Pravidelně nepravidelný zpravodaj č.58
Odpovědi z dotazníků, info k začátku roku, zveme na Zahradní slavnost...

Stepaři slavili, klapou už 25 let

Soubor Fidgety Feet ještě těsně před letními prázdninami uspořádal v pátek 17. června 2016 ve Velkém sále Kongresového centra Aldis již
pojedenácté slavnostní představení Klapity Klap. Pořad byl určen nejenom pro rodinné příslušníky našich žáků, ale i pro širokou veřejnost.
Soubor pod vedením Petra a Lenky Hejnových slavil také 25. výročí svého založení. Nechyběl obrovský dort a stejně jako při oslavách dvacátých „narozenin“ se členové Fidgety Feet pokusili o početní rekord při provedení své nestárnoucí instruktivní choreografie „Lollipop“ od P.
Hejny, kterou tančili snad všichni jejich svěřenci ve svém prvním roce studia stepu. Oproti roku 2011 (přes 50 stepařů) rekord letos navýšili.
Tančilo více než 80 stepařů.
Foto: Pavlína Pospíšilová

Milí rodičové, žáci a příznivci veškerého umu vůkol!
I když prázdniny byly fajn, jsem rád, že jsme
se už zase u nás na Střezině pěkně sešli. Je
před námi deset měsíců pilné práce a určitě
se tedy máme na co těšit.
Jedna ze stěžejních událostí tohoto školního
roku nás i vás čeká již zanedlouho. Na středu
9. listopadu 2016 připravujeme do velkého
sálu Kongresového centra Aldis slavnostní
večer, kterým si připomeneme už 40. výročí
existence samostatné ZUŠ Střezina.
A nebude to jenom o programu. Zároveň
připravujeme vydání pamětní fotoknihy,
která zmapuje a připomene ten aktuální
čtyřicátý rok činnosti. Slavnostní křest nové

školní publikace proběhne také zmíněný
večer.
Třetím dárkem, který vám i nám chystáme
k výročí, budou zbrusu nové webové stránky
naší školy. To všechno chceme stihnout do
zmíněného listopadu. Když jsme hledali
nějaký úderný název pro akce kolem našeho
výročí, navrhoval jsem historicky zvučnou
zkratku VŘSR. V našem podání by to však
znamenalo „Velká Říjnová Střezinská Radost“! S původní bolševickou revolucí by to
mělo jen jeden zásadní společný rys. Stejně
jako říjnová revoluce se u nás slavila až
v listopadu, před 40 lety vznikla samostatná
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Střezina také už v říjnu. Na ten jsme však
nesehnali volné termíny v hradeckých sálech
a stejně bychom to asi nestihli vše připravit.
Nutno však dodat, že můj návrh byl kolegy
demokraticky zamítnut, což jsem se zavázal
respektovat. To mi však nezabránilo se
s vámi o slovní hříčku podělit. Už teď si tedy zaškrtněte
v diáři datum 9.11.2016 a
budeme se těšit na společné
setkání v Aldisu! Jinak vám
samozřejmě všem přeji tradičně šťastný a veselý nový Karel Šust,
rok (školní).
ředitel školy

Prázdninové novinky ze Střeziny
Jako ve všech školách, i u nás jsme prázdniny využili k menším úpravám, opravám
a vylepšením.
Hned na začátku prázdnin nás čekala rozsáhlejší oprava kanalizace v prostoru záchodů u bufetu. Ve stejné době probíhala provizorní oprava terasy v Jesličkách, která by
měla zabránit dlouhodobému zatékání do
učeben. Kromě tradičního částečného malování ve všech budovách jsme nechali natřít
a zrekonstruovat ploty kolem Jihu a Jesliček
(na Jihu ještě zbývá kousek na září).
Protože neustále rosteme, museli jsme opět
trochu upravit rozložení učeben. Tentokrát
jsme se v expanzi dokonce vrátili i na starou
budovu Na Střezině, kde vznikla další učebna z původní kanceláře. Na Jihu jsme přebudovali část 1. patra již do výsledného stavu

podle projektu. Menší úpravou stávajícího
stavu vznikly dvě budoucí učebny hudební
nauky, kabinet pro učitele HN a definitivní
zmenšenou podobu dostala i šatna pro děti
a současně i návštěvníky koncertů.
Do jedné z učeben plánovaných pro HN se
zatím přestěhuje výuka akordeonu z přízemí

