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„Tvůrčí život je vždy mimo konvence.“                                                                   

                                                 Carl Gustav Jung 
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Základní údaje o škole 
1.1 Název školy Základní umělecká škola, Hradec Králové, 

Habrmanova 130 
Adresa školy Hradec Králové 500 02, Habrmanova 130 
Právní forma příspěvková organizace 
IČO 61 222 356 
Identifikátor 600 089 045 
IZO 061 222 356 
DIČ CZ 61222356 
Poslední změna ve školském rejstříku 1.9. 2008 - č.j.  25 973/2007-21 

 
Kapacita školy 1440 žáků 
Vedení školy ředitel: MgA. Petr Fiala - jmenován             

do funkce ředitele školy Radou města Hradce 
Králové dne 1. 8. 2005 jmenovacím 
dekretem č.j. 56350/2005 
statutární zástupce ředitele: Zdena 
Petřeková 
zástupce ředitele : Mgr. Jan Doubková 

 
Kontakt tel.: + 420 495 533 480 

fax: + 420 495 533 480 
e-mail: info@zus-habrmanova.cz  
net:       www.zus-habrmanova.cz   

 
1.2 Zřizovatel  
Název zřizovatele Statutární město Hradec Králové 
Adresa zřizovatele Československé armády 408 

502 00 Hradec Králové 
Kontakt tel.:     + 420  495 707 111 

fax:     + 420  495 707 100 
e-mail     posta@mmhk.cz  

 
1.3 Místa poskytovaného vzdělávání  
 

Kapacita 1440 žáků 
Vyučovaný obor 

Habrmanova 130, 500 02 Hradec Králové Hudební obor 
Školská 380, 503 43, Černilov Hudební obor 
Československé armády 335, 500 03 Hradec 
Králové 

Hudební obor 

 
1.4 materiálně - technické podmínky školy 
Učebny, sály 39 učeben, koncertní a taneční sál 
Vybavení školy audiovizuální a výpočetní 
technikou 

1 dataprojektor, většina tříd nahrávací 
zařízení a CD přehrávač, 16 počítačů 
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1.5 Údaje o občanském sdružení při škole 
Název občanského sdružení: Sdružení při ZUŠ Habrmanova Hradec Králové 
Registrace  Min. vnitra 28. 2. 1992 VCS/1-10361/92-R 
Zaměření  propagace práce  a výsledků 
výchovně – vzdělávací činnosti ZUŠ, 
spolupráce v oblasti výchovy a vzdělávání, 
materiální podpora činnosti školy 

 

Kontakt  
Sdružení při ZUŠ  
Habrmanova 130  
Hradec Králové 
500 02 
Předseda p. Pavel Vostrovský 
janavostrovska@tiscali.cz 
tel.: +420 495 521 875 
tel.: +420 495 533 480  
e-mail: info@zus-habrmanova.cz 
 
Peněžní ústav: UniCredit Bank            
č. účtu: 1002004878/0400 
IČO: 62692721 

 

 
 
2. Přehled oborů základního uměleckého vzdělávání  
 
Viz. Příloha – výkaz V 24-01 
 
  
3. Přehled pracovníků školy 
 
3.1 Základní údaje o pracovnících školy  
 
Viz. Příloha – výkaz V 24-01 
 
3.2 Údaje o pedagogických pracovnících 
  Praxe Úvazek   

 Osobní číslo roky  Dny procent  
Dosažené 
vzdělání 

Vyučovaný 
předmět 

 4991 16 218 74  
vysoká 
škola 

pozoun, baryton, 
zob.flétna, tuba 

 4992 14 138 76  
vyšší 
odborné 

viola, housle, 
kom.hra 

 7527 3 179 50  
vyšší 
odborné klavír 

 11556 22 192 100  bakalář 
housle, smyčcový 
orchestr 

 14933 20 248 100  
vyšší 
odborné 

el.klávesy, el.kytara, 
trubka 

 15145 38 174 57  
střed. s 
mat. řezbářství 

 15162 14 210 100  
vysoká 
škola hudební nauka 
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 15620 9 58 50  
vyšší 
odborné baskytara,kontrabas 

 17705 24 253 100  
vyšší 
odborné klavír 

 18725 9 86 100  
vysoká 
škola kytara 

 18908 9 2 100  
vysoká 
škola klavír, PHV 

 19400 1 57 52  
vyšší 
odborné klavír 

 24050 7 264 43  bakalář plošná tvorba 

 24304 29 350 50  
vyšší 
odborné orchestr 

 24312 37 359 56  
vyšší 
odborné sólový zpěv 

 24704 37 268 56  
vyšší 
odborné 

klarinet, saxofon, 
zob.flétna 

 25100 49 109 75  
vyšší 
odborné klavír, PHV 

 27970 11 243 100  
vysoká 
škola klavír, el.klávesy 

 28385 9 250 100  
vysoká 
škola 

el.klávesy, sólový 
zpěv 

 31707 32 310 57  
vysoká 
škola korepetice 

 36000 5 182 79  
střed. s 
mat. kytara 

 40125 6 107 100  
vyšší 
odborné bicí nástroje 

 40135 1 0 29  
střed. s 
mat. počítačová grafika 

 40147 14 97 100  
vyšší 
odborné kytara 

 41710 39 135 100  
vyšší 
odborné smyčcový orchestr 

 42710 8 160 100  
vyšší 
odborné klavír 

 44700 26 280 100  
vyšší 
odborné současný tanec 

 44708 13 157 100  
vyšší 
odborné 

taneční průprava, 
PV 

 46103 26 187 93  
vyšší 
odborné flétna, zob.flétna 

 48915 28 67 100  
vyšší 
odborné 

klarinet, lesní roh, 
trubka 

 49510 1 303 50  
střed. s 
mat. bicí nástroje 

 49724 42 196 100  
vyšší 
odborné plošná tvorba 

 49736 32 39 100  
vyšší 
odborné 

fagot, hoboj, 
zob.flétna 

 50081 15 182 100  
vysoká 
škola 

zob.flétna, klarinet, 
saxofon 

 50150 22 320 100  
vyšší 
odborné sólový zpěv 

 50971 4 48 100  
vyšší 
odborné elektr.klávesy, zpěv 

 60526 37 323 100  
vyšší 
odborné klavír 
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 65903 30 75 100  
vyšší 
odborné 

el.klávesy, klavír, 
korepetice 

 69734 25 362 86  
vysoká 
škola 

keramika, plošná 
tvorba 

 70107 5 231 43  bakalář plošná tvorba 

 76106 33 9 100  
střed. s 
mat. sborový zpěv 

 76123. 38 193 62  doktorské sborový zpěv 

 76148 15 60 62  
vysoká 
škola sborový zpěv 

 76306 5 296 100  
vyšší 
odborné kytara 

 77530 18 9 85  
vysoká 
škola plošná tvorba 

 78309 37 9 100  
vyšší 
odborné housle, komorní hra 

 84189 18 154 100  
vyšší 
odborné 

akordeon, 
zob.flétna, 
el.klávesy 

 84311 33 8 100  
vyšší 
odborné klavír 

 87908 35 210 100  
vysoká 
škola flétna 

 88310 2 154 50  
střed. s 
mat. 

el.klávesy, sólový 
zpěv 

 89617 2 237 57  
vyšší 
odborné kytara, el.kytara 

 92800 17 113 50  
vyšší 
odborné violoncello 

 
3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby 
Do 35 let 35 – 45 let 45 – 55 let nad 55 let 

do důch. věku 
v důchod. 
věku 

Celkem 

muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy 

8 10 6 5 2 8 2 6 3 2 21 31 

 
 
3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících 
 
Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 
1 účetní 1,0 SŠ s mat. 
2 mzdová účetní 1,0 SŠ s mat. 
3 hospodářka 1,0 SŠ s mat. 
4 školník 0,7 vyučen 

 
 
