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2. pololetí 2016/2017 na ZUŠ Habartov
Ani v druhé polovině školního roku 2016/2017 jsme na Základní umělecké škole Habartov,
okres Sokolov, nezaháleli. Dovolte mi tedy v několika bodech shrnout naši činnost a
poděkovat Městu Habartov a Vám rodičům, prarodičům, žákům i přátelům školy za
spolupráci tento školní rok.
 SOUTĚŽ ZUŠ 2016/2017
I v letošním roce se naši žáci zúčastnili Soutěže Základních uměleckých škol a to ve hře na
kytaru a ve hře na smyčcové nástroje. Školními koly se probojovali všichni a vzorně
reprezentovali školu i na okresních kolech soutěže.
V okresním kole hry na kytaru, které se konalo 21. 2. 2017 v Základní umělecké škole
v Kraslicích, se umístilo kytarové duo ve složení: Klára Brychtová, Martin Kováč – na 3.
místě.
V okresním kole hry na smyčcové nástroje, které se konalo 22. 2. 2017 v Základní
umělecké škole v Chodově, se umístila děvčata ve hře na housle: 0. kategorie – Nela
Hlaváčová – 2. místo, 1. kategorie – Eliška Kohnová – 2. místo, 2. kategorie – Alena Tvrzová
– 3. místo.
Poděkování patří paní učitelce Renatě Stibůrkové, DiS., Mgr. Lence Tvrzové a Mgr.
Anně Patakové za přípravu žáků do soutěží.
 Třídní koncerty „přehrávky“
29. 3. 2017 Třídní přehrávka p. uč. Zábranové
22. 5. 2017 Ukázkové hodiny p. uč. Haitingera
23. 5. 2017 Třídní přehrávka p. uč. Haitingera Krajková
23. 6. 2017 Třídní přehrávka p. uč. Patakové a Tvrzové
- na Základní umělecké škole představujeme i koncerty tzv. třídní – tedy vystupují žáci
z jedné třídy, nejlépe každé pololetí, rodiče i děti tak mají možnost porovnat své výkony a
zlepšení s ostatními žáky – starší, mladší apod. Jsou tak zřetelněji vidět posuny
uměleckého vzdělávání.
 KONCERTY
8. 4. 2017 Velikonoční koncert – DDM Habartov
- každým rokem jsme DDM Habartov pozváni na Velikonoční akci, kdy můžeme v MKS
přispět i hudebním vystoupením, naši žáci tak dokreslují tvůrčí činnost ostatních šikovných
dětí i rodičů.
25. 4. 2017 Výchovné koncerty pro MŠ – Habartov i Sokolov
- i tentokrát si děti z MŠ mohly vyzkoušet roli posluchačů koncertu a poznat i neobvyklé
hudební nástroje. Byly skvělé a dostaly i drobné odměny.
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26. 4. 2017 Výchovné koncerty pro MŠ a ZŠ Krajková
- poprvé jsme zkusili obohatit děti výchovnými koncerty i v Krajové, ani tam nebyla nouze
o odměny a žáci MŠ i ZŠ Krajková byli velice šikovní.
11. 5. 2017 Koncert ke Dni Matek
- výborné výkony zazněly i na koncertě pro maminky, bylo nás pár, ale každá maminka si
odnesla kytičku, ale především odměnu v podobě uměleckého výkonu svého dítěte, což je
k nezaplacení.
13. 6. 2017 Malý závěrečný koncert
- na závěr školního roku si vždy připravujeme dva koncerty, první „malý“ je právě
v prostorách naší ZUŠ. Přesto, že nese název „malý“ závěrečný koncert, věřte, že výkony
byly velké.
15. 6. 2017 Závěrečný koncert Krajová
- konec školního roku se musí „oslavit“ i v naší pobočce – tedy v prostorách MŠ a ZŠ
Krajková. Pod vedením paní učitelky Mgr. Zábranové se koncert podařil a i Krajková ožila
v polovině června uměním.
20. 6. 2017 Výchovný koncert pro ZŠ Habartov
- nejen mateřským školám, ale i škole základní nabízíme tzv. výchovný koncert. Letos
jsme konstatovali, že „výchovný“ netřeba nazývat. Děti prvního stupně základní školy byly
perfektní, poznaly všechny nástroje a ukázkově zatleskaly každému uměleckému výkonu.
Učitelé základní školy tedy výchovu zvládají na 1* a my můžeme jen zpestřit červnové
dopoledne.