Stavět budeme snad
začátkem příštího roku

Víčka nesbíráte nadarmo,
rodiče Michalky děkují
V chodbě naší hlavní budovy
na Jihu jste si jistě všimli nádoby, do které už delší čas
sbíráme víčka od plastových
lahví.
To, že jste si všimli víme, protože díky vám můžeme čas od
času rodičům Michalky poslat
plný pytel víček. Částku, kterou za víčka rodiče obdrží,

a místo této učebny vznikly vedle kanceláře
Radka Škeříka dvě menší. Spolu se sousední
třetí stejnou učebnou tak budou tvořit samostatné oddělení zpěvu v populární hudbě.
Do některých stávajících i nových učeben na
Jihu a v Jesličkách jsme pořídili nový nábytek. Z důvodu přípravy na velkou rekonstrukci postupně ukončujeme pronájmy
tělocvičen a odstěhovali jsme z této budovy
i naši sochařskou dílnu – na místo původního skladu na současném patře výtvarníků.
Na prázdniny jsme měli původně naplánovanou i úpravu vstupu a vjezdu do budovy
Jesličky, ale nestihli jsme to a budeme to
řešit v průběhu podzimu (více v článku
o vyhodnocení rodičovských dotazníků).
Karel Šust

mohou použít na léčebnou
rehabilitaci, která Michalce
pomáhá lépe zvládat strasti
její nemoci. Děkujeme, že
přispíváte a asi největším
impulsem k další pomoci je
dopis, který jsme dostali od
rodičů Michalky a prostřednictvím novin si ho můžete
přečíst i vy.
(hod)

Vizualizace projektu budoucí podoby ZUŠ Střezina.
Podle původních smělých odhadů se už mělo od září začít
s velkou rekonstrukcí. Nicméně
nejde to tak hladce, jak bychom
si přáli.
Nejprve se zkoumala možnost
využití evropské dotace, jejíž
podmínky byly ale tak složité, že
by to stavbu paradoxně ještě
prodražilo a zdrželo o další rok.
V létě se konečně zase trochu
pohnuly ledy a byla vybrána
firma, která provede pro město
velké výběrové řízení na dodavatele a zároveň zajistí stavební
dozor. O postupu prací vydalo
město před koncem srpna tiskovou zprávu, ze které cituji:
„S náklady na tuto svým rozsahem větší investiční akci, o níž se
hovoří zhruba čtvrt století, už
počítá i městský rozpočet. Pokud

2

vše půjde dobře, mohly by první
stavební práce odstartovat počátkem příštího roku. Městští
radní dnes schválili zakázku a
hodnoticí komisi. Poslední slovo,
na jehož základě bude soutěž na
zhotovitele stavebních prací vypsána, budou mít zastupitelé
v září …
Rekonstrukce umělecké školy je
po výstavbě křižovatky Koruna
další významnou městskou investicí, jejíž náklady se odhadují
zhruba na 160 milionů korun. Z
této částky by mělo být v první
fázi proinvestováno asi 60 milionů korun. Pokud vše půjde dobře,
mohly by být stavební práce
dokončeny do 31. prosince
2018“. Nám i vám nezbývá nic
jiného, než se těšit a čekat.
Karel Šust

Vyhodnocení dotazníků od rodičů
V minulém vydání Novin Střeziny jsem slíbil, že se dnes budeme podrobněji zabývat
vyhodnocením dotazníků, které vyplňovali rodiče i žáci naší školy v březnu 2016. Zde
tedy jsou některé ukázky grafických zpracování odpovědí, jak nám je vygeneroval
systém Google, i s aktuálním vysvětlujícím komentářem. Pokud byste náhodou sčítali
hlasy v jednotlivých řádcích a nevycházelo vám to, je třeba připomenout, že v této
části dotazníku rodiče mohli zaškrtnout i více odpovědí najednou. Protože k nám chodí hodně sourozenců a hodně dětí studuje i více oborů, 539 souhrnných odpovědí je
velmi slušný výsledek dotazování.
Karel Šust

Na začátek nejprve doklad o tom, „jak rodiče
hlasovali“. První dva řádky jsou rozdělené za
hudební obor podle budov (hudební obor
v budově Na Střezině a na Jihu).

Zajímavá pro nás byla vaše kritéria pro výběr ZUŠ.
Zde jednoznačně vede doporučení známých
a vlastní zkušenost rodičů s uměleckým vzděláním.
Pro více jak 100 rodičů hrálo rozhodující roli také
místo bydliště (7.ř. = vzhledem k…). Poslední řádek
vyjadřuje názor těch rodičů, kteří byli ovlivněni
vlastní uměleckou činností učitelů. Překvapivě jen
50 rodičů uvedlo výběr ovlivněný našimi nábory
v MŠ a ZŠ – zde jsme čekali větší podíl. Poslední tři
skupiny prezentují nahodilý výběr, inspiraci na
internetu a přihlédnutí k dosahu MHD. Každopádně z toho vychází, že nejlepší reklama je
„spokojený zákazník“, takže vám děkujeme za vaše
dobrá doporučení i do budoucna.