4. Zápis k základnímu uměleckému vzdělávání 
 
 
4.1 Zápis na ZUŠ podle oborů - Viz. Příloha – výkaz V 24-01 
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4.2 Výsledky přijímacího řízení na umělecké školy vyššího typu 
 

výtvarný obor  
 

uč. L. Haismanová: 
Marcela Bezvodová – textilní střední škola Praha 
Helena Hojdíková – Střední grafická škola Havlíčkův Brod 
 

uč. I. Legnerová: 
Simona Vendlerová – SUPŠ hudebních nástrojů a nábytku Hradec Králové 
Barbora Vrzáková – Střední škola aplikované kybernetiky Hradec Králové 
 

uč. M. Marvanová: 
Martin Feuerman – Západočeská univerzita Plzeň – průmyslový design 
Julie Chocholová - SUPŠ hudebních nástrojů a nábytku Hradec Králové 
Markéta Křečková - SŠ propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí 
Anna Kutíková – fakulta architektury Liberec 
Leona Lešková - SUPŠ hudebních nástrojů a nábytku Hradec Králové 
Hana Novotná - fakulta architektury Liberec 
Alena Poslušná – ČVUT Praha – fakulta architektury 
Julie Takáčová –  SUPŠ hudebních nástrojů a nábytku Hradec Králové 
Martin Vávra - ČVUT Praha – fakulta architektury 
 

uč. V. Rozlívková: 
Kristýna Bartošová – státní grafická škola Jihlava 
Lucie Matějovská – SŠ propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí 
 
hudební obor 
Martin Růža – Státní konzervatoř Praha – populární zpěv (uč. R. Hanušová) 
Daniel Vítek – Konzervatoř Pardubice – bicí nástroje (uč. A. Kolařík) 
 
 
5. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků 
školy 
 
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – 1 pedagog 
Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta – 4 pedagogové 
Konzervatoř Pardubice – 2 pedagogové 
Konzervatoř a VOŠ Jaroslava Ježka - 1 pedagog 
Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta - 1 pedagog 
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n. Labem, Pedagogická fakulta, doktorské studium -1 pedagog 
Univerzita Karlova v Praze, Centrum školského managementu - 1 pedagog 

 
Finanční prostředky vynaložené na další vzdělávání (semináře): 
 
Pedagog. pracovníci – celkem 95.455,- Kč 
Provozní pracovníci – celkem 11.743,- Kč 
 

Další vzdělávání pracovníků patří k prioritám naší školy. Pedagogové využívají 
nabídky pedagogických center, ale sami také aktivně hledají semináře prohlubující jejich 
pedagogickou a metodickou úroveň. Několik našich pedagogů také přednáší v pedagogických 
centrech.  
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6. Údaje o aktivitách školy a prezentaci školy na veřejnosti 
 
Ve škole studovalo ve školním roce 2007/2008 celkem 1401 žáků. Nejvíce žáků        

již tradičně navštěvuje hudební obor, celkem 897 žáků. Vedle individuálních lekcí navštěvují 
žáci hudební nauku a působí v jednotlivých souborech, sborech a orchestrech. 
  Na naší škole působí tyto soubory a orchestry: 
 
Smyčcový orchestr Juventus Gradecensis - pod vedením paní učitelky  
                                                                          Vladimíry Holubové 
Smyčcový soubor Violine - pod vedením paní učitelky Dagmar Besuchové 
Pilařovo kvarteto  - pod vedením paní učitelky Jindřišky Steinerové 
Junior Band  - pod vedením pana učitele Jiřího Hasala 
Dechový orchestr  - pod vedením pana učitele Jaroslava Hanuše 
Kytarový orchestr - pod vedením pana učitele Kamila Kotka 
                              http://www.kytarovyorchestr.wz.cz/ 
Wild Spirit - rocková skupina pod vedením pana učitele Iraklise Karasaridise 
                              http://www.wildspirit.wz.cz  
Body Music – soubor bicích nástrojů pod vedením pana učitele Aleše Kolaříka 
On Line Session – jazz rocková skupina pod vedením pana učitele Jana Doležala 
 
 
 

Charakteristika školy 
Základní umělecká škola, Hradec Králové, Habrmanova 130                                                

je tříoborovou školou poskytující umělecké vzdělávání v hudebním, výtvarném                            
a tanečním oboru. Organizace školy se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb. a platnými učebními 
plány pro ZUŠ vydaných Ministerstvem školství České republiky. Škola je příspěvkovou 
organizací města Hradec Králové, které jí poskytuje finanční příspěvek na provoz. Další 
provozní náklady jsou pokryty úplatou  za vzdělávání od žáků a vlastní hospodářskou činností 
povolenou zřizovatelem. Finanční prostředky na platy poskytuje Ministerstvo školství České 
republiky prostřednictvím Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, který                            
je normativně rozděluje mezi školy a školská zařízení. Právní subjektivitu škola získala dne  
1. 7. 1994.  

Statutární orgánem je ředitel školy jmenovaný zřizovatelem. Statutární zástupce 
ředitele a zástupce ředitele pověření ředitelem školy vedou jednotlivé obory a oddělení. 
Předsedové oddělení tvoří uměleckou radu a řídí přidělená oddělení, všichni učitelé jsou členy 
pedagogické rady, která je poradním orgánem ředitele školy. Ve škole dále pracuje účetní 
školy , mzdová účetní, sekretářka – hospodářka a správce budovy. 
 Všechny tři obory školy se převážně vyučují v jedné budově. Škola                            
má dvě odloučená pracoviště. V Černilově se vyučuje hudební obor - individuální                    
a kolektivní výuka a v ulici Československé armády č. p. 335 sborový zpěv.  
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Činnost jednotlivých oddělení 
 
  Tématem práce výtvarného oboru byl v letošním školním roce „Živočich“. Snažili 
jsme se ukázat, že to není jen milé, chlupaté domácí zvířátko, ale že živočichové jsou všude 
kolem a dokonce i v nás. Výsledky jsme představili na květnové výroční výstavě pod názvem 
„Živočich“, která se tentokrát konala na dvou místech současně. Ve vestibulu kina Centrál 
byly k  vidění hlavně kresby, malby, grafika (včetně té počítačové                        
http://www.zus-habrmanova-pg.wz.cz/) a objekty z drátu a papíru, v prostorách Bílé věže na 
Velkém náměstí rozměrnější objekty z papíru a přírodních materiálů i keramiky. Příjemným 
zakončením letošního tvoření byly zájezdy do Národní galerie v Praze – Veletržního paláce. 
  Soubornou kolekcí prací za uplynulé 3 školní roky jsme se velmi úspěšně prezentovali 
v krajském kole Přehlídky výtvarných oborů ZUŠ. Velká část našich metodických řad 
postoupila do celostátní přehlídky, která se bude konat na podzim ve Šternberku. Významným 
předpokladem tohoto úspěchu byla nejen kvalitní práce jednotlivých učitelů, ale i ochota         
ke spolupráci ve prospěch celku. 
      Mimo hlavní téma proběhlo několik menších výstav v prodejně a jídelně Bazalka, 
kavárně Cuba Libre, baru Barbánek a tradiční adventní výstava obrazů, keramiky a betlémů 
v kostele Sboru kněze Ambrože. 
     Jako každoročně mnoho našich žáků úspěšně složilo přijímací zkoušky na střední a vysoké 
umělecké školy. 
     Stále přetrvávají problémy s nedostatkem prostoru pro tvorbu rozměrnějších prací, 
oddělením učeben výtvarného oboru (velká vzdálenost mezi vybavením pro keramiku 
v suterénu, WC v přízemí a učebnami ve 2. patře), nedostatečné zázemí   pro učitele i žáky – 
neexistence kabinetů, skladovacích prostor a šaten. Ve větších prostorách by se nám jistě 
pracovalo lépe a mohli bychom se pouštět i do projektů, které zatím není možno realizovat. 
                                                                                                               Iva Legnerová 
 

Smyčcové oddělení v tomto školním roce má za sebou mnoho úspěchů – především 
účast žáků na veřejných koncertech, interních a třídních. Tyto výsledky jsou zásluhou 
pedagogické práce Vladimíry Holubové a Jindřišky Steinerové (výuka hry na housle), 
Dagmar Besuchové (hra na housle a violu), Tomáše Dvořáčka (hra na kontrabas). Hře          
na violoncello vyučuje Miloslava Vrbová. Pan učitel Milan Kotala spolupracuje                    
se smyčcovým orchestrem Juventus Gradecensis. 

Všichni žáci kromě individuální výuky navštěvují souborovou, orchestrální, nebo 
komorní hru. Kromě výše uvedeného orchestru jde o soubor Violine a Pilařovo Kvarteto. Tato 
tělesa mají za sebou mnoho úspěšných akcí a koncertů, za zmínku stojí především tentokrát 
již jedenadvacátý tradiční Orchestrální večer, který se konal 23. dubna 2008 v 17.00 hod. 
v Adalbertinu. Večerem provázel Milan Kotala. Smyčcový orchestr Juventus Gradecensis 
dirigovala Vladimíra Holubová. Sólisty byly Pavla Nováková – housle a Žofie Součková - 
příčná flétna. 

Téměř všichni žáci smyčcového oddělení se zúčastnili  podzimního soustředění 
v Orlickém Záhoří. Tato hudební soustředění nejsou pro žáky výjimkou. Výsledkem je radost 
ze hry a utužení kolektivu. 

Žáci se také účastní pravidelných smyčcových dílen, tj. pracovního semináře,               
kde se sami hodnotí hudební výkony, což je pro mladé hudebníky velmi poučné i zábavné. 
         Po úspěšném vánočním swingovém koncertu, který se konal 4. 12. 2007 v Klicperově 
divadle s JH Big Bandem, orchestr nastudoval nový repertoár složený ze skladeb z období 
baroka až po současnost. Diváci vyslechli i Romanci J. S. Svendsena, novodobou severskou 
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hudbu. Sólo na housle zahrála Pavla Nováková. Dále zazněly skladby C. Stamice, J. S. Bacha, 
J. Haydna, A. Vivaldiho.                                        

Nechyběli ani mladší žáci ze souboru Violine (dirigovala Dagmar Besuchová), kteří 
zahráli skladby J. Haydna, J. Fausta a J. Flégla. Sólo na housle hráli Judita Schillová a Aleš 
Holan.  

Tento rok byl opět soutěžní, tentokrát žáci soutěžili v sólové hře. Do školního kola se 
zapojily děti z téměř celého oddělení. Postoupili jen ti nejlepší, kteří reprezentovali ZUŠ 
Habrmanova v krajském kole v Novém Městě nad Metují, kde se utkali o postup                    
do celostátního kola. Žáci získali krásná ocenění - Pavla Nováková 1. místo, Petr Čelakovský 
a Judita Schillová 2. místo, Tereza Marešová, Ondřej Košťál a Lenka Vrbová získali 3. místo. 
Čestné uznání si přivezli František Dostál a Michaela Málková. Violista Filip Szturc získal 3. 
místo, kontrabasista Jan Čelakovský přivezl také 3.cenu. V kategorii koncertantní se umístilo 
duo Pavla Nováková  a Andrea Křtínová – děvčata  přivezla 2. cenu. 

Na mezinárodní houslové soutěži Kociánovo Ústí nad Orlicí, se střetli s obrovskou 
konkurencí nejen ze zahraničí Petr Čelakovský a Judita Schillová. Svého partu se zhostili 
velmi dobře a nezapřeli, že patří mezi nejlepší žáky smyčcového oddělení.  

Závěr školního roku úspěšně uzavřela absolventka II. stupně Pavla Nováková  
houslovým recitálem, hezké výkony předvedli i ostatní absolventi - Adam Paulus, Štěpánka 
Kovářová, Jan Filip, Tomáš Odstrčil, Vojtěch Štarha, Tereza Ludvíková a Kateřina Wolfová. 

Závěrečnou tečkou za celoroční prací smyčcového oddělení byla třídní závěrečná 
vystoupení, dále Letní koncert Pilařova kvarteta  (12. 6. 2008) a Koncert generací (18. 6. 
2008). 

                                                                                       Vladimíra Holubová 
 
Život dechového oddělení  byl velmi bohatý na hudební akce. Cíl, který jsme si my 

kantoři vytyčili, prezentovat naše oddělení na veřejnosti, jsme si splnili. Všechny koncerty 
ukázaly kvalitní přípravu od učitelů i žáků. 

První větší akce byla 21. 11. 2007 v AC klubu. Junior Band a saxofonový kvintet           
p. uč. J. Hasala zde měli první koncert. Druhý den 22. 11. v léčebně v Žírči byl koncert 
komorních sdružení a sólistů. Tentýž program zopakovali žáci 4. 12. v Chrudimi v domově 
seniorů. Oba koncerty se setkaly s velkým nadšením od posluchačů i pořadatelů. V lednu 
2008 to byl velký „Koncert dechových orchestrů“ v Adalbertinu. V únoru žáci ze tříd pí uč.    
N. Tyčové a p. uč. M. Maceje se podíleli na programu pro MŠ Sedmikráska. Začátkem dubna 
naši žáci spoluúčinkovali v programu „ZUŠ Habrmanova dětem“ v  Divadle Drak. Koncem 
měsíce opět svůj program představil Junior Band na Novém Hradci Králové v CC Lucii.       
Dne 1. 5. bylo vystoupení saxofonového kvinteta v rámci Evropského dixiellandového mostu 
na Masarykově náměstí. Velký úspěch sklidily kolegyně z flétnové třídy pí uč. N. Tyčová         
a E. Langášková v soutěži „Novohradská flétna“. Žákyně G. Nováková, Ž. Součková              
a Z. Besuchová  si přivezly I. ceny ve svých kategoriích a P. Benešová hezké 2. místo. Dalším  
koncertem se představil Junior Band 28. 5. v AC klubu. Trombon Band a barytonové trio           
p. uč. V. Besucha hráli 3. 6. na Novém HK v CC Lucii a 7. 6. Trombon Band na festivalu            
J. Marčíka v Týništi nad Orlicí.  
                                                                                                  Eva Hainová 

 
 
Během celého školního roku navštěvovala většina pedagogů klavírního oddělení 

klavírní semináře, které se konaly na konzervatoři v Brně a na konzervatoři v Pardubicích. 
V listopadu uspořádala K. Krčmová a M. Fischer Klavihrátky „Co nám hudba povídá“         
pro nejmenší klavíristy. Na podzimním veřejném koncertu školy v Městské hudební síni, přes 
chybějící klavír, naše oddělení zastoupil malý Daniel Kocman, který zahrál na Klavinovu. 



 11 

 Velkou radost nám též v listopadu udělalo klavírní duo Ivona Vízková a Karolína 
Janoušková, které se zúčastnily čtyřruční soutěže Per Quatro Mani v Brně a přivezly pěkné    
3. místo. 

Prosinec byl jako vždy ve znamení třídních vánočních koncertů a pořadů pro rodiče,  
kde se naši žáci předvedli se svými dovednostmi, jak v sólové hře, tak ve hře čtyřruční,   
či doprovodech. 

Lednové Klavihrátky „Nebojme se soutěžit“ byly zaměřené k blížící se soutěži ZUŠ 
ve hře na klavír a měly za úkol děti připravit na školní kolo soutěže. To proběhlo formou 
koncertu pro rodiče 30. ledna a zúčastnilo se ho 20 žáků. Do okresního kola soutěže, které se 
konalo 26. února na ZUŠ Na Střezině, postoupilo 15 klavíristů. Zde jsme získali tato umístění: 
ped. J.Fikarová – D. Kocman 2. místo, P. Ježek 3. místo; ped. K. Janoušková – I.Vízková       
1. místo s postupem, A. Hřebíčková 2. místo, A. Špačková 3. místo; ped. K. Krčmová –            
D. Salfický 3. místo, J. Šafková 3. místo, P. Kušnieriková 3. místo, V. Hroudová ČU; ped. 
Z.Petřeková – L. Besuch 2. místo, Z. Besuchová 3. místo; ped. E.Šudová – K. Janoušková      
2. místo, K. Lipavská 2. místo, M. Šalandová 3. místo, E.Vrbová ČU. 

V krajském kole soutěže ZUŠ, které se konalo u nás na škole 18. března, získala naše 
žákyně Ivona Vízková v IX. kategorii pěkné 2. místo. V dubnu se naše oddělení zapojilo             
do výchovného koncertu pro děti v Draku dvěma čísly. Na veřejném koncertu školy v Novém 
Adalbertinu zahráli 4 klavíristé, 30. dubna se uskutečnily Klavihrátky čtyřruční hry                
„Ve dvou se to lépe táhne“, kterých se zúčastnilo 12 dvojic. Během května a června 
uspořádali všichni pedagogové své třídní koncerty. Na absolventských koncertech se letos 
představilo 6 klavíristů od učitelů: Z. Petřekové /2/, K. Krčmové /2/, K. Janouškové /1/             
a E. Šudové /1/. 

Klavírního koncertu u Petrofů, který se konal 28. května a který byl obohacen                     
o možnost vyzkoušení si vystavených nástrojů pro rodiče, se zúčastnilo 23 žáků                           
od 8 pedagogů. Klavírní odpoledne, jak jsme celou akci nazvali, mělo velmi dobrou odezvu                   
u rodičů i u vedení firmy Petrof, které nám slíbilo uspořádání podzimní exkurze do továrny 
pro žáky i jejich rodiče. 
                                                                                                      Květa Janoušková   
 
 

Klávesové oddělení pokračovalo během školního roku 2007/2008 v tradici tematicky 
zaměřených koncertů – v letošním roce to byly Vánoce v proměnách času (repertoár tvořily 
víceméně neznámé adventní a vánoční písně z období renesance, baroka, klasicismu, 
romantismu a současnosti) a Všechny radosti jara obsahující skladby s jarní tematikou. 
Oddělení se zúčastnilo veřejné akce školy (ZUŠ Habrmanova dětem) i např. hradeckého 
Setkání s módou, kde školu rovněž úspěšně reprezentovalo. Novinkou se ve druhém pololetí 
staly semináře pro žáky oddělení. První dva byly prozatím zaměřené na čtení a tvorbu 
akordických značek a základy improvizace.  

Klávesové oddělení nezapomínalo ani na nejmenší děti - ať již to byl předvánoční 
koncert v MŠ Lužická, účast na akci pro centrum Sedmikráska (koncert, po jehož skončení 
měly děti možnost si jednotlivé nástroje vyzkoušet) nebo Klávesení (akce s vyloučením širší 
veřejnosti určená nejmladším žákům, kteří zde dostanou možnost zahrát si před stejně starými 
spolužáky a zbavit se strachu z vystupování). Žáci klávesového oddělení během všech akcí 
dokázali, že se kromě sólového hraní konkrétních skladeb stále více a samozřejměji sžívají 
s improvizačními technikami, a rovněž jsou žádáni jako korepetitoři pro zpěváky a žáky 
hrající na jednohlasé nástroje. 

                                                                                     Ludmila Kroupová 
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Kytarové oddělení se v letošním školním roce může pochlubit celou řadou úspěchů. 
V prvé řadě zmíníme skvělý úspěch Kytarového orchestru ZUŠ Habrmanova, který pod 
vedením Kamila Kotka získal na Hradeckém Guitarreandu v konkurenci kytarových orchestrů 
z celé republiky ZLATÉ PÁSMO. Kytarový orchestr ZUŠ Habrmanova tvoří od letošního 
roku dvě skupiny. První je složena z mladších žáků školy a druhou skupinu tvoří starší                
a zkušenější žáci kytarového oddělení. Obě skupiny vede Kamil Kotek. 

Další úspěch, který je neméně hodnotný se týká soutěže ZUŠ ve hře na kytaru, kterou 
vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2008. V této soutěži potvrdilo 
kytarové oddělení své kvalty, které sahají za rámec Královéhradeckého kraje. Tři žáci našeho 
oddělení totiž postoupili do celostátního kola, kde v celorepublikové konkurenci skvěle 
zabodovali. Petr Pařízek si odnesl neuvěřitelné druhé místo. Skvělým úspěchem je rovněž 
třetí místo Antonína Pevaly a čestné uznání prvního stupně, které obdržel David Hofman. 
Kytarové oddělení jinak vyslalo do Okresního kola neuvěřitelných 11 žáků a navíc dvě 
kytarová dua. Do krajského kola, které se konalo na naší škole, postoupilo  6 našich kytaristů 
a jedno kytarové duo. 

Kytarové oddělení se dále může pochlubit celkem sedmnácti vystoupeními, která 
zahrnují jak samostatné koncerty, vstoupení v rámci různých příležitostí tak vystoupení 
Kytarového orchestru ZUŠ Habrmanova. Neoddělitelnou součástí oddělení se stala pravidelná 
kytarová soustředění. Zmiňme podzimní kytarové soustředění, které se konalo na chatě Luna 
v Orlickém Záhoří - 24. – 28. října 2007 a letní kytarové soustředění, které je plánováno na 
chatě Bedřichovce v Orlickém Záhoří 16. – 23. srpna 2008. Vedoucím kytarových soustředění 
je Kamil Kotek. 

Pod kytarové oddělení spadá rovněž rocková kapela Wild Spirit. Ta má již na kontě 
celou řadu úspěchů a vystoupení. Ve dnech 30. 11., 1. a 2. 12. 2007 nahrála kapela svůj 1. 
singl. Zmiňme vystoupení kapely: 24. 11. 2008 – AC klub, 23. 2. 2008 – vystoupení U 
cikána, 4. 4. 2008 – vystoupení v klubu Lucie, 12. 4. 2008 – AC klub. Kapela byla rovněž 
pozvána 15. 1. 2008  do Českém rozhlasu Pardubice, kde její členové poskytli rozhovor, který 
byl proložen jejich autorskými písněmi. Nejnovějším počinem kapely je čerstvě nahrané CD, 
které proběhlo ve dnech 13. – 15. 6. a 20. – 22. 6. 2008. Kapelu vede Iraklis Karasaridis. 

Novinkou kytarového oddělení letošního roku je kapela ON LINE SESSION. Kapela 
již vystoupila 25. 3. 2008 v sále ZUŠ, 24. 5. 2008 v Třebechovicích pod Orebem                     
na charitativní akci, jejíž výtěžek byl věnován Dětskému domu Sedloňov, 3. 6. 2008 v Clubu 
Lucie a 23. 6. 2008 na KAVČÍM PLÁCKU. Kapelu vede Jan Doležal. 

Součástí kytarového oddělení je rovněž oddělení bicích nástrojů. Zde slavil úspěch 
především Daniel Vítek, který byl úspěšně přijat na Konzervatoř Pardubice. Danielovi a jeho 
učiteli Aleši Kolaříkovi gratulujeme. 

Součástí oddělení bicích nástrojů je také soubor Body Music. Ten vystoupil 23. 4. 
2008 v klubu Lucie, kde doprovázel Junior Bigband. Vystoupení proběhlo ještě 28. 5. 2008      
v AC klubu. Body Music také zahajoval vernisáž Výtvarného oboru, která se konala 6. 5. 
2008 v kině Centrál. Kapelu vede Aleš Kolařík.  

                                                                                                      Jiří Slavíček 
 

 V září 2007 v pěveckém oddělení ostře  zintenzivněla  dlouhodobá  příprava adeptů 
pro  studium na konzervatořích ČR  /třída Růženy Hanušové -  M. Růža, třída Heleny 
Matyášové  - Zuzana  Hátlová, třída Olgy Kostomlatské - Marie Sommerová/.  Součástí 
přípravy byly časově velmi náročné konzultace u profesorů konzervatoře, kterých se aktivně 
zúčastňovali i  vyučující. Úspěšným se stal Martin Růža a pro školní rok 2008/2009 byl přijat 
do oddělení populárního zpěvu Státní Konzervatoře v Praze. Svým úspěchem dokázal,           
že základní pěvecká technika, vyučovaná na naší ZUŠ, pomáhá  našim žákům zvolit si jimi 
preferovaný  studijní obor. Během  koncertní sezóny jsme s dětmi  a jejich rodiči  navštívili  
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živé  koncerty pěvců z nabídky Filharmonie HK, nebo Adalbertina. Též navštěvujeme s dětmi 
operní představení oblastních muzikálových a operních domů ČR, hostujících ve FHK. Velmi 
vítanou nabídkou jsou přímé přenosy operních představení z Metropolitní opery v New 
Yorku, které zprostředkovává kino Centrál od února 2008. Pravidelně se zúčastňujeme 
velkých  pěveckých soutěží  v  Praze - Písňové soutěže B. Martinů a Pěvecké soutěže               
"Pražský pěvec". V  listopadu 2007 se v Hradci Králové konal další z Kurzů pro pedagogy 
pod vedením prof. J. Markové.  Zúčastnily se vyučující  i se svými  "modely", žáky ZUŠ,   
korepetice pohotově zajistil M. Fischer. O týden později proběhly intenzivní Mistrovské 
kurzy prof. J. Markové v Praze, v únoru opět v Hradci Králové a intenzivní kurzy v dubnu     
v Praze.  Na tyto semináře pravidelně přivádíme studenty i  naší ZUŠ.  
 V říjnu 2007 a  březnu 2008 byla naše ZUŠ opět pozvána firmou Veolia ke slavnostní 
vernisáži výstavy na Magistrátě města HK a Krajském úřadě u příležitosti vyhlášení výsledků 
výtvarné soutěže „Města kolem nás“ a "Masky kolem světa". Akce se pravidelně zúčastňují 
žáci H. Matyášové ve spolupráci s kytarovým oddělením. V pořadu „Děti dětem“ naši žáci 
spolupracovali s tanečním, klavírním a klávesovým oddělením. Na veřejném koncertě ZUŠ 
v Novém Adalbertinu zastupovali pěvecké oddělení dva žáci - D. Behina a  M. Růža.             
V dubnu 2008 vybraní žáci třídy H. Matyášové odjeli na pěveckou soutěž „Novopacký 
slavíček“ a všichni přivezli ocenění: 1. místo: Sabina Slavíková, 2. místa: Denis Behina, Petr 
Mühlstein, 3. místo Klára Benešová. Na klavír doprovázela M. Puklová, stejně tak                   
i na koncertu vítězů  na hradě  Pecka. V květnu jsme v pěvecké soutěži „Hradecký slavík“ 
získali velmi dobrá ocenění: K. Benešová - 1. místo, S. Slavíková -  2. místo, A. Cvrčková - 2. 
místo, D. Behina - 3. místo, A. Novotná - 3. místo, L. Vlášková - 3. místo a K. Dostálová - 
ČU. Doprovázeli korepetitoři  M. Fischer a K. Krčmová. V květnu  také dva žáci ze třídy  H. 
Matyášové přivezli velmi dobrá ocenění z Pěvecké soutěže ve Žďáře nad Sázavou, D. Behina 
(1. místo) a P. Mühlstein (3. místo). V červnu 2008 se odehrál koncert „Hudební Akvarel“ 
v Galerii moderního umění v Hradci Králové, kde se společně sešli žáci pěveckého, 
klavírního, dechového, smyčcového a kytarového oddělení. Taktéž v červnu se konal 
benefiční  „Koncert pro  Manjulu“ v  kostele v Lochenicích (žáci ze třídy  H. Matyášové).    
 Pěvecké oddělení ZUŠ Habrmanova díky zkušeným pedagogům dlouhodobě vykazuje  
úspěchy  v pěveckých soutěžích MŠMT, ale i  ostatních soutěžích  v ČR. Má bohatou  tradici 
v přípravě adeptů studia na Konzervatořích. Kolektiv pedagogů  tvoří tři generace zkušených 
lidí, umožňující tak adeptům pěvecké hlasové výchovy skutečně širokou nabídku studia.  
Díky generačnímu rozvrstvení je zachována kontinuita výchovy - tedy ta pravá, správná  
výchova tvorby  hlasového  tónu.  Probíhá podnětná diskuse a  tříbení názorů  jednotlivých 
pedagogů  díky možnosti soustředění se na individuální  osobnost. O tom ale je pravý sólový 
zpěv.  Tento školní rok byl rokem "sbírání  sil"  na  soutěž MŠMT, která nás čeká v příštím 
roce a kde bychom chtěli opět uspět. Zúčastňovat se budeme i ostatních pěveckých soutěží     
v republice, jak je naším zvykem.                                                  
                                                                                                     Helena Matyášová 
 
 

V září měly Hradecké mažoretky z tanečního oboru hned několik akcí: 15. 9. 
vystoupily všechny soubory na „Festivalu mažoretkových skupin“ v Hradci Králové 
Šimkových sadech. 26. 9. zahajovaly na atletickém stadionu TJ Sokol běh Terryho Foxe a 29. 
9. vystoupily na oslavách „Dne železnic“. 2. 11. byla v Aldisu akce sdružení „Dialog“,          
na které vystoupily žákyně tanečního oboru v baletním vystoupení. Ve spolupráci sluchově 
postiženými tanečníky  předvedly pantomimickou etudu. V krátké ukázce se předvedly také 
mažoretky. 5. 11. mažoretky tradičně zahajovaly módní přehlídku v Adalbertinu „Setkání 
s módou“. 12.12. se uskutečnilo tradiční předvánoční vystoupení mažoretek v Domově 
důchodců na Novém Hradci. 28. 1. byl v Adalbertinu koncert dechových souborů, na kterém 
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předvedly své vystoupení mažoretky spolu s dechový orchestrem. 29. 1. se v koncertním sále 
ZUŠ konalo vystoupení  ve spolupráci s pí uč. J. Steinerovou pro MŠ. Vystoupení předvedly 
žákyně 3. ročníku.  

Také v tomto školním roce byly nejdůležitější úlohou tanečního oboru připravit            
2 velké projekty - „ZUŠ Habrmanova dětem“, který je založený na spolupráci všech oborů        
a Závěrečné taneční defilé, které bylo poprvé realizováno jako ucelený program. 8. 4. byl 
předveden druhý ročník projektu „ZUŠ Habrmanova dětem“ v divadle Drak. Celkem            
se uskutečnily 3 vystoupení. Vystoupení mělo velký ohlas u dětí i široké veřejnosti. 

14. 4. byla v Adalbertinu soutěž „Královna věnného města“, do které byla přihlášena 
žákyně tanečního oboru Lucie Špráchalová. Jako volnou disciplínu předvedla klasický tanec                     
za doprovodu flétny a kytary žáků pí uč. Langáškové a p. uč. Slavíčka. Lucie Špráchalová 
celkově obsadila krásné 2. místo. 12. 5. žáci p. uč Besucha, pí uč. Horové,  pí uč. Matyášové  
a žákyně tanečního oboru vystoupily na módní přehlídce v Adalbertinu – „Setkání s módou“. 
6. 6 Hradecké mažoretky pochodovaly v čele lampiónového průvodu v Předměřicích              
n. Labem. 11. 6. tanečníci předvedli část pohádky „Růžové sny“ na třídním vystoupení         
pí. uč. J. Fikarové. 

15. 6. Závěrečné taneční defilé - pohádka „Růžové sny“ aneb „Šípková Růženka“ - 
projekt, kde vystoupilo 120 žáků tanečního oboru na scéně Klicperova divadla. Takový 
projekt byl prezentován poprvé a u široké veřejnosti se setkal s velkým úspěchem. 

Protože takové projekty jsou velmi náročné na přípravu, provedení, dokončení             
a následnou prezentaci na veřejnosti, je nutná vzájemná spolupráce všech oborů ZUŠ. Tyto 
projekty jsou velkým přínosem k mezioborové spolupráci.  

19. 6. proběhlo taneční a pantomimické vystoupení ve Speciální škole pro sluchově 
postižené. V závěru roku se Hradecké mažoretky představily na „Rallye show“, na otevření 
nového terminálu v HK a na „Mistrovství Evropy v letecké akrobacii“ na královéhradeckém 
letišti. 
 
         Jana Krepindlová 
                                                                                          
 
Oddělení sborového zpěvu 
 ZUŠ Habrmanova vyučuje sborový zpěv na jednom ze svých odloučených pracovišť. 
Žáci po úspěšném absolvování prvních ročníků nastupují do přípravných sborů Jitra                  
a ti nejlepší zpěváci do hlavního sboru Jitro, který dosahuje mnoha mezinárodních úspěchů. 
www.jitro.cz  
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Počty koncertů, vystoupení, výstav: 
 

HO  116 koncertů 
TO   18 vystoupení 
VO     5 výstav 

 

Výsledky soutěží ZUŠ ve školním roce 2007/2008 
 

Okresní kola 

 
Hra na klavír:  
Ivona Vízková   1. místo s postupem 
Lukáš Besuch    2. místo 
Anna Hřebíčková   2. místo 
Karolína Janoušková   2. místo 
Daniel Kocman    2. místo 
Kateřina Lipavská   2. místo 
Zuzana Besuchová   3. místo 
Petr Ježek    3. místo  
Pavla Kušnieriková   3. místo 
David Salfický   3. místo 
Jana Šafková    3. místo 
Markéta Šalandová   3. místo 
Alena Špačková   3. místo 
Veronika Hroudová   Čestné uznání 
Eliška Vrbová    Čestné uznání 
 
Hra na kytaru:  
David Hofman   1. místo s postupem 
Anna Horáková   1. místo s postupem 
Petr Pařízek    1. místo s postupem 
Antonín Pevala   1. místo s postupem 
Petr Tobišek    1. místo s postupem 
Patrik Macej    1. místo 
Klára Hemplová   2. místo 
Daniela Příborská   2. místo 
Pavel Branda    3. místo 
Barbora Marešová   3. místo 
Kateřina Záhorová   3. místo 
 
Komorní hra ve hře na kytaru: 
Klára Hemplová,  
Antonín Pevala   1. místo s postupem 
Kateřina Záhorová,  
Kateřina Zemanová   2. místo 
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Krajská kola  
 
Hra na klavír:  
Ivona Vízková   2. místo  
 
Hra na kytaru:  
David Hofman   1. místo s postupem 
Petr Pařízek    1. místo s postupem 
Antonín Pevala   1. místo s postupem 
Anna Horáková    2. místo 
Petr Tobišek    2. místo 
 
Komorní hra ve hře na kytaru: 
Klára Hemplová,  
Antonín Pevala   1. místo  
 
 
Hra na smyčcové nástroje: 
Pavla Nováková   1. místo 
Petr Čelakovský   2. místo 
Judita Schillová   2. místo 
Jan Čelakovský   3. místo 
Ondřej Košťál    3. místo 
Tereza Marešová   3. místo 
Filip Szturc    3. místo 
Lenka Vrbová    3. místo 
František Dostál   Čestné uznání 
Michaela Málková   Čestné uznání 
 
Ústřední kola 
 
Hra na kytaru:  
Petr Pařízek    2. místo  
Antonín Pevala   3. místo  
David Hofman   Čestné uznání I. stupně 

 
 

Oblasní přehlídka výtvarných oborů ZUŠ – Královéhr. kraj  
 

Postup do ústředního kola – Štenberk 2008  
pí uč. L. Haismanová  – „Krajina“ – 8x 
 

pí uč. I. Legnerová  – 2 knihy – kolektiv autorů 
   - „Mlhy“ – 15x 
    

pí uč. M. Marvanová - soubor prací „Jiná krajina“ 
   - „Živočich“ – H. Novotná, L. Molínová, A. Poslušná, E. Špryňarová 
 

pí uč. V. Rozlívková - soubor prací „Maskáče“ 
   - soubor prací „Hromady“, kolektivní práce „Hadi“ 
   - K. Bartošová „Ragby“ 
   - „Krajina Dlaně“ – kolektiv autorů 6x 
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pí uč. M. Řeháková - soubor prací „Hvězdné galaxie“ 
   - „Krajina Ferdy mravence“ - kolektiv autorů 5x 
 

pí uč. I. Legnerová, M. Marvanová, V. Rozlívková, M. Řeháková - soubor prací „Etruskové“ 
pí uč. I. Legnerová, M. Řeháková – kolektiv autorů „Moře“ 
pí uč. L. Haismanová, M. Řeháková – „Hmyz“ 
pí uč. L. Haismanová, I. Legnerová, M. Řeháková – „Dinosauři“ – kolektiv autorů 10x 
 
 
Další soutěže: 
 
Novohradská flétna 2008 
Zuzana Besuchová   1. místo 
Gita Nováková   1. místo 
Žofie Součková   1. místo 
Petra Benešová   2. místo 
 
 
Čtyřruční klavírní soutěž Per Quatro Mani - Brno 
Karolína Janoušková, 
Ivona Vízková   3. místo 
 
 
Pěvecká soutěž  Novopacký slavíček – Nová Paka 
Sabina Slavíková   1. místo a titul Novopacký slavíček 2008 
Denis Behina    2. místo 
Petr Mühlstein   2. místo 
Klára Benešová   3. místo 
 
 
Pěvecká soutěž  Hradecký slavík - Hradec Králové 
Klára Benešová   1. místo 
Aneta Cvrčková   2. místo 
Sabina Slavíková   2. místo 
Denis Behina    3. místo 
Anna Novotná    3. místo 
Lucie Vlášková   3. místo 
Kristýna Dostálová   Čestné uznání 
 
Mezinárodní pěvecká soutěž Žďár nad Sázavou 
Denis Behina    1. místo 
Petr Mühlstein   3. místo 
 
 
 
 
7. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 
 
Ve školním roce 2007/2008  školu nenavštívila Česká školní inspekce. 
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8. Základní údaje o hospodaření školy 
 
 

Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 
 
a) příjmy    18 918,39 
1. celkové příjmy,    18 918,39 
2. poplatky od zletilých žáků,  
    rodičů nebo jiných zákonných zástupců, 

     3 349,8 

3. příjmy z doplňkové činnosti,        104,32 
4. ostatní příjmy;   18 814,07 
 
b) výdaje  18 899,14 
1. investiční výdaje celkem,  
2. neinvestiční výdaje celkem a z toho  14 351,10 
- náklady na platy pracovníků školy,  10 213,30 
- ostatní osobní náklady,       255,00 
- zákonné odvody zdravotního a sociálního  
  pojištění, 

   3 867,80 

- výdaje na učebnice, učební texty a učební  
  pomůcky, 

        15,00 

- stipendia,  
- ostatní provozní náklady;    4 548,04 
  

  
Závěr  

 
 Školní rok 2007/2008 škola prožila v očekávání velké změny, kterou mělo být 
přestěhování celé školy do jiné budovy. Celý rok probíhala intenzívní jednání                        
se zřizovatelem a vzhledem k optimalizaci sítě základních škol zastupitelstvo schválilo přesun 
školy do ZŠ Gočárova. Bohužel z celé akce nakonec sešlo pro její finanční náročnost.  
 Přes všechny problémy, které pramení z prostorové stísněnosti naší školy, se stále daří 
naplňovat poslání ZUŠ Habrmanova. Rozvíjet v dětech schopnost umělecké komunikace, 
empatie, vnímavost k uměleckým hodnotám a tím i k okolnímu světu. A v tom vidíme 
největší přínos nejen naší školy, ale i celého uměleckého školství. 