20. 6. 2017 Velký závěrečný koncert
- ke klasickému reprezentativnímu koncertu patří Závěrečný koncert v Městském
kulturním středisku. Zařazujeme sem především starší žáky, žáky, kteří pokračují ve
studiích na odborných středních školách a žáky reprezentující ZUŠ i mimo její hranice.
Zpravidla se koncertu zúčastní i zástupci města Habartov. Velké díky tentokrát patří
zázemí, které kolektiv městského střediska zajistí vždy na 100%.
 ZUŠ Open
Poprvé v této republice se na podnět Magdaleny Kožené konal „festival“ na podporu
základního uměleckého vzdělávání. Cílem projektu (viz. www.zusopen.cz) je posílení
statutu základních uměleckých škol jako takových. I my jsme se zapojili a uspořádali jsme
„Dopoledne otevřených dveří“. Navštívili nás žáci Základní školy Habartov i Mateřských
škol. Interaktivní formou (i v rámci pomyslné soutěže) se děti zapojily do základního
uměleckého vzdělávání – mohly si vyzkoušet hru na smyčcové nástroje, dechové nástroje,
zpěv, strunné nástroje, taneční obor i obor výtvarný. Díky darům, které jsme dětem mohli
nabídnout, díky panu starostovi Ing. Petru Janurovi, byla motivace v soutěžích podstatně
větší.
 Žáci, kteří jdou na střední odborné školy
Jsme rádi, že umělecké vzdělávání nekončí jen na základní škole, ale že naši žáci postupují
i nadále. Richard Kučera ze třídy pana učitele Ivo Haitingera byl přijat na Konzervatoř
Plzeň, Hra na pozoun. Slečna Eliška Vachková ze třídy paní učitelky Mgr. Veroniky
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Zábranové byla přijata na Střední pedagogickou školu, gymnázium a VOŠ Karlovy Vary.
Uznání si zaslouží i absolventka výtvarného oboru ze třídy paní učitelky Jany Aubrechtové
– Adéla Marková – její výtvarné práce jsou k vidění v prostorách MKS Habartov.
 Legenfeld
Každé dva roky (a tedy i tentokrát) jsme se zapojili do reprezentace Města Habartov.
Společně s panem Mgr. Alešem Plevkou naši učitelé a žáci odjeli zpříjemnit odpoledne
hudbou, kterou se naučili, do Legenfeldu. Pro žáky je vždy ohromnou zkušeností zahrát si
v cizím prostředí a vyzkoušet si radosti i strasti „velkých muzikantů“.
 Výjezd žáků – Za kulturoU s FrantiŠkem
Díky účelovému příspěvku Města Habartov a ochotě paní učitelky Mgr. Veroniky
Zábranové jsme poprvé (a jistě ne naposledy) zorganizovali „výjezd žáků“ naší Základní
umělecké školy s názvem „Za kulturoU s FrantiŠkem“. Kromě navštívení kolonádního
koncertu, který se žákům velice líbil, absolvovali i jízdu Frantovláčkem – s průvodním
slovem o Františkových Lázních a jiné atrakce.
 Odměny pro žáky díky daru
Velké poděkování ještě jednou patří spolupráci s Městem Habartov, panem starostou Ing.
Petrem Janurou, který pro ZUŠ zajistil finanční dar. Díky tomuto daru lze přispět na dary
pro absolventy ZUŠ, drobné dárkové předměty pro děti navštěvující ZUŠ Open a
výchovné koncerty, a zajistit i jiné předměty potřebné k výuce na ZUŠ.
Další poděkování pak patří skvělé spolupráci s ostatními organizacemi města – s MKS
Habartov, s DDM Habartov, se ZŠ a s oběma MŠ Habartov, s TS Habartov - v průběhu
celého školního roku.
Děkujeme!
 Klasifikace, elektronická žákovská knížka apod.
Na závěr dovolte několik technických poznámek. Od letošního školního roku naše
Základní umělecká škola využívá programu Klasifikace, který eviduje třídní knihy a
dokumentaci ZUŠ. Jistě si rodiče všimli také zasílání e-mailu ohledně výše školného
(úplaty za vzdělávání).
Od nového školního roku bychom s Vámi rádi spolupracovali ještě více a hodláme
zavést elektronické žákovské knížky, tedy budete moci své děti „kontrolovat“ online.
S tím je spjata i nová elektronická přihláška do ZUŠ. Vše bude k nahlédnutí a
k dispozici na našich webových stránkách www.zushabartov.cz (doufáme) poslední týden
v srpnu.