Další otázka byla věnována čerpání informací
o výuce. Naprostá většina rodičů čerpá
z rozhovorů s dítětem a s učitelem, slušné oblibě
se těší i klasické žákovské knížky (ty používáme
pouze v HO a u menších dětí v TO). Celkem 146
rodičů to nechává na vlastním pozorování a 115
komunikuje moderně prostřednictvím internetu
(3.ř.). Pouhých 10 rodičů zatím používá loňskou
novinku – zavedení elektronických žákovských
knížek. K této dosud málo známé možnosti najdete
více informací v samostatném článku.

Z úvodních otázek zmíníme ještě průzkum sledovanosti našeho zpravodaje. První dva řádky nám
udělaly radost (1.ř. = zpravodaj dostávám a přečtu
všechno, 2.ř. = dostávám, prolistuji, něco přečtu).
Záhadou je pro mne osobně 76 rodičů, kteří zpravodaj nedostávají, protože všichni učitelé se 3x
ročně dušují, že zpravodaje dětem vždy rozdají.
16 rodičů z posledního řádku napomínám
(zpravodaj dostávají, ale nečtou) .
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Jak jste s námi v kontaktu?
Ve druhé části dotazníku mohli rodiče zaškrtnout už jen pouze jednu jedinou možnost.
Tím jsme to trochu zkomplikovali rodičům, kteří vyplňovali jeden dotazník za více potomků, ale snad nám to už prominuli. Grafy odpovědí z většiny otázek si byly víceméně podobné jako vejce vejci. Na ukázku uvádíme jen grafy z prvních dvou. Podobné odpovědi
jsme zaznamenali u otázek na počet studijních zaměření, kvalitu výuky, dobrou motivaci
dětí učiteli, komunikaci učitelů se žáky i s rodiči, osobním kontaktu s učiteli apod. Všude
nás těšila vaše převažující spokojenost. Pouze v grafu dvou otázek o komunikaci
s vedením školy a se studijním oddělením se na úkor modrého pole objevila cca čtvrtinová výseč fialového označení „nevím“.
Více jak 90% rodičů také odpovědělo,
že navštěvuje akce ZUŠ, kde se prezentuje jejich dítě. S návštěvou dalších akcí je to již slabší a zde se nám
graf poprvé také trochu vybarvil.
Zjišťovali jsme, jak nás sledujete na
internetu a facebooku. Zde jsme
očekávali o něco lepší výsledky, ale
není všem dnům konec. Momentálně
pro vás připravujeme nové webové
stránky naší školy, které se budou
dobře otevírat i na tabletech a chytrých mobilních telefonech.
Pokud chcete sdílet aktuální zprávy
z dění ve škole i okolo ní, sledujte nás
na facebooku. Ve školním roce sem
aktuálně přispíváme i několikrát
denně!

Vaše vzkazy a naše odpovědi
Poslední část dotazníku byl prostor pro vaše vzkazy. Sešlo se jich
celkem 145! Většinou šlo o poděkování, pochvaly a vyjádření podpory do další činnosti. Velmi pěkně se to četlo a zvažuji udělat
z těch pozitivních vzkazů jakousi „antidepresivní knihu proti vyhoření“. Někdo si vystačil s jednou větou, někdo se rozepsal na celou
stránku. Za všechny pochvaly, názory i připomínky moc děkujeme a
vězte, že se jimi budeme zabývat. V některých bodech už máme
dokonce „splněno“.

tům a připomínkám. Jedna z nejčastějších (po WC) byla ke špatnému
parkování. To je opět věc, se kterou sami moc nepohneme. O dožívající staré Střezině mluvit nebudeme.

Jak to bude tedy s parkováním?
Na Jihu je v projektu velké rekonstrukce samozřejmě počítáno
i s parkováním. Před budovou vznikne parkoviště pro cca 16-18 aut
na krátké zastavení a vyložení dětí, další parkoviště pro více jak 45
aut bude vedle současných tělocvičen – budoucích koncertních sálů.
V Jesličkách jsme cca před rokem zarezervovali pro ZUŠ (a MŠ) tři
parkovací stání, ale pomohlo to jen opticky. V průběhu září a října
zde proto budeme opravovat vstup do budovy a v důsledku toho
vznikne samostatný chodník pro pěší a prostor pro zaparkování 4 – 5
aut uvnitř areálu. Tato místa budou samozřejmě určena jen pro dopravní obsluhu Divadla Jesličky, ale i tak doufáme, že pomohou
o něco uvolnit stávající malé parkoviště před budovou.
Objevovaly se i připomínky a návrhy na úpravu hodinových dotací
u žáků, zrušení některých předmětů, nebo naopak intenzivnější výuku vícekrát v týdnu. S tím opět nic nenaděláme. Výuka na ZUŠ se řídí
Rámcovým vzdělávacím programem pro základní umělecké vzdělávání (vydalo ministerstvo školství), který nám stanovuje základní
rámec celé výuky. V něm se můžeme sice částečně variabilně pohybovat, musíme ale splnit očekávané výstupy za jednotlivé stupně
studia. Na základě RVP vydáváme vlastní podrobný Školní vzdělávací
program, který je v aktuální verzi k nahlédnutí na webových stránkách školy nebo v papírové podobě v kanceláři.

Wi-fi ve všech budovách
Na konci školního roku jsme například ve všech třech školních budovách zřídili otevřenou wi-fi pro čekající rodiče i studenty. V budově
Jih na WC u baru naši výtvarníci umělecky posprejovali chátrající
dveře (což, jak doufáme, zamezí dalším amatérským výtvorům, patřícím spíše na nádraží). Další novinku na základě připomínek
v dotazníku pocítí rodiče už nyní při zápisu – v hudebním oboru by
měl být konec dlouhým frontám. Všechny předměty nyní zapíšete
najednou u svého třídního učitele. Přes prázdniny jsme zrekonstruovali šatny TO, na zápis je vymalováno, ale nový nábytek do šaten
přijde se zpožděním asi až za 14 dní.

Úklid WC i během odpoledne
Na základě připomínek k úklidu zavedeme od září další úklid všech
WC a vstupních prostor v budovách školy mezi 15:30 – 17:30 hodin.
Doufáme, že to alespoň částečně pomůže, víme ale, že nás je hodně
a provoz v těchto prostorách je veliký. V této souvislosti chci také
reagovat na připomínky k malému počtu WC v budovách Na Střezině
a v Jesličkách. Nic s tím udělat nemůžeme. Budova Na Střezině pro
nás dosluhuje (opustíme ji po rekonstrukci Jihu) a Jesličky už léta
čekají na svoji generální rekonstrukci. Projekt máme dávno zpracovaný, ale nejsou peníze na stavbu (resp. má nyní aktuální přednost
Jih).
Od četných pochval se tak pomalu dostáváme k dalším vašim podně-

Díky za chválu Bufítku
Na závěr jsem si nechal fenomén, který se prolínal většinou dotazníků rodičů, ale i dětí. Je jím náš školní Bufítek U Trumpety. Vaše chvála na vlídnou obsluhu, skvělý sortiment a příjemné ceny nás moc
potěšila. I my tam rádi chodíme a jen doufáme, že vše vydrží
v nastavené kvalitě i do budoucna!
Karel Šust
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Dotazníky vyplněné žáky
Březnové dotazníky pro naše žáky sklidily ještě větší zájem, než ty rodičovské. Vyplnilo je celkem 706
žáků a studentů, přičemž je jisté, že mnoho z nich u nás studuje i více oborů nebo studijních zaměření.
I zde musím poděkovat našim žákům za dobrou spolupráci a ujistit je, že i jejich připomínky nebereme
na lehkou váhu. Mnohé z nich se ostatně shodovaly s názorem rodičů (volná wi-fi, úklid WC apod.).
Začneme opět pohledem na „rozložení sil“ – tedy rozdělení respondentů podle věku a studovaných oborů v ZUŠ:

Další graf nám prozradil, že 398 žáků by rádo v ZUŠ strávilo přibližně stejnou dobu, jako nyní, 229 by ve škole chtělo zůstávat i déle, pouze 46
méně a 18 by nejraději odešlo k jiné zábavě. Zajímavé porovnání nabídly grafy sledovanosti webových stránek a facebooku oproti výsledkům
dotazníků rodičů. Zde je ale nutné vzít v úvahu i nízký věk části dětí. Webové stránky školy sleduje alespoň občas 658 dětí (odpovědělo 674) a
facebookovou stránku sleduje 237 dětí (ze 665 odpovědí).

Poslední otázka, kde mohly děti zaškrtnout více možností, směřovala na
vlastnosti jejich učitelů. Zde se opravdu „urodilo“ – posuďte sami. Většina
dětí zaškrtla 4-6 vlastností. Výsledky
si schováme a budeme si je číst, až
nám bude úzko.

Jak se dětem líbí učebny a učitelé?
V druhé části dotazníku vybíraly
děti k otázkám opět jen jednu odpověď. První dvojice otázek směřovala na prostředí školy a učebny.
Přestože víme o mnohých provizoriích, hodnocení dopadlo docela dobře. Následující otázky měly u dětí
velmi podobné hodnocení: Výuka
v ZUŠ mě baví, Mám pocit, že jsem
v hodinách spravedlivě hodnocen,
Mám rád svého učitele, Učitel naslouchá mým názorům, Můj učitel je
pro mne vzorem. Převažovalo zde
jednoznačně kladné hodnocení na
85-95% a jen malý kousek občasné
nespokojenosti typu „nic moc“.
Barevně pestřejší to bylo až u dalších dvou otázek.
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Na závěr vzkazy našich žáků
Stejně jako u rodičů, nejzajímavější počteníčko nás čekalo u poslední třetí části dotazníku. Žáci školy se mohli samostatně
vyjádřit ve čtyřech otázkách. Odpovědí se sešly stovky, potěšily nás ty jednoslovné, i dlouhé odstavce. Psaly nám malé děti
tiskacím písmem, ale i studenti ze studia pro dospělé. Bez dlouhých komentářů uvedu na závěr pár ukázek:

Co se mi v ZUŠ líbí:

Co bych v ZUŠ zrušil:

Bufet u Trumpety, jízdní řády, fotografie
na nástěnkách • Celkové kulturní
prostředí, mnoho nápadů, inspirace, obohacení a zájem o
umění • Hodní lidé, spravedliví
učitelé ... prostě všecko učitelé, lidi, přátelské prostředí • Jak
se k nám paní učitelka chová. Je
to bufet, učitelé, výzdoba u dveří,
hodně oborů, skladby, písně,
semináře a tábory, styl této budovy • Líběj se mi učitelky a učitelé.
Líbí se mi, že na mě mají čas • Líbí se mi zpracování novin ZUŠ Střeziny a všechny nástěnky • Mám ráda paní učitelku, je skvělá. Jsou tu
krásné třídy a akce jsou tu super. Nemám co Střezině vytknout • Mě
se líbí tam chodit, můžu se tam něco naučit. Líbí se mi tam bufet,
prostě všechno. A líbí se mi tam ještě něco, že na každým kroku jsou
hodiny • Můžu kreslit/malovat podle sebe, učitel poradí, ale nekecá
mi do toho jako ve škole • Otevřenost k názorům, kreativita, upřímnost kantorů • Přístup učitele,
vzhled a uspořádání budovy, že má
vždy učitel vše pod kontrolou
a dává nám vše vědět předem •
Přístup učitelů, hlavně
toho
mého,
akce školy,
Chci barevnou
noviny,
učebny a
fasádu na
celkově
se
na
škole
hodin
tance
vždycky těším •
Rodinný kolektiv i
přes
žáků • Skvělá parta, dobře strávený čas,
tolik
zapsaných
tvořit • Tvarohový koláč s borůvkama.
možnost něco vyské prostředí • Že jsem potkal skvělé kaUčitelé, lidi, přátelmarády a učitele,
kteří mě inspirovali k většímu hraní a lásce
ke kytaře. Dále se
mi líbí prostory školy a její výzdoba. Že se
můžu
vyjádřit, nejsou ke mně oškliví • Vše, prostě úžasné: :-)

Známkování a zkoušky (chodím sem ve volném čase a nechci se stresovat, toho mám dost ve škole) • Nauku, učíme se to pravé
a hraním s konkrétním učitelem • Nic, líbí se mi taková,
jaká je • Chtěl bych napsat hudební nauku, ale jaká je to
otrava, tak je to velmi užitečné •
Do
této doby jsem na nic nepřiDíky,
šla • Nevím, spěchám • Nic
bych tady nerušila. Jenom
že jste
zrekonstruovat záchody •
Starou budovu na Střezině, vše je tam
slyšet, záchody smrdí • Nechala bych všechno tak,
jak je •
Přihlouplé dotazníky pro rodiče a žáky, stačí to jen
jednou, je
tam téměř to samé • Fakt netuším …

Líběj se mi učitelé
a učitelky...

Ještě chci dodat toto:
Jsem ráda, že je na ZUŠ Střezina pro každého místo • Střezina je
úžasná. Nemůžu se vždycky dočkat další hodiny. Paní učitelka nás má
ráda a my ji. Mám to tu moc ráda •
Děkuji všem houslovým učitelům,
kteří se mnou cvičí a mají se mnou
trpělivost • Díky za to, že jste • Je
dobré dát občas takovýhle dotazník,
abyste zjistili i to, co si myslí ostatní • Jsem nadšená že sem chodím!
Díky za vaši snahu ZUŠko! • COOL
DOTAZNÍK! • Dramatický obor je
best! • Jestli to tady bude taková
paráda i za 15-20 let, dám sem svoje
děti • ZUŠ je krásné místo pro odpočinek a radost!!! • Mám výborné
učitele a nic bych neměnila •
Pozdravuji pana ředitele • Nemám
co dodat prostě kvalitní umělecká škola • Jsem teprve malý kluk ze
školky
•
Jsou tady suprový učitelé a
učitelky • Je super,
paní
že máte kurzy i
pro dávno dospělé a pracující, konkrétně
mluvím o stepu, oba učitelé
úžasní, bezvadný
koníček • Dotazník
mi zvedl náladu. Děkuji • Vždy se na hodinu moc těším a nemám vůbec strach •
Nic, vše bylo řečeno • V Novinách Střeziny dokresluji fotkám vousy,
nevěděla jsem o facebooku • Jste hodní, že jste si tento dotazník
připravili • Děkuji za krásných 9 let v ZUŠ • Jednoznačně pecka! Je to
moje oblíbená škola. Dříve jsem měla i takové nálady, že odejdu a
nechtělo se mi ani chodit na hodiny, ale o to víc si teď užívám každou
středu a nechat toho rozhodně nechci • Je to v ZUŠ super. Nemám co
dodat • Uklidnit spolužáka Vítka v hudební přípravce, aby nerušil a
byl tam větší klid …

Chceme čisté
záchody!!!

Co mi v ZUŠ chybí:
Že je na každém patře jenom jeden záchod, mělo by jich tam být víc;
Zrcadlo na toaletách • Wifi, jídlo zdarma • V Jesličkách mi chybí
BUFET u TRUMPETY nebo jiný bufet i s teplým jídlem • Sice tu je
dobrej bufet, ale málo vegetariánských (teplejch) jídel, co by mě
nasytily. Taky bych uvítala alespoň slabou wifi na výtvarném oboru • Parkování, čisté WC, více chlapců • Nic, najdu tu vše, co potřebuji • Nelíbí se mi dívčí záchody, chceme barevné grafiti na TO •
Lepší a čisté záchody, wifi bez hesla, chodit ven na výuku • Čisté
záchody Na Střezině, chybí čisté záchody! • Mám málo hodin
na saxofon • Ošklivá fasáda pravá ZUŠ by měla mít fasádu hezky
barevnou • Více učitelů z K. divadla - ne, já nevím, asi nic :-)
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Jesličky startují Zahradní slavností 6. září
Jak jinak zahájit nový školní rok, potažmo divadelní sezonu na dramaťáku, než pořádnou divadelní oslavou. Hned v úterý 6. září
od pěti hodin se proto poprázdninový provoz Jesliček rozjede druhým ročníkem velké zahradní slavnosti. Na programu bude několik
divadelních představení, mimo jiné třeba Havlova Zahradní slavnost
v režii Josefa Jana Kopeckého, pro jehož herce to zároveň bude malá
generálka před blížícím se zájezdem na ostravský festival. Chybět
nebude ani kupa dobré muziky nebo tematické občerstvení.
Aby toho slavení nebylo málo, tak 21. října si speciálním večerem
připomeneme, že letos je to už 25 let, kdy se v Jesličkách opona
otevřela vůbec poprvé. Pestrý program, který je zahalen tajemstvím,
slibuje zábavu a nejedno velké překvapení.
Třetí velkou akcí, kterou je dobré si s předstihem poznamenat do
diáře je dnes už tradiční jesličkovská Noc divadel. Třetí listopadovou
sobotu se Jesličky připojí k mezinárodnímu projektu, který proběhne
souběžně v 11 evropských zemích. A jak se za čtyři roky stalo dobrým zvykem, nabídne i tentokrát všem divákům takový malý noční
divadelní maraton.
Jaroslav Pokorný, vedoucí oddělení LDO

Začínáme. Jubilejní 25. jesličkovskou sezonu zahájí naši dramaťáci 6.
září velkou zahradní slavností. Diváci se mohou těšit na spoustu
představení i kupu dobré muziky. Program začíná v pět hodin bez
ohledu na počasí.
Foto: Jan Slavíček

Herci v akci aneb Malé prázdninové ohlédnutí
Festivaly, hraní, natáčení filmů, zkoušení. Dá
-li se vůbec mluvit o prázdninovém odpočinku, pak v případě dramaťáku to byl odpočinek hodně aktivní.

Letní dílna
Nejlepším příkladem toho, že dva měsíce
bez divadla to prostě nejde, byla čtyřdenní
otevřená dílna Jiřiny Krtičkové. Na tu se
začátkem srpna do Jesliček sjela desítka
mladých divadelníků z Hradce, Třebechovic,
Rakovníka, Prahy i Plzně. Na začátku nebylo
jasné vůbec nic, jen to, že všichni mají chuť
tvořit. Zvolili si téma, napsali scénář, za pochodu skládali autorskou muziku, vymýšleli
scénu i kostýmy. A hlavně zkoušeli a zkoušeli. V Jesličkách to vřelo od svítání do noci. Po
čtyřech dnech pak světlo světa spatřila premiéra Malé mořské víly. Bouřlivý potlesk
zaplněného hlediště byl tentokrát víc než
zasloužený.

Herci i točili filmy
Naši herci ovšem neřádili jen na divadelních
prknech. Po svém scenáristickém debutu
s úspěšným amatérským filmem Pomsta se
do psaní pustil student Vítek Martinec.
Výsledkem bylo prázdninové natáčení dalšího filmu, tentokrát s názvem Ned. Před
kamerou se během dvou týdnů kromě něko-

Vyprodané Trhliny. Konec června patřil tradičně účinkování na hradeckém divadelním festivalu. Na nezájem diváků si jesličkovští herci rozhodně nemohli stěžovat. Jejich domovská
scéna v Galerii pod skleněnou pyramidou patřila k nejživějším a nejnavštěvovanějším
„stejdžím“. Jedenáct vyprodaných představení mluví za vše.
Foto: archiv Trhliny 2016
lika herců Klicperova divadla vystřídali také
Vítek Martinec, Zuzka Novotná, Tereza Vodochodská, Josef Kopecký, Jana Portyková
a Petr Vrběcký. Druhým společným hereckým setkáním našich žáků se svými pedagogy pak byl, rovněž studentský, filmový projekt Muž se zjizvenou tváří. V něm si zahráli
Jaroslav Pokorný, Josef Kopecký, Zdeněk
Tesař, Petr Matyáš Cibulka a Vítek Martinec.

Letní úspěchy

Malá mořská víla. Nevšední letní divadelní
dílna v Jesličkách s Jiřinou Krtičkovou. Výsledkem byla premiéra představení.
Foto: Jitka Hodasová

Loňské úspěchy našeho dramaťáku soutěžích završil v závěru sezony Petr Matyáš
Cibulky, který se stal laureátem Wolkerova
Prostějova. Inscenace Zuckerbergerovy loutky studentů Terezy Vodochodské už posbírala řadu cen. V srpnu se představila náročnému publiku na vyhlášeném divadelním festivalu Jiráskův Hronov. I tam bodovala.
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Letní festivaly
Vidět a slyšet nás bylo i na nejrůznějších
festivalech. Inscenace Kupé story začátkem
července pobavila diváky ve Rtyni, Zuckerbergerovy loutky sklízely úspěch v Hronově,
jak jsme již zmínili.

Jesličky pomáhají seniorům
Vedle vlastních divadelních představení se
v poslední době „jesličkovští“ podílejí také
na různých projektech. Jedním z nich je
úspěšný vzdělávací program, „Nedáme se“,
který učí seniory, jak nepadnout do nástrah
podvodných prodejců. S ním tentokrát naši
herci během léta projeli Olomoucký kraj.
A další štace je čekají hned v září.
Prázdniny jsou totiž minulostí a nová sezona
začíná! Jaroslav Pokorný, vedoucí odd. LDO

Na internet se připojíte ve všech budovách

Ze života školy

Volně přístupná wi-fi by měla fungovat už na všech
budovách naší školy. Vyhověli jsme tak vašim četným připomínkám a přáním. Věříme, že jsme vám
tak zpříjemnili chvíle čekání na vaše ratolesti.

Gratulujeme!
Přes léto se nám dva učitelé vydali na cestu manželskou
a my i tímto způsobem Kláře Vlčkové - nyní již Burianové
a Lukáši Hrubešovi gratulujeme a přejeme co nejvíc štěstí je jen možné.

Jak se k nám dovoláte

Vzpomínáme

BUDOVA JIH: 495 279 600 nebo
604 206 711. Telefonní ústředna
je v kanceláři hospodářky školy
Simony Kissové, která vás v případě potřeby přepojí. Čísla
učitelů zjistíte na webových
stránkách školy v záložce kontakty www.strezina.cz).
TANEČNÍ OBOR: 495 279 632
nebo linka 632 po vytočení čísel
ústředny Jihu. Do tanečních sálů
samostatné linky nevedou.
VÝTVARNÝ OBOR: Všechny
učebny mají své samostatné
linky.
HUDEBNÍ OBOR: Učebny mají
také samostatné linky. Telefon
zástupce ředitele Mgr. Radka
Škeříka je 495 279 612, služební
mobil je 725 822 175.
ŘEDITELNA: 495 279 622 nebo
622 po vytočení čísla 604 206
711. Služební mobil ředitele
Karla Šusta je 725 721 550.

K životu bohužel patří i ty smutné události. Na konci
července jsme se naposledy rozloučili s naší dlouholetou spolupracovnicí paní Emilií Hemelíkovou. Odešla ve
věku 95 let.

Školní kluby. K čemu
jsou a jak pomáhají
Čtyři kluby přátel v jednotlivých uměleckých oborech ZUŠ jsou základním pilířem veškeré veřejné činnosti školy. Většinou hospodaří
s ročními členskými příspěvky svých členů (rodičů), tržbou ze vstupného, sponzorskými dary a příspěvky z grantů. Členství našich žáků,
resp. rodičů, v těchto klubech je v podstatě nutnou samozřejmostí.
Každý obor prostřednictvím svého spolku tak financuje svoji veškerou činnost nad rámec základní výuky. A k čemu by bylo studium
kteréhokoliv uměleckého oboru bez možnosti prezentace na různých koncertech, výstavách, představeních a porovnání dosažených
výsledků. Kluby pomáhají financovat všechny soutěže, soustředění,
vystoupení hostů, zájezdy žáků apod. - tedy veškerou činnost nad
rámec základní výuky.

BUDOVA JESLIČKY: 495 408 418
nebo 739 612 735. Učebny mají
rovněž své samostatné linky,
které zjistíte na webových stránkách. Telefon na zástupkyni
ředitele Mgr. Janu Portykovou
je 739 612 750.
BUDOVA NA STŘEZINĚ: 495 402
050. Přímo do učebny se dovoláte,
když místo posledních dvou číslic
zvolíte přímé číslo do učebny.

Informace ze studijního oddělení
k začátku školního roku
Kdy je potřeba zaplatit školné?

Vracení školného

Pokud jste zaplatili do 25. srpna, víme o tom a nemusíte dokládat
žádné potvrzení. Pokud zaplatíte až na poslední chvíli, nic se neděje,
jen je třeba třídnímu učiteli předat potvrzení o provedené platbě.
Důležité je uvést správný variabilní symbol žáka, který má na každé
pololetí počítačem přidělen. Pak platba dorazí na správné místo.

Při krátkodobé nepřítomnosti žáka se školné nevrací. Pokud je žák
nepřítomen dlouhodobě (minimálně čtyři týdny za sebou) a tato
skutečnost je předem škole oznámena, můžeme na základě potvrzení od lékaře nebo čestného prohlášení od rodičů část školného vrátit
(zpravidla 50% původní částky.

Rozložení na splátky

Elektronická žákovská

Někdy, obzvlášť začátkem školního roku se rodinných financí nedostává, což chápeme a rádi vám vyjdeme vstříc. Pokud je pro vás částka příliš vysoká, nabízíme vám možnost platbu rozložit na 3 splátky.
Ale tady také platí, prosím, informujte nás včas. První splátka totiž
musí být uhrazena do 25. srpna a my musíme vědět
o tom, že jste se rozhodli platit tímto způsobem. Je možné dohodnout se osobně, telefonicky a nebo emailem.

Pokud chcete využívat možnosti sledování studia vašeho dítěte přes
elektronickou žákovskou knížku, nepůjde to bez přístupového kódu.
Ten vám samozřejmě rádi poskytneme, jen je o něj potřeba zažádat
na emailu: info@strezina.cz. Tento email slouží ke komunikaci se
studijním oddělením.

Půjčování hudebních nástrojů
Pokud nastoupíte na výuku a budete si chtít půjčit
hudební nástroj, můžete. První půlrok nezaplatíte nic
a ani potom se nejedná o nijak vysokou sumu. Informujte se u svých učitelů.
Pokud budete potřebovat podrobnější informace, zavolejte nám na 495 279 621 nebo pište na Simona Kissová,
studijní oddělení
mail: info@strezina.cz.

Školné pro dospělé
Všichni studenti studia pro dospělé, kteří současně studují střední
nebo vysokou školu, musejí do 15. října 2016 doručit do kanceláře
školy aktuální potvrzení o studiu. V opačném případě jim bude po
tomto termínu předepsán k úhradě doplatek školného v plné výši
pro kategorii SPD pracující.

Noviny Střeziny – nepravidelný zpravodaj o činnosti školy a jejích žáků
Neprodejný, distribuováno rodičům žáků a přátelům školy
Vydává: ZUŠ Střezina, 1.9. 2016
Redakce: Jitka Hodasová (j.hodasova@strezina.cz )
Náklad: 2000 ks

Základní umělecká škola Střezina,
Hradec Králové, Luční 838
tel.: 495 279 600
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