky do Novinek na webu školy, které vycházejí každý
pracovní den. Pokud jste si ještě neotevřeli, podívejte se na http://www.zusliberec.cz/informace-prorodice-novinka-123.html a když Vás něco při čtení a prohlížení napadne, pošlete něco ke zveřejnění,
bude to fajn. Až bude po všem, zůstanou nám díky tomu autentické vzpomínky a také zásoba
distančních aktivit, které můžeme využívat i dobách, kdy čas klidně plyne.
Přeji Vám, aby se trudomyslnosti od Vás a Vašich blízkých držely co nejdál
Tomáš Kolafa

6. 4. 2020
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e-mail

Vážení přátelé,
budovu školy tento týden otvírat nebudeme.
Pokud si budete ve škole potřebovat něco vyzvednout, otevřeno bude ve středu 14. 4. 2020 od 10 do
12 hodin. Přeji Vám v těchto nezvyklých časem hodně zdraví, sil a optimismu
Tomáš Kolafa
Hezké Velikonoce + obrázek
Já jsem malý koledníček, tetičko.
Přišel jsem si pro červený jablíčko.
Pro vajíčko, červený, pro koláč bílý,
jsem-li Vám tetičko koledníček milý?

14. 4. 2020
e-mail

Vážení přátelé,
srdečně Vás zdravím po Velikonocích.
Dnes proběhla porada vedení a zítra je otevřena škola pro vyzvednutí not a materiálů od 10 do 12
hodin. Pokud plánujete návštěvu školy, napište mi prosím, že přijdete.
Z porady vedení vzešla důležitá informace. Z důvodů přerušení pravidelné výuky, nelze plnohodnotně
a plynule čerpat šablony. Od září do konce listopadu musíme vyčerpat zbývají šablony. Největší počet
má šablona "Projektový den ve škole". V praxi to znamená, že si pozvete na jedno odpoledne, kdy
vyučujete, nejméně 10 žáků a odborníka z praxe, který se bude věnovat Vašim dětem. Téma se může
vztahovat k Vaší výuce nebo i jiným oborům. Odborník nesmí být zaměstnanec ZUŠ Liberec. Vedle
profesorů nebo umělců můžete oslovit opraváře nástrojů, výrobce tanečních špiček, fyzioterapeuty,
hlasové poradce, scénografy, řezbáře, výrobce hudebních nástrojů, malířského náčiní, švadleny,
psychology, foniatry, logopedy, ladiče pian, zvukaře.... Zároveň lze odborníka z praxe využít i
dvakrát za den s jinou skupinou žáků nebo spojit síly učitelů, kteří vyučují pouze jedno odpoledne a
mají méně než 10 žáků. Podmínkou je 4 hodinový blok v době Vaší výuky. Finanční prostředky na
dopravu a honorář odborníka z praxe jsou hrazeny ze šablon. Začněte prosím přemýšlet a do konce
dubna mi
prosím pište své návrhy, koho byste rádi pozvali do školy, aby s Vašimi žáky pracoval. Nebude
snadné vše připravit, proto Vás oslovuji takto zavčasu.
Co se týká zápisu do ZUŠ, nejsem s to Vám nyní říci, jak a kdy bude zápis probíhat. Záleží, kdy se
otevřou školy.
K otázce otevření škol jsou na stole nyní dvě základní varianty:
*otevření v polovině května
*otevření v září
Za jakých podmínek dojde k otevření škol není v tuto chvíli jasné. Více naleznete v příloze.
Děkuji Vám za Vaši každodenní poctivou výuku z Vašeho domova a přeji Vám mnoho trpělivosti a
pozitivního myšlení
Tomáš Kolafa
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16. 4. 2020
e-mail

Přátelé,
reaguji stručně na tiskové zprávy z MŠMT, které jste jistě zaznamenali. Prosím o trpělivost. Po
víkendu Vám odešlu informace, jak to bude na naší škole po 11. 5. 2020. Už nyní Vám mohu sdělit,
že možnost docházet učit po 11. 5. do školy bude na Vaší dobrovolnosti.
Děkuji Vám a přeji pěkný den
Tomáš Kolafa
23. 4. 2020
e-mail

Přátelé,
dnes jsem zveřejnil na webu ZUŠ informaci pro rodiče (viz níže).
V tuto chvíli nevím, za jakých podmínek se škola bude otvírat. Zatím předpokládám, že předměty
kolektivního vyučování budou pokračovat na dálku do 30. 6 a některé předměty individuální výuky
nebudou také vzhledem k hygienickým podmínkám realizovány ve škole (dechy, zpěv,...)
Vše by mělo být z MŠMT upřesněno do konce dubna. A pak se uvidí.
Postupové zkoušky pro rok 2019/2020 ruším a realizaci a průběh závěrečných zkoušek (absolventi),
které jsou z vyhlášky povinné, Vám oznámím do konce dubna.
Dalším důležitým bodem bude zápis žáků do ZUŠ. Detaily opět oznámím do konce dubna.
V tuto chvíli dávám na zvážení učitelům individuální výuky, jak budou učit po 11. 5.:
1) část ve škole a část doma v distanční formě výuky nebo
2) setrváte doma v distanční formě výuky.
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Učitelé hudebního oboru individuální výuky, napište mi prosím do pondělí 29. 4., kterou ze dvou
variant budete realizovat.
Jak bude výuka ve škole (provozní pravidla) po 11. 5. probíhat Vám sdělím po vydání pokynů z MŠMT
a od hygieniků.
Všech učitelů se týká podpis dohody o změně pracovní smlouvy s určením místa výkonu práce v místě
bydliště. Obsahem bude pouze uvedení Vašeho bydliště v části výkonu přímé vyučovací povinnosti.
Děkuji Vám a pokud máte dotazy, zavolejte mi nebo napište.
Přeji Vám pěkný den
Tomáš Kolafa
Vážení rodiče,
v současné době se naše škola připravuje na možnost otevření ZUŠek podle Vládou vydaného návrhu
na uvolnění škol. ZUŠ by měla od 11. 5. 2020 rozběhnout individuální výuku a od 25. 5. 2020 výuku a
vzdělávání s maximálně 5 dětmi. Podmínky k otevření ZUŠ zatím nebyly Ministerstvem školství
přesně stanoveny. Otevření budovy školy závisí na několika základních parametrech:
1)
přítomnost učitelů a správních zaměstnanců spadajících do zdravotně rizikových skupin
2)
souhlas rodičů s účastí dítěte ve škole s dodržením předepsaných hygienických podmínek
3)
schopnost školy zajistit předepsané provozní hygienické podmínky
4)
postup školy při prokázání nákazy v době výuky ve škole
Jakmile ZUŠ obdrží závazné pokyny (především hygienické), budeme Vás informovat o podmínkách
výuky od 11. 5. a následně od 25. 5. 2020.
V případě dotazů pište na e-mail kolafa@zusliberec.cz
Tomáš Kolafa, ředitel

15. 5. 2020
e-mail, web

Vážení přátelé,
dnes proběhla porada vedení školy (otevření budovy).
V příloze Vám posílám k prostudování důležité informace, které se týkají všech učitelů, kteří
budou vyučovat ve škole a také učitelů, kteří vyučují na dálku a budou chtít školu z pracovních
důvodů navštívit.
S těmito informaci se musíte seznámit před Vaším příchodem do školy a při své první návštěvě je
potvrdíte svým podpisem.
V přílohách naleznete také znění dodatku k Vaší pracovní smlouvě, který upravuje výuku na
dálku po ukončení nouzového stavu a týká se všech učitelů (kromě externistů). K podpisu dodatku
budete jednotlivě vyzváni.
Děkuji Vám všem za dosavadní spolupráci a jsem s přáním všeho dobrého
Tomáš Kolafa

57

Základní umělecká škola, Liberec, Frýdlantská 1359/19, příspěvková organizace

Provozní, hygienická a organizační pravidla přímé a nepřímé vyučovací činnosti ve škole
v období od 18. 5. 2020 do 30. 6. 2020

První den učitele v budově školy od 18. 5. 2020
•

Při příchodu do školy se zapište do docházkového sešitu u skleněné nástěnky – čas
příchodu a po skončení výuky čas odchodu a podepište se. Poznámka: Docházkový sešit je
řazen abecedně podle příjmení zaměstnanců.

•

U H. Kellerové ve 3. patře si po příchodu do budovy
o

o

o

•

vyzvedněte dvě roušky a na každý den jeden nanofiltr. Roušku lze opakovaně
vyprat. Nanofiltr lze nosit max. jeden den. Pokud Vám rouška nebude vyhovovat,
můžete použít vlastní.
Vyzvedněte proti podpisu klíč od dveří ve Frýdlantské ulici mezi prodejnami Livox a
Melodie, kde budete vypouštět žáky ze školy.
Podepište čestné prohlášení o tom, že se u vás neprojevují příznaky virového
onemocnění, seznámení s rizikovými faktory a dodržování provozních, hygienických a
organizačních pravidel (tato informace je zároveň poučením, které podepíšete a bude
založeno ve vašem osobním spise).

Ve třídě budete mít
o
o

připravenou dezinfekci na ruce
hygienické vlhčené ubrousky na kliku u dveří a okna, parapet, stůl, nástroj a židli,
klávesnici počítače, klaviaturu nástroje, popř. nástroj, na který během výuky hraje žák i
učitel

•

Koš ve třídě má v sobě igelitový sáček, do kterého odhazujte veškeré odpadky. Až budete po
vyučování odcházet domů, vytáhněte sáček z koše, nahoře zavažte a postavte jej na chodbu
před dveře. Paní uklízečka ho uklidí a do koše ve třídě Vám vloží nový.

•

Od každého dítěte při jeho první návštěvě školy vyberte čestné prohlášení, které je
originálně podepsané zákonným zástupcem. Pokud ho dítě nemá, nesmí vstoupit do
školy. Kontrolu čestného prohlášení proto proveďte před školou. Kopie nebo sken je neplatný
doklad. Čestné prohlášení odevzdejte zástupcům hromadně.

•

V čestném prohlášení dítěte je uvedeno, zda při výuce může odložit roušku. Pokud ano,
učitel má možnost si ji na obličeji ponechat nebo také odložit. Jestliže vyučujete skupinu a
jedno dítě nemá souhlas s odložením roušky během výuky, musí si ponechat roušku na obličeji
všichni žáci i učitel.

•

Docházku zapisujte do třídní knihy tak, aby bylo odlišeno, zda je výuka vedena ve škole
nebo na dálku. U výuky na dálku uvádějte do docházky písmeno D a u výuky ve škole klasické
lomítko / nebo při omluvené absenci O.
U výuky na dálku dále platí, že text v třídní knize začíná slovy Distanční výuka a za něj napište
obsah výuky.

•

Vyučujete-li podle předloženého rozvrhu ve škole nejméně 180 minut v kuse, máte nárok na
stravenku. Vyzvedávání stravenek se bude řídit pokyny J. Valentové.

•

Pokud budete učit v jiné než Vaší třídě, přihlašte se jako host a Klasifikaci můžete otevřít jako
na počítači doma (týká se učitelů, kteří se v průběhu týdne dělí o učebnu).
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•

Komisionální zkoušky:
o Postupové zkoušky jsou v letošní roce zrušeny.
o Závěrečné zkoušky absolventů proběhnou takto:
 klasicky dle § 6 odst. 1 písm. c), odst. 2 a dle § 7 odst. 1 vyhlášky o ZUV, tj.
vystoupením, výstavou nebo před komisí podle vyvíjející se situace a nařízení
vlády nebo
 distančním způsobem (s využitím prostředků pro vzdělávání na dálku) a při
respektování výše uvedených ustanovení vyhlášky nebo
 v náhradním termínu, který určí ředitel školy, a to nejpozději do konce září 2020
o Talentové zkoušky na konci přípravného studia a postupové zkoušky v rámci
studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin mohou proběhnout distančním
způsobem.
o Přijímání uchazečů o vzdělávání v ZUŠ (zápis do ZUŠ) je umožněno za dodržení
hygienických podmínek, které platí pro žáky školy. Na uchazeče je tedy pohlíženo
podobně jako na žáka školy, a je tedy nutné předložit čestné prohlášení ve smyslu
ustanovení čl. III, odst. 1 usnesení vlády č. 491/2020 Sb. V případě, že je nutná
přítomnost zákonného zástupce uchazeče u vykonání talentové zkoušky (zejména u
žáků mladšího školního věku), mělo by to být umožněno za podmínky dodržení
hygienických pokynů vydaných ministerstvem zdravotnictví, které budou platné v době,
kdy talentové zkoušky budou probíhat. Zápis bude zahájen 8. 6. 2020 a roznáška
plakátů bude zahájena v pondělí 25. 5. 2020 (rozpis roznášky bude zveřejněn
v průběhu příštího týdne)

Pohyb v budově školy od 18. 5. 2020
•

Vstup do budovy školy bude umožněn pouze žákům, nikoli doprovázejícím osobám.

•

Žáci budou před výukou čekat v prostoru před hlavním vchodem do školy v
dvoumetrových odstupech k ostatním osobám, nejdříve 5 minut před začátkem výuky.

•

Pedagog si před školou žáka vyzvedne a společně vejdou do budovy. Před vstupem pedagog
zkontroluje, zda žák má roušku a sáček na uložení použité roušky (v případě, že výuka bude
ve třídě probíhat bez roušky).

•

V budově u vchodu si žák za přítomnosti učitele přezuje boty a vloží je do jednorázové tašky,
kterou poskytne škola a ošetří si ruce připravenou dezinfekcí. Společně po vyznačených
koridorech přejdou do třídy.

•

Po výuce opět společně s učitelem odejdou k východu ve Frýdlantské ulici mezi prodejnami
Livox a Melodia, kde žák opustí budovu. Učitel u východu do připraveného koše vyhodí tašku
od bot a vrátí se do své třídy.

•

Učitel následně vydezinfikuje třídu a půjde k hlavnímu vchodu vyzvednout dalšího žáka.

•

Individuální výuka ve škole bude trvat 45 minut a 15 minut bude na přesuny po budově a
dezinfekci třídy, celkem 60 minut. U kolektivní výuky bude přestávka na přesuny a dezinfekci
v délce 30 minut.

•

Škola přebírá odpovědnost za bezpečnost žáka ve chvíli vyzvednutí učitelem a končí
opuštěním budovy východem do Frýdlantské ulice mezi prodejnami Livox a Melodia.

•

Žáci budou mít zákaz volného pohybu a pobytu v budově školy – mohou jít sami v době
výuky pouze na toaletu.

•

Výtahy, sborovna a čekárny nebudou v provozu. Ve sborovně lze pouze kopírovat nejnutnější
materiály pro výuku s použitím rukavic, které budou k dispozici u kopírky. Při kopírování může
být ve sborovně pouze jedna osoba.

•

Mikrovlnná trouba bude učitelům k dispozici na chodbě v 1. patře vedle dveří do kanceláře
školy. Zde platí pravidlo dodržení vzdálenosti mezi přítomnými osobami nejméně 2 metry.
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•

Dezinfekční prostředky budou ve škole v každé třídě, na toaletách, u hlavního vchodu do
budovy, u kopírky a mikrovlnky. Na toaletách budou navíc k dispozici dávkovače s mýdlem a
jednorázové papírové ručníky.

•

Úklid budovy bude splňovat předepsané hygienické požadavky a ve třídách se bude v průběhu
výuky často nebo nepřetržitě dle počasí větrat.

•

Ve společných prostorách budovy budou všichni povinni nosit roušku. Na základě zvážení
níže uvedených rizik může vyučování ve třídě probíhat bez roušek pouze na základě
písemného souhlasu rodičů. Jestliže u vícečetné skupiny nebude jeden z rodičů souhlasit
s odložením roušek, bude výuka probíhat v rouškách.

•

Na detašovaných pracovištích platí stejná hygienická a organizační pravidla jako v budově
ZUŠ v Liberci.

•

Jestliže učitel zjistí u žáka příznaky virového onemocnění, neprodleně informuje vedení
školy, zákonné zástupce a odvede žáka do označené čekárny vedle vrátnice. Vedení školy
následně informuje Krajskou hygienickou stanici v Liberci, která vydá pokyny, jak dále
postupovat. Vedení školy s těmito pokyny seznámí zaměstnance školy. Projeví-li se příznaky u
zaměstnance, je jeho povinností okamžitě informovat vedení školy a dále se postupuje jako
v případě příznaků u žáka.

•

Pohyb žáků nevidomých pedagogů. Třídní učitelé poučí před prvním příchodem do školy své
žáky, že po příchodu do školy se nahlásí ve vrátnici školy, vrátný zatelefonuje třídnímu učiteli a
žák odejde sám do učebny. Po skončení výuky odchází učitel se žákem k východu ve
Frýdlantské ulici a navrací se sám do své učebny.

•

Před školou platí zákaz kouření.

Vstup učitelů do školy, kteří učí pouze na dálku od 18. 5. 2020
•

Vstup do budovy školy je možný každou středu od 10 do 12 hodin na nezbytně nutnou
dobu.

•

Při vstupu se každý podepíše do docházkového sešitu (čas příchodu, odchodu a podpis) a u
H. Kellerové podepíše čestné prohlášení o tom, že se u vás neprojevují příznaky virového
onemocnění, seznámení s rizikovými faktory a dodržování provozních, hygienických a
organizačních pravidel.

Rizikovost výuky uměleckých oborů
Učitel je povinen s plným vědomím níže uvedených rizik vyvarovat se činnostem, které zvyšují riziko
přenosu virového onemocnění.
Velmi vysoká rizikovost
• hra na dechové nástroje
• zpěv
• taneční obor
• literárně dramatický obor
Vysoká rizikovost
• hra na hudební nástroje, při které žák i učitel sdílejí stejný hudební nástroj
• výtvarný obor
Nižší rizikovost
• hra na hudební nástroje, při které žák i učitel nesdílejí stejný hudební nástroj
Rizikovost zvyšují zdravotní faktory, které vydalo Ministerstvo zdravotnictví:
Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod uvedený níže
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nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti
trvalého bydliště – vymezení osob:.
• Věk rodinného příslušníka nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
• Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s
dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
• Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou
např. hypertenze.
• Porucha imunitního systému, např.
o při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
o při protinádorové léčbě,
o po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
• Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
• Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
• Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin
(dialýza).
• Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Jméno a příjmení zaměstnance:
Datum narození:
Trvalé bydliště:
Prohlašuji, že se u mne neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového
infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).
Prohlašuji, že jsem byl seznámen s vymezením osob s rizikovými faktory, riziky výuky uměleckých
oborů a s doporučením, abych zvážil tyto rizikové faktory při rozhodování o pedagogické činnosti
v budově ZUŠ Liberec.
Prohlašuji, že jsem byl seznámen s výše uvedenými provozními, hygienickými a organizačními
pravidly přímé a nepřímé vyučovací činnosti ve škole v období od 18. 5. 2020 do 30. 6. 2020 a
zavazuje se, že se jimi budu řídit.
Prohlašuji, že souhlasím* / nesouhlasím* s odložením roušky ve třídě během výuky.
V Liberci
Dne
Podpis zaměstnance
*Nehodící se, prosím škrtněte
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Stanovisko Ministerstva zdravotnictví ČR
k vybavení zaměstnanců rouškami v souvislosti s šířením koronaviru

Dne 18. března 2020 bylo vydáno Usnesení vlády České republiky č. 247, kterým vláda zakázala s
účinností od 19. března 2020 od 00:00 hod. všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště,
bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo
jiné prostředky, které brání šíření kapének.
Dle usnesení vlády vzniká povinnost nosit roušky, popř. jinou ochranu nosu a úst, občanům České
republiky, a to i po dobu jejich výkonu práce (pokud místo práce není v místě trvalého bydliště). Usnesení
vlády tedy přikazuje, aby občan ochranný prostředek užíval i v práci. Neexistuje zde ale pro
zaměstnavatele vyvstávající povinnost vybavit zaměstnance rouškami, či jiným ochranným prostředkem
dýchacích cest.
Přestupky a pokuty vycházejí ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a ze zákona
č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),
ve znění pozdějších předpisů. Nikoli tedy ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
ve znění pozdějších předpisů.

BIOLOGICKÝ ČINITEL
(INFEKČNÍ RESPIRAČNÍ ONEMOCNĚNÍ, př. COVID)
RADY A DOPORUČENÍ PRO DOMÁCÍ KARANTÉNU
Jste v domácí karanténě. Váš stav nevyžaduje přijetí do nemocnice. Je důležité dodržovat
následující pokyny:
1.

Zůstaňte doma

Vy nebo osoba, o kterou pečujete, byste měli zůstat doma s výjimkou lékařské péče (viz bod 3 a 8 –
co dělat před vyhledáním lékařské péče). Nechoďte do práce, školy, na veřejná místa a nepoužívejte
hromadnou dopravu nebo taxi, dokud vám nebude řečeno, že je to bezpečné.
62

Jestliže potřebujete obstarat nákup potravin, jiného zboží a léků, musíte požádat o pomoc jinou
osobu. Také si můžete nákup objednat telefonicky nebo mailem (online). V instrukcích pro dodání
zboží musí být uvedeno, že nákup má být ponechán venku nebo na verandě nebo na jiném vhodném
místě.
2.

Izolujte se od ostatních osob ve vaší domácnosti

Měli byste zůstat v dobře větratelné místnosti s oknem, které se dá otevírat a pokud to lze, měli byste
být separováni od ostatních osob v domácnosti. Zavírejte dveře.
Pokud je to možné, používejte oddělenou koupelnu. Pokud sdílíte koupelnu s ostatními osobami, je
nezbytný pravidelný úklid. Pokud nemáte k dispozici samostatnou koupelnu, měla by osoba v domácí
izolaci používat zařízení jako poslední, a poté by tato osoba měla koupelnu řádně uklidit. Osoba
v domácí izolaci musí používat vlastní ručníky, které nepoužívají další členové domácnosti, a to jak
pro osušení po koupání nebo sprchování, tak pro účely hygieny rukou.
Pokud bydlíte na koleji či jiném místě, kde sdílíte společnou kuchyni, koupelnu a společenské
prostory, měli byste zůstat jen ve svém pokoji se zavřenými dveřmi, vycházet jen v nezbytných
případech a nosit ústní roušku.
Pokud sdílíte s ostatními osobami kuchyň (na koleji apod.), pokud je to možné, nevstupujte do těchto
míst, pokud jsou tam přítomni ostatní. Pokud to jinak nejde, noste ústní roušku. Jídlo jezte ve svém
pokoji. Použité nádobí myjte ručně v horké vodě s čisticím prostředkem a osušte vlastní utěrkou.
3.

Než navštívíte svého lékaře, nejdříve mu zavolejte

Všechny návštěvy lékaře by měly být předem projednány telefonicky. Je to proto, že je ve
zdravotnických zařízeních potřeba minimalizovat kontakt s ostatními lidmi.
V případě že se zhorší váš zdravotní stav (objeví se zejména horečka, kašel, dušnost), kontaktujte
telefonicky svého lékaře, který bude dále organizovat poskytovaní zdravotní péče ve spolupráci
krajskou hygienickou stanicí, případně volejte linku 112.
Pokud potřebujete poradit v souvislosti s coronavirem, jsou k dispozici nonstop linky Státního
zdravotního ústavu 724 810 106 nebo 725 191 367 nebo 725 191 370.
K dispozici jsou i infolinky jednotlivých krajských hygienických stanic.

4.

Noste ústní roušku, pokud vám to je doporučeno

Pokud jste dostali ústní roušku, měli byste ji nosit v případě, že pobýváte ve stejné místnosti s jinými
lidmi i v případě návštěvy poskytovatele zdravotní péče. Pokud nemůžete nosit ústní roušku, měli by
ji nosit lidé, kteří s vámi žijí, pokud jsou s vámi ve stejné místnosti.
5.

Kryjte si ústa a nos při kašli a kýchání

Při kašlání nebo kýchání si zakryjte ústa a nos kapesníkem na jedno použití. Lidé, kteří pečují o osoby
čekající na výsledky vyšetření na infekci, př. COVID, by také měli používat při kašli a kýchání
jednorázové kapesníky.
Kapesníky odhazujte do plastového pytle na odpadky (viz bod 10 - nakládání s odpady) a okamžitě po
jejich použití si umyjte ruce mýdlem a vodou (po dobu nejméně 20 sekund), opláchněte si je a
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důkladně osušte. Stejně tak pečující osoba pomáhá při dodržování tohoto pravidla osobě, o kterou se
stará.
6.

Myjte si ruce

Myjte si ruce a osobě, o kterou pečujete, pomáhejte při mytí rukou. To by se mělo provádět často a
důkladně mýdlem a vodou po dobu nejméně 20 sekund, poté si ruce opláchněte a důkladně osušte.
Totéž platí pro osoby pečující o kohokoli, kdo je testován na SARS-CoV-2. Nedotýkejte se očí, nosu a
úst nemytýma rukama.
7.

Vyhněte se sdílení domácích potřeb

Předměty (skleničky, šálky, kuchyňské náčiní, ručníky, ložní prádlo nebo jiné předměty), které jste vy
nebo osoba, o kterou pečujete, použili, byste neměli sdílet s ostatními osobami ve vaší domácnosti.
Po použití těchto předmětů je důkladně omyjte mýdlem a vodou; k mytí nádobí a příborů lze použít
myčku nádobí.
Prádlo, povlečení a ručníky by měly být uloženy v plastovém pytli a vyprány, jakmile bude známo, že
testy na SARS-CoV-2 (př. COVID) jsou negativní. Pokud to není možné a musíte prádlo prát, přečtěte
si další pokyny k manipulaci s prádlem níže.
8.

Nezvěte si domů návštěvy

Pokud si myslíte, že je nezbytně nutné, aby vás někdo navštívil, proberte to nejdříve s vaším
lékařem. Pokud musíte mluvit s někým, kdo není členem vaší domácnosti, udělejte to telefonicky.
9.

Domácí zvířata

Snažte se držet dál od svých domácích mazlíčků. Pokud je to nevyhnutelné, myjte si ruce před a po
kontaktu s nimi.
10.

Praní prádla

Pokud potřebujete vyprat doma prádlo, ještě než budou k dispozici výsledky vyšetření, vyperte ho
pomocí pracího prostředku při nejvyšší možné teplotě vhodné pro danou tkaninu. Vhodné jsou teploty
nad 60 °C. Pokud je to možné, sušte a žehlete prádlo na nejvyšší možnou teplotu vhodnou pro danou
tkaninu.
Při manipulaci se znečištěnými materiály používejte jednorázové rukavice a plastovou zástěru a
očistěte všechny povrchy v okolí pračky.
Prádlo nenoste do veřejné prádelny.
Po manipulaci se špinavým prádlem si důkladně umyjte ruce mýdlem a vodou.
11.

Odpady

Veškerý odpad (včetně roušek a kapesníků) od osoby v izolaci, by měl být uložen v plastovém pytli na
odpadky a po naplnění musí být pevně zavázán. Plastový pytel by pak měl být vložen do druhého
pytle a zavázán a až poté dán do kontejneru na odpad.
12.

Sledujte příznaky onemocnění u sebe nebo u osoby, o kterou pečujete

Pokud se zhoršuje zdravotní stav vás nebo osoby, o kterou pečujete, např. máte dýchací obtíže,
vyhledejte lékařskou pomoc. Pokud se nejedná o nouzovou situaci, telefonujte vašemu praktickému
lékaři nebo do nemocnice.
Pokud se jedná o stav nouze a potřebujete zavolat sanitku, informujte volajícího nebo operátora, že
jste vyšetřováni na SARS-CoV-2 (nebo že pečujete o někoho, kdo je testován na SARS-CoV-2) .
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19. 5. 2020
e-mail, web

Přátelé,
když byla škola uzavřena, přestavěly se zcela nově wifi sítě. Učitelé mají heslo na školní wifi
Školní wifi není omezeno na jedno patro, ale je dostupné po celé budově. Vaše heslo nesdělujte
žákům, protože žáci mají svoje heslo, které najdou na skleněné nástěnce v atriu školy. Severáček má
svoje heslo v prostoru zkušeben a toto heslo je pouze pro učitele, není pro žáky.
Hesla se budou měnit několikrát v průběhu roku. Celý systém je nově nastavený z důvodů vyšší
bezpečnosti.
Přeji Vám pěkný den
Tomáš Kolafa

20. 5. 2020
e-mail, web

Vážení přátelé,
učíte-li ve škole, zkopírujte prosím do třídnice (rovnou do textu, jak zapisujete učební látku) v
Klasifikaci větu:
Žák byl seznámen s hygienickými a organizačními pravidly v ZUŠ Liberec, platnými od 18.
5. 2020, včetně ochrany zdraví.
Větu nevkládejte u žáků či skupin, které pokračují ve výuce na dálku.
Děkuji Vám a přeji pěkný den
Tomáš Kolafa

24. 5. 2020
e-mail, web
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Vážení rodiče
•

Od 1. 6. 2020 vyplňte a odešlete na webu on line přihlášku https://www.zusliberec.cz a
vyberte (objednejte se) na webu nabízený den a čas zápisu. Vyplněnou přihlášku netiskněte.

•

Dostavte se k zápisu do budovy školy ve Vámi objednaném dni a čase (uchazeč se svým
zákonným zástupcem). Po vstupu do budovy obdržíte na recepci informace o místě konání
zápisu – číslo učebny (popř. šatny) a patro. Dodržte prosím přesný čas příchodu.

•

V místě konání zápisu Vám vytiskneme přihlášku ke studiu ke kontrole a k podpisu, kterou jste
vyplnili přes web. Vašemu dítěti (uchazeči) bude přiděleno identifikační číslo, podle kterého
naleznete výsledek zápisu (přijímací zkoušky).

•

Před vyhlášením výsledků zápisu můžete osobně nahlédnout do protokolu zápisu, a to v pátek
19. 6. 2020 od 16 do 18 hodin v 1. patře č. 228 budovy ZUŠ Liberec.

•

Další možnost zápisu v hudebním oboru: po vyplnění přihlášky lze vykonat zápis na dálku
zasláním nahrávky písničky, a to nejpozději do 18. 6. 2020 na e-mail: kolafa@zusliberec.cz
(platí pouze pro hudební nástroje, sólový a sborový zpěv). V případě přijetí Vás ještě vyzveme
k podpisu přihlášky.

•

Výsledky zápisu zveřejníme na webu školy v pondělí 22. 6. 2020 :
o
o

o
•

přijatý žák – splnil všechna kritéria přijetí s vysokým bodovým ohodnocením a je přijat
čekatel – splnil všechna kritéria přijetí s nižším bodovým ohodnocením než přijatý žák a
je přijat tehdy, pokud některý z přijatých žáků nenastoupí (škola zákonné zástupce
těchto žáků informuje zpravidla v září)
nepřijatý žák – nesplnil všechna kritéria přijetí a nemůže nastoupit jako žák ZUŠ

Kritéria pro přijetí, která zjišťujeme během zápisu
o Obecná kritéria
 Schopnost samoobslužnosti a reagování na pokyny učitele, úroveň
komunikačních dovedností dítěte.
 Charakteristika spolupráce dítěte při zápisu (aktivní, průměrná, pasivní).
o Hudební obor
 Intonační a rytmické předpoklady – zpěv lidové písně.
 Schopnost udržení tempa a opakování rytmického modelu např. tleskáním.
o Taneční obor
 Schopnost udržení tempa a opakování rytmického modelu např. tleskáním.
 Reagovat pohybem na změny v hudbě (pomalu, rychle, zastavení...).
 Předvést pohybovou představivost – zatančit podle jednoduchého zadání
(ptáček, koník...).
 U dětí starší devíti let jsou v průběhu přijímacího řízení testovány také fyzické
předpoklady (držení těla, ohebnost, předklon, nárty...).
o Výtvarný obor
 Uchazeč o přípravné studium, 1. a 2. ročník prvního stupně dokáže dle pokynů
učitele samostatně nakreslit barevně ilustraci ke známé pohádce (postavy,
zvířata).
 Uchazeč o studium v 3. a vyšším ročníku prvního stupně a ve druhém stupni
dokáže samostatně nakreslit studii vlastní ruky (stínovaná kresba tužkou) a
kresbu lidské postavy zpaměti (kresba tužkou).
o Literárně-dramatický obor
 Dobře vyslovovat a artikulovat bez zjevných vad výslovnosti dle věku dítěte.
 Předvést základní pohybové dovednosti – postoj, chůze, poskok dle věku dítěte.
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•

Formou etud reagovat na pokyny učitele, hodnotí se míra tvořivosti dle věku
dítěte.
Číst text se správnou dikcí (četba textu se nevyžaduje u zájemců o přípravné
studium prvního stupně).

Zápis do ZUŠ (přijímací zkouška) se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., v platném znění.

14. 6. 2020
e-mail, web

Vážení přátelé,
v pátek proběhla porada vedení, na které byly připraveny a projednány informace spojené s řádným
ukončením letošního školního roku.
Pečlivě si je prosím prostudujte. V případě dotazů se obracejte na vedení školy.
Přeji Vám mnoho zdaru v závěru školního roku.
Tomáš Kolafa
Vážení přátelé,
posílám Vám informace spojené s řádným ukončením školního roku 2019 / 2020. Okolnosti posledních
měsíců nás všechny postavily před mnoho nových situací. Stejně je to i se závěrečnou pedagogickou
radou, kterou z organizačních důvodů pořádám touto korespondenční formou. Od online rady jsem
vzhledem k počtu 82 učitelů upustil.
Připomínky k zápisu níže uvedeného textu pedagogické rady zasílejte nejpozději do 18. 6. 2020
písemnou formou na e-mail ředitele. Pokud žádné připomínky nezašlete, má se za to, že s níže
uvedeným textem souhlasíte a je tak odsouhlasen jako při řádném jednání pedagogické rady.
Jako na všech našich pedagogických radách tradičně přijměte mnoho poděkování za uplynulé období.
Mnohým z nás se svět otočil, ale jak říkaly už naše babičky, všechno špatné je k něčemu dobré. Po
prvních týdnech strachu jsme nyní ve fázi, kdy víme, co by nás mohlo potkat, a také víme, jak celé
situaci čelit. Předpokládá se, že od září by měly školy pracovat v normálním provozním režimu a
opatření budou přijata pouze v případě lokální nákazy. Při pokračování současného omezeného režimu
reálně hrozí, že by rodiče začali odhlašovat své děti ze školy a my bychom přicházeli o žáky a tím
pádem o své pracovní úvazky.
Výuka na dálku ukázala mnoho pozitiv. Jak i v médiích mnohokrát zaznělo, zvýšila se počítačová
gramotnost učitelů. Mnozí z vás také hovoří o tom, že ti žáci, kteří příliš nepracovali před koronou,
nepracovali ani během ní a žáci, kteří chodili na hodiny připraveni, pracovali i v době výuky na dálku.
Co je však potěšující, že někteří žáci začali právě v době výuky na dálku pracovat s větším zájmem a
ochotou se na výuku připravit. Přesto všechno je ale nezpochybnitelné, že klasická výuka je klasická
výuka – má své zcela nezastupitelné místo v našem životě. Nejde pouze o výuku samotnou, ale o
osobní kontakt učitele se žákem, který je základním pilířem výuky. Ani ta sebelepší výuka na dálku
nemá tak silnou zpětnou vazbu na žákovu práci, jako je osobní kontakt žáka s učitelem.
V době výuky na dálku vznikly ve většině oborů velké a rozsáhlé zásobníky pedagogických činností
(Severáček, hudební nauka, výtvarný, taneční i literárně dramatický obor), které bude možné využít i
v době klasické výuky např. u dětí, které nebudou dlouhodobě přítomny ve výuce. Většina z vás má
díky koroně své nové zásobníky činností a úkolů pro výuku na dálku nebo zkušenosti, jak s dítětem na
dálku efektivně pracovat. Pro zajímavost naleznete na odkazech některé přípravy a zajímavosti na
uvedených odkazech:
http://www.zusliberec.cz/jak-se-vzdelavame-na-dalku-novinka-123.html
http://severacek.cz/vyuka-online
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Také bylo příjemné pozorovat, jak budova školy, která byla několik týdnů ponořena do hlubokého
ticha, ožila od 19. května tradičním šumem dětí a učitelů. Bylo na všech vidět, jak jsme rádi, že se
scházíme a můžeme spolu normálně, i přes nějaká ta omezení, normálně komunikovat a vytvářet
obraz naší školy.
Mnoho rodičů ocenilo práci všech učitelů a vyjádřilo uznání práce učitelů i písemnou formou:
http://www.zusliberec.cz/rodice-nam-pisi-novinka-124.html
A je také přirozené, že se ozývali i rodiče, kteří nebyli spokojeni. Bylo jich ale minimum a vedení školy
s nimi komunikovalo spolu s vámi telefonicky. Často se ukázalo, že se jednalo spíše o komunikační
šumy a nesoulad byl sladěn během krátké doby. V této souvislosti je třeba připomenout, že ještě před
dvěma týdny nevyučovaly střední školy a druhý stupeň základní školy. Tedy primární školství, které
připravuje děti na své budoucí povolání. Naše škola v individuální výuce pracovala na 80% a
kolektivní předměty podle prostorových a časových možností.
Závěrem děkuji všem učitelům, kteří jsou ve škole, vyučují na dálku nebo kombinují obě formy
výuky. Děkuji také všem správním zaměstnancům za ochotu, trpělivost a snahu dostát všem
permanentně měnícím pravidlům v průběhu 2. pololetí školního roku 2019 / 2020.

KLASIFIKACE VE VŠECH UMĚLECKÝCH OBORECH I STUDIJNÍCH ZAMĚŘENÍ
U předmětů, které probíhaly pouze na dálku, klasifikujte období za únor a část března 2020 do
zahájení jarních prázdnin – pak hodnoťte tzv. formativně – to znamená, že se neklasifikuje
(neznámkuje), ale hodnotí pokrok a snaha žáka bez ohledu na to, zda plní či neplní očekávané
výstupy ŠVP ZUŠ Liberec.
Formativní hodnocení:
ZJEDNODUŠENĚ ŘEČENO, ŽÁK SE HODNOTÍ, JESTLI PROJEVIL NĚJAKÝ ZÁJEM, SNAHU A ZDA JE
ZŘEJMÝ POKROK V JEHO PRÁCI. Pokud žák nespolupracoval v době výuky na dálku, hodnoťte jej
pouze za období do jarních prázdnin, podle udělené známky v únoru (podle ŠVP má být každý žák
minimálně jednou za měsíc klasifikován známkou – pro jistotu zkontrolujte a dopište měsíční
udělování známek u všech svých žáků v celém druhém pololetí – známky lze udělovat i v době
výuky na dálku).
VYDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ
v pondělí 29. 6. 2020 od 14 do 17 hodin
v úterý 30. 6. 2019 od 9 do 13 hodin
RODIČE NEMAJÍ DO BUDOVY ŠKOLY PŘÍSTUP – vysvědčení si vyzvednou žáci sami bez rodičů
(informujte prosím rodiče žáků)
Třídní učitelé předají absolventům spolu s vysvědčením také absolventský list.
Závazné pokyny:
•
•
•

•
•
•

učitelé s pracovním úvazkem 75% a více mají povinnost být ve škole po oba dva dny
učitelé s nižším úvazkem nahlásí předem svému zástupci, který z výše uvedených dvou dnů
budou vydávat vysvědčení (ve škole mohou být také po oba dva dny)
učitelé, kteří vyučují 100% na dálku po předchozí dohodě se zástupcem vydají vysvědčení
pouze v úterý 30. 6. 2020 od 14 do 17 hodin – škola těmto učitelům zajistí vyšší hygienické
zabezpečení (i zde platí povinnost, že při prvním vstupu do školy musí učitel odevzdat
v písemné podobě čestné prohlášení s vlastnoručním podpisem o tom, že se u něho
nevyskytují příznaky virového onemocnění – k vyzvednutí u svých zástupců)
informujte žáky, že si mohou vysvědčení vyzvedávat bez předchozí domluvy času, mohou přijít
a odejít sami do školy
příchod do budovy bude hlavním vchodem a východ do Frýdlantské ulice (u obou vchodů
budou přítomni vrátní)
do třídní knihy zapište datum a hodinu předání vysvědčení (z důvodů trasování)
70

FOTODOKUMENTACE INFORMAČNÍCH TABULÍ V BUDOVĚ ZUŠ LIBEREC

71

72

73

74

75

76

77

