ROK 2016 na ZUŠ Habartov
Rok 2016 přinesl Základní umělecké škole Habartov mnoho úspěšných a šikovných žáků,
několik personálních změn a drobné rekonstrukce školy.
Přijati na konzervatoř
Ve školním roce 2015/2016 byl přijat na Konzervatoř Plzeň ve studijním zaměření hra na
tubu Martin Kratochvíl ze třídy p.uč. Jiřího Janaty.
Soutěže
Žáci ZUŠ Habartov se zapojili do těchto soutěží:
Soutěž ZUŠ – hudební obor: hra na elektronické klávesové nástroje, komorní hra.
Nejvýznamnější výsledky v soutěžích
Hudební obor – účast v okresním kole Soutěže ZUŠ 2015/2016
 ve hře na elektronické klávesové nástroje:
Valentýna Maršíková (2. místo) – p.uč. Mgr. Veronika Zábranová
Barbora Střihavková (2. místo) – p. uč. Mgr. Veronika Zábranová
Eliška Vachková(2. místo) – p. uč. Veronika Zábranová
 v komorní hře (trio fléten), hře na akordeon: (p.uč. Jiří Janata, p.uč. Janatová L.)
trio zobcových fléten (Lucie Kutláková, Markéta Hrušková, Natálie Palová) – 2. místo
duo příčných fléten (Lucie Kutláková, Natálie Palová) – 3. místo
Kulturní akce školy 2016
ZUŠ nechyběla při Velikonoční akci, kdy v MKS Habartov vyplnila velikonoční dílny i
kulturním hudebním programem.
Dne 10. 5. 2016 se uskutečnil v sále základní umělecké školy i Koncert ke dni matek,
účinkoval pěvecký sbor i sólisté.
Základní umělecká škola se jako každoročně prezentovala i pro mateřské školy, kterým
uspořádala tzv. výchovné koncerty. Ty jsou představeny i jako jakýsi „nábor“ dalších
potenciálních studentů školy. Koncerty se konaly v květnu 2016.
Žáci školy díky iniciativě paní učitelky Králové také vystupují na koncertě v Mariánských
Lázních. Reprezentují tak školu i za hranicí města.
Na konci školního roku byly organizovány opět tři stěžejní koncerty. Malý závěrečný koncert
v sále základní umělecké školy, závěrečný koncert na půdě základní školy v Krajkové, kde
má Základní umělecká škola Habartov, okres Sokolov, své žáky a odloučené pracoviště. A
především se koná Velký závěrečný koncert v MKS Habartov. Ten je rozdělen na dva bloky –
dopolední a odpolední. Dopolední koncert bývá věnován žákům základních škol a je tedy opět
chápán jako výchovný koncert s příslibem nových žáků školy. Večerní koncert je pojat
formou reprezentace základní umělecké školy. Představují se zde vybraní žáci školy, kteří
reprezentovali školu na různých soutěžích a jiných kulturních akcích.
V rámci školního roku pořádá škola i tzv. třídní koncerty, kde rodiče mohou sledovat vývoj
svých dětí v uměleckém vzdělávání.

6. 12. 2016 byl uspořádán Velký Mikulášský koncert, který byl obohacen odměnami pro žáky
školy firmou pana Jaroslava Brousila. Novinkou bylo vystoupení žáků tanečního oboru, jež je
od letošního školního roku pojat jiným stylem, než bylo doposud město Habartov zvyklé. Děti
předvedly úžasné výkony a naladily tak publikum na Vánoční atmosféru. K umocnění zážitku
jistě patřily i výtvarné práce žáků výtvarného oboru, které jsou vystaveny ve vstupních
prostorách MKS Habartov.
Ne jinak tomu bylo i 13. 12 2016, kdy se konal Malý Vánoční koncert ZUŠ a 15. 12. 2016.
kdy žáci úspěšně představili své dovednosti v ZŠ Krajková.
Velké díky patří DPS Habartov, kteří přijali 21. 12. naše vystoupení a poskytli tak další
prostor pro prezentaci našich žáků.
Personální změny
Na konci školního roku jsme se museli rozloučit s některými pedagogy, kterých jsme si velice
vážili, nicméně naše řady obohatila kvalifikovaná paní učitelka tanečního oboru BcA. Karin
Wintrová, paní učitelka klavíru Mgr. Lenka Tvrzová a pan učitel dechových žesťových
nástrojů Stanislav Bárta.
Rekonstrukce v rámci školy
V loňském roce se investovalo do bourání dvou komínů, které byly v havarijním stavu. Bylo
tedy nezbytně nutné dostát jejich likvidace. V rámci drobných oprav byly využity finance
k opravě topení ve frekventované učebně hudební nauky, došlo k rekonstrukci
dorozumívacího audiovizuálního systému – tedy k opravě „zvonků“ na škole. Baletní sál byl
vybaven profesionálním tanečním povrchem.
ROK 2017 na ZUŠ Habartov
Plánované akce na (půl) rok 2017
- Soutěže ZUŠ (školní kola hry na kytaru, hry na housle, hry na klavír), okresní kola
probíhající 21., 22. a 23. 2. na ZUŠ v okrese Sokolov
- Velikonoční koncert ve spolupráci s MKS Habartov
- 25. dubna – Výchovné koncerty pro MŠ Habartov (9:00, 10:00) – bude upřesněno
- 26. dubna – Výchovné koncerty pro MŠ a 1.st.ZŠ Krajková (9:00, 10:00)
- 11. května – Koncert ke Dni matek (18:00)
- Celostátní kola soutěže ZUŠ
- postupové zkoušky – 5. – 9. června
- přijímací řízení 26. – 28. června
- 13. června – Malý závěrečný koncert – ZUŠ Habartov
- 15. června – Závěrečný koncert Krajková – ZŠ Krajková
- 20. června – Velký závěrečný koncert – MKS Habartov
- Výchovný koncert pro ZŠ – bude upřesněno
Nově se Základní umělecká škola zapojila do programu Open ZUŠ http://www.zusopen.cz/
kdy plánujeme dne 30. 5. 2017 „Den „dopoledne“otevřených dveří ZUŠ Habartov“ věnovaný
zejména pro základní a mateřské školy. Děti i dospělí si budou v dopoledních hodinách moci
vyzkoušet výuku všech nabízených uměleckých oborů formou hry i malých uměleckých
soutěží.

Investiční záměry
V letošním roce je díky Městu Habartov naplánována výstavba parkovací plochy před
budovou ZUŠ, která by měla usnadnit přístup rodičům i žákům. V jednání s městem je do
budoucna i zateplení budovy Základní umělecké školy, vybudování koncertního sálu
s bezbariérovým přístupem a dokončení drobných kosmetických úprav na střeše i ve vnitřních
prostorách ZUŠ přispívajícím ke hladšímu průběhu základního uměleckého vzdělávání.