  
  
 
 
Tato výroční zpráva o činnosti byla projednána na provozní poradě dne 25. 9. 2008. 
 
 
 
 
                                                                            ………………………………. 
                                                                               MgA. Petr Fiala 
                                                                                  ředitel školy 
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Výroční zpráva 
o poskytování informací podle zákona    
č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím 
Za období 1. 1. 2007 – 31. 12. 2007 

 
Při poskytování informací veřejnosti postupuje škola podle zákona č. 106/1999 Sb.                   
o svobodném přístupu k informacím v platném znění a podle Pokynu ministra školství, 
mládeže a tělovýchovy k zajištění jednotného postupu MŠMT při realizaci zákona                  
č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ze dne 8. 11. 1999, v platném znění. 
 
A/ Celkový počet písemných žádostí o informace: 0 
 
B/ Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0 
 
C/ Počet rozsudků soudu,  
     kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0 
                                        
D/ Výsledky sankčních řízení za nedodržování zákona: 0 
 
E/ Veškeré písemné dotazy včetně kopií vyřízení za uvedené období jsou k dispozici     
     v kanceláři školy. 
 
 
V Hradci Králové dne 13. 1. 2008. 
           
 
 
 
 
                                               ………………………… 
                                                                                MgA. Petr Fiala 
                                                                                    ředitel školy 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 20 

Základní umělecká škola, Hradec Králové, 
Habrmanova 130, 500 02 

tel.+fax: +420 495 533 480 http://www.zus-habrmanova.cz  e-mail:info@zus-habrmanova.cz 
 

 
BULLETIN č. 5/2007 

 
Vážení rodiče, milí žáci, 
 dovolte nám, abychom vám všem popřáli mnoho pohody do nového školního 
roku. Jako již tradičně nám dovolte krátkou informaci o tom, co se ve škole dělo         
o letních prázdninách a co nás čeká v nejbližších týdnech. 
 Ze všeho nejdříve přijměte naše poděkování za to, že umožňujete vašim dětem 
vzdělání v naší umělecké škole. Každého takového rodiče si vážíme, protože si dobře 
uvědomujeme, z jak pestré nabídky volnočasových aktivit si dnes mohou děti 
vybírat. To, že jste si společně s vašimi dětmi vybrali naši uměleckou školu, svědčí o 
vašem i jejich dobrém vkusu . Rozdíl mezi ZUŠ a různými kroužky spočívá 
především v  kvalitě výuky a zázemí, kterým naše škola disponuje. Neusínáme na 
vavřínech, které naši žáci vozí z mnoha soutěží a vystoupení, ale dál se snažíme 
zlepšovat naší výuku i prostory, ve kterých se odehrává. Právě hravost, imaginace, 
kreativita a pracovitost - to jsou vlastnosti, kterými se snažíme naše absolventy 
vybavit do  nejen „uměleckého“ života.  

Dobrá zpráva pro náš taneční obor!! Konečně se nám podařilo částečně 
zrekonstruovat taneční sál a oddělit výuku od dění na chodbách. Během měsíce října 
bude instalováno nové scénické osvětlení a v průběhu roku se můžeme těšit               
na vystoupení našich tanečnic, která proběhnou přímo v sále. K tomu se váže naše 
prosba, která směřuje především k rodičům tanečního oboru. Dodržujte, prosím, 
omezení vstupu do prostor šatny, která slouží pouze k převléknutí žáků a odložení 
jejich věcí. Toto nařízení se nevztahuje na přípravku, kde je asistence rodičů              
při oblékání dětí nezbytná. Toto opatření směřuje k maximálnímu zajištění 
bezpečnosti vašich dětí   a ochraně jejich majetku. 
 Pokud budete mít v průběhu školního roku jakoukoli připomínku nebo námět 
pro zlepšení naší práce, můžete osobně nebo e-mailem kontaktovat vedení školy, 
případně využít naší schránky v přízemí školy. 
 Neváhejte se na nás obrátit se svými dotazy, rádi je zodpovíme!! 
 
Důležité termíny 
 

Termín pro zaplacení školného na první pololetí školního roku 2007/2008       
je 31. 8. 2007. Bez prokazatelného zaplacení nebude žák při zápisu zapsán. Pokud 
jste neobdrželi lístek s předpisem školného a variabilním symbolem, paní Vaníčková 
v sekretariátu vám ho na požádání vytiskne (úřední hodiny 8:00 - 11:00, 12:30 - 15:00 
hod.). Pokud žák studuje hru na dva hudební nástroje a má v obou případech 
povinnou hudební nauku, navštěvuje pouze jednu lekci nauky týdně a je mu             
u jednoho nástroje školné sníženo o částku 200,- Kč za pololetí. Podrobnější údaje 
vám poskytnou jednotliví třídní učitelé. Pokud žádáte o slevu, učiňte tak, prosím, 
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písemně do 10. 9. (přílohy k žádosti: Oznámení o přiznání dávky státní sociální 
podpory,  doklady o příjmech rodiny, případně Rozhodnutí o změně pracovní 
schopnosti či ofocený průkaz ZTP, ZTP/P). Žádostem bude vyhověno v případech 
vážného sociálního znevýhodnění. 
 Škola vychází vstříc možností domluvit splátkový kalendář na platby 
školného. Žáci starší 18ti let odevzdají potvrzení o studiu. Středoškoláci do konce 
září, vysokoškoláci do 15. října. Pokud nebude potvrzení v tomto termínu 
odevzdáno, bude žákovi vystaven doplatek na částku školného pro studium           
pro dospělé (viz webové stránky školy). 

Žáci z nečlenských zemí EU platí školné podle předpisu školného                    
na webových stránkách školy.  
 Poplatek za vypůjčené nástroje se vybírá v hotovosti v kanceláři školy, nebo 
na účet školy s novým variabilním symbolem do 15. září. Půjčování nástrojů se řídí 
směrnicí ředitele školy č. 32/2006, která je vyvěšena v přízemí školy. Pro tento 
poplatek nelze využít splátkový kalendář. 

 
 

 
Organizace školního roku 2007/2008 
 
Období školního vyučování ve školním roce 2007/2008 začne v pondělí 3. září 2007. 
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2008.                              
Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2007. 
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2007 a skončí ve středu     
2. ledna 2008. Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2008. 
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2008. 
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou od 3. 3. 2008 - 9. 3. 2008. 
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 20. března a pátek 21. března 2008. 
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 27. června 
2008. 
 
 
Za všechny pracovníky školy vám přeji klidný a úspěšný školní rok 2007/2008. 
 
 
                                                                                                MgA. Petr Fiala, ředitel školy 
 
 
Zajímavé internetové adresy: 
 
www.zus-habrmanova.cz – stránky školy 
 
www.msmt.cz – stránky ministerstva školství, učební plány, osnovy pro ZUŠ 
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Základní umělecká škola, Hradec Králové, 
Habrmanova 130, 500 02 

tel.+fax: +420 495 533 480 http://www.zus-habrmanova.cz  e-mail:info@zus-habrmanova.cz 
 

 
BULLETIN č. 6/2008 

 
Vážení rodiče, milí žáci, 
 dovolte nám, abychom vám poděkovali za celoroční zájem o dění  v  naší 
škole, která má za sebou rok plný jednání o jejím stěhování. Vše nakonec i přes 
optimistickou vizi přemístění výuky do ZŠ Lipky dopadlo tak,  že i nadále zůstává 
škola ve stejné budově. Následná jednání s naším zřizovatelem by tedy měla zajistit 
zlepšení prostorových kapacit ve stávající budově ZUŠ Habrmanova  a jako jedno 
z možných řešení se jeví například přístavba tanečního sálu. O všech změnách vás 
budeme včas informovat. 
 Pokud průběžně sledujete naše internetové stránky                                  
www.zus-habrmanova.cz, jistě vám neušlo, že naše škola organizovala pro své žáky 
mnoho akcí, koncertů a vystoupení. Žáci také skvěle reprezentovali školu na 
soutěžích.  

 Kytarový orchestr pod vedením K. Kotka získal na Hradeckém Guitarreandu 
zlaté pásmo a kytaristé D. Hofman, A. Pevala a P. Pařízek získali v celostátním kole 
čestné uznání a vynikající 3. a 2. místo. Je to potvrzení stále se zlepšující úrovně 
našich klasických kytaristů. Ve škole působí již dva kytarové orchestry, které 
navštěvuje většina žáků kytarového oddělení. Žáci studující hru na elektrickou          
a basovou kytaru mohou nabýt nové hudební zkušenosti v hudebních skupinách                 
se zaměřením na rock nebo jazz. 
    Žáci dechového oddělení se zúčastnili  soutěže „Novohradská flétna“.             
G. Nováková, Ž. Součková a  Z. Besuchová  si přivezly  1. ceny ve svých kategoriích   
a P. Benešová hezké 2. místo. Na koncertech se během druhého pololetí představil 
Junior Band J. Hasala, Trombon Band V. Besucha, žáci oddělení bicích nástrojů          
ze třídy A. Kolaříka a nové jazz–rockové seskupení J. Doležala. Náš dechový orchestr             
se spolu s mažoretkami v září chystá na festival  do německé Grimmy.  

Naše „želízko v ohni“  klavírního oddělení, Ivona Vízková ze třídy                  
K. Janouškové, postoupila z okresního kola soutěže základních uměleckých škol, 
podala velmi dobrý výkon a umístila se ve své IX. kategorii na 2. místě. Patří jí za to 
velké uznání a poděkování. 
 Již 21. orchestrální večer uspořádal orchestr Juventus Gradecensis                    
V. Holubové spolu se souborem Violine, který vede D. Besuchová.  Soutěže pořádané 
ministerstvem školství se zúčastnili -  P. Nováková 1. místo, P. Čelakovský                  
a J. Schillová 2. místo, T. Marešová, O. Košťál a L. Vrbová získali 3. cenu. Čestné 
uznání si přivezli F. Dostál a M. Málková. Violista F. Szturc a kontrabasista                 
J. Čelakovský získali 3. místo. V kategorii koncertantní P. Nováková a A. Křtínová 
přivezly 2. cenu. Na mezinárodní houslové soutěži Kociánovo Ústí nad Orlicí se 
střetli s obrovskou konkurencí nejen ze zahraničí P. Čelakovský a J. Schillová.  Svého 
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partu se zhostili velmi dobře a nezapřeli, že patří mezi nejlepší žáky smyčcového 
oddělení.  

Pěvecké oddělení se s úspěchem zúčastnilo soutěže HRADECKÝ SLAVÍK 
2008. Výborně se umístili tito naši žáci:  
K. Benešová - 1. místo/IV. kategorie, S. Slavíková - 2. místo/III. kategorie,                 
A. Cvrčková - 2. místo/V. kategorie, D. Behina - 3. místo/III. kategorie, A. Novotná - 
3. místo/IV. kategorie, L. Vlášková -  3. místo/VII. kategorie  a  K. Dostálová -  čestné 
uznání/IV. kategorie. Na soutěž žáky připravily paní učitelky R. Hanušová,             
H. Matyášová, L. Horová a O. Kostomlatská.  Specialitou našeho pěveckého oddělení    
je i možnost studia populárního zpěvu. 

Novinkou se v klávesovém oddělení během školního roku 2007/2008 staly 
tematicky zaměřené koncerty. Zatím poslední se jmenoval „Všechny radosti jara“       
a jak tento název napovídá, byl zaměřen hlavně na skladby radostné, pokud možno 
s jarní tematikou. Klávesy se během něj představily jako univerzální nástroj vhodný 
k sólovému hraní i k doprovodu jiných hráčů. Prostor dostala také souhra dvou a tří 
klávesových nástrojů. Díky šťastnému spojení atraktivní hudby a neotřelého 
způsobu její prezentace zůstával sál stále plný nadšených diváků, přestože byl 
program mimořádně dlouhý. V poslední akci tohoto pololetí -  „Koncertu populární 
hudby“ (19. 6. 2008) - ukáží účinkující, jak zvládnou využít znalostí získaných 
v květnovém semináři o improvizované hře. 

V oddělení hudební nauky probíhá celé druhé pololetí korespondenční 
vědomostní soutěž. Její vyhodnocení chystá její organizátorka J. Fikarová na konec 
školního roku. 
      Výtvarný obor předvedl veřejnosti výsledky své práce na květnové výstavě 
pod názvem „Živočich“. Vystavené práce byly rozděleny do dvou částí. Ve vestibulu 
kina Centrál byly k vidění hlavně kresby, malby, papírové a drátěné objekty, volná     
i počítačová grafika. V prostorách Bílé věže na Velkém náměstí malby, objekty 
z papíru, keramiky i přírodních matriálů. Výstava měla představit téma právě 
končícího školního roku - zamyšlení nad tím, co (nebo kdo?) je to vlastně živočich. 
Příjemným zakončením letošního tvoření výtvarného oboru budou zájezdy              
do galerie v pražském Veletržním paláci i návštěvy hradeckých atrakcí jako je Obří 
akvárium. 

Náš taneční obor realizoval v divadle Drak již druhý ročník projektu „ZUŠ 
Habrmanova dětem“, zaměřený na vzdělávání žáků   z MŠ a ZŠ, podpořený grantem 
Města Hradec Králové. Žáci a učitelé tanečního oboru tvořili choreografie na skladby, 
které přednesli žáci hudebního oboru. Cílem bylo přiblížit dětem a široké veřejnosti 
současnou i klasickou hudbu hranou na různé hudební nástroje dotvářenou 
nápaditými a zábavnými choreografiemi. Celý projekt byl spoluprací učitelů 
hudebního, tanečního a výtvarného oboru a shlédlo ho více než 300 návštěvníků.     
Na závěrečném „Tanečním defilé“ dne 15. 6. 2008 v Klicperově divadle předvedou 
žáci tanečně - divadelní představení  „Růžové sny“ na motivy pohádky „Šípková 
Růženka“. V  různých choreografiích se představí všichni žáci tanečního oboru. 
V dospělých mužských rolích vystoupí studenti a učitelé ze Speciální školy             
pro sluchově postižené. 
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Škola na webu 
 
 V srpnu 2008 budou spuštěny nové internetové stránky školy. Chceme na nich 
přehlednější formou informovat o životě školy a nabídnout lepší možnost 
komunikace se školou (odběr novinek, e-omluvenka, rozvrhy učitelů apod.).   

Na stránkách také nově najdete s předstihem rozvrhy kolektivních předmětů, 
aby si žáci mohli naplánovat všechny své aktivity. Budeme doufat, že ostatní školy 
dají svým žákům rozvrhy  včas a nebudou je dodatečně měnit, jelikož v minulosti 
nám jejich všemožné změny přidělaly mnoho práce a rozvrhy našich učitelů se           
v průběhu září musely k vaší  i naší nespokojenosti mnohokrát měnit. 
 
 
 
 
 
 
 
Důležité termíny 
 

Termín pro zaplacení školného na první pololetí školního roku 2008/2009 je 
31. 8. 2008. Bez prokazatelného zaplacení nebude žák zapsán ke studiu. Pokud jste 
neobdrželi lístek s předpisem školného a variabilním symbolem, paní Vaníčková 
v sekretariátu vám  ho na požádání vytiskne (úřední hodiny 8:00 - 11:00, 12:30 - 15:00 
hod.). Od 1. 7. 2008 je účtován za platbu v hotovosti do pokladny školy poplatek 
50,- Kč. Pokud žádáte o slevu školného, učiňte tak, prosím, písemně do 31. 8. 
(přílohy k žádosti: Oznámení o přiznání dávky státní sociální podpory, případně 
Rozhodnutí o změně pracovní schopnosti či ofocený průkaz ZTP, ZTP/P). Žádostem 
bude vyhověno v případech vážného sociálního znevýhodnění. 
 Škola vychází vstříