
1. září 2007 
- zahájení činnosti 
- předcházely dva roky příprav, jednání s Krajským úřadem v Hradci Králové, 
odborem školství pro ZUŠ při ministerstvu, s Městským úřadem v České Skalici a v 
Novém Městě nad Metují, vedením ZŠ v České Skalici a příprava potřebných 
dokumentů a podkladů a také výzkum zájmu mezi rodiči a dětmi 
- výuka probíhá v učebně Hv v ZŠ Komenského 554 - 1. stupeň v přízemí 

2007/2008 
- 15 žáků 
- vyučovaly dvě p. učitelky hru na klavír (V. Petříková a J. Gaberová) a A. Vlčková 
hudební nauku 

2008/2009 
- 30 žáků 
- otevřena výuka hry na zobcovou flétnu (p. uč. O. Prušinovská) 

2009/2010 
- 42 žáků 
- pan ředitel Jan Molinger ze ZUŠ v Chlumci nad Cidlinou nám převedl 50 míst ze 
své kapacity školy, které nevyužíval a zachránil tak existenci naší pobočky 
- otevřena výuka hry na příčnou flétnu a sólový zpěv (p. uč. M. Ivachová a M. Malá) 
- v červnu zakoupeno nové pianino Petrof ze sponzorských darů (výuka může 
probíhat ve dvou učebnách) 
- flétnový soubor Fukando přesunut z Nového Města n. M. do České Skalice 

2010/2011 
- 46 žáků 
- přijata další p. uč. klavíru J. Moravcová 
- zakoupen digitální klavír ze sponzorských darů (výuka může probíhat ve třech 
učebnách a vyhovět tak zvyšujícímu se počtu žáků) 

2011/2012 
- 56 žáků 
- otevřen taneční obor (p. uč. J. Mrovcová), přihlásilo se 10 dětí, výuka probíhá v 
malé tělocvičně ZŠ Komenského 554 
- p. uč. P. Staněk střídá J. Moravcovou (MD) na výuku klavíru 
- na budovu ZŠ v Komenského ulici umístěna vývěsní tabule ZUŠ 

2012/2013 
- 68 žáků 
- výuku sólového zpěvu přebírá p. uč. I.Věříšová 
- p. uč. M. Bartoň začal dojíždět za svými žáky do naší pobočky (klarinet a saxofon) 
- zakoupeno nové pianino Rossler ze sponzorského daru firmy Agro C.S. a přispění 
ZUŠ Nové Město n. M. 
- výuka probíhá ve třech učebnách a malé tělocvičně vybavených klavíry a notovými 
stojany 
- 3 žákyně p. uč. O. Prušinovské se umístily na 3. místě v soutěži dechových 
dřevěných nástrojů 

2013/2014 
- celkem 75 žáků (HO - 56 žáků, TO - 19 žáků) 
- výuku hry na příčnou flétnu přebírá p. uč. I. Faltová a přesunuje se do ZUŠ v 



Novém Městě n. M. 
- zakoupena kopírka Sharp, CD přehrávač JVC, notové pulty ze sponzorského daru 
od firmy Agro C. S 
- taneční obor má poprvé samostatné závěrečné vystoupení v Klubovně zahrádkářů 
- 2 žáci p. uč. V. Petříkové získali 2. místo v okresním kole klavírní soutěže 
- první absolventi 1. stupně ZUŠ (klavír, zobcová flétna) 

2014/2015 
- celkem 104 žáků (HO – 70 žáků, TO – 23 žáků) 
- otevřen Literárně-dramatický obor – vyučuje Bc. Lucie Prouzová (11 žáků) 
- ze sponzorského daru firmy AGRO C. S. zakoupeno pianino zn. Schölze 
- pro tento školní rok zajištěn grant od města Česká Skalice na nákup kostýmů a 
pomůcek pro všechny obory (zakoupen gymnastický koberec, šátky pro FUKANDO, 
videokamera, Orffovy nástroje, látky na kostýmy) 
- 2 žákyně p. uč. O. Prušinovské získaly 2. a 3. místo v krajském kole soutěže 
dechových dřevěných nástrojů 

2015/2016 
- celkem 104 žáků (HO – 76 žáků, TO – 16 žáků, LDO – 12 žáků) 
- nastoupil další vyučující hry na klavír Mgr. Jiří Vondráček 
- výuka TO a LDO se přesouvá do velké tělocvičny ZŠ Zelená 153 
- p. uč. O. Prušinovská sestavila pro koncert Pocta sv. Cecílii Flétnový orchestr 
složený z žáků ZUŠ Nové Město nad Metují, Jaroměř, Hostinné a naší pobočky 
- 4 žáci p. uč. V. Petříkové se zúčastnili přehlídky čtyřruční hry na klavír v Náchodě 
- žákyně LDO spoluvytvořily živý betlém v kapli Zjevení Páně ve Smiřicích 

2016/2017 
- celkem 115 žáků (HO – 87žáků, TO – 17 žáků, LDO – 11 žáků) 
- p. uč. Vondráčka vystřídala p. uč. Pavlína Vítová 
SLAVÍME 10 LET!!! 

  

  

 


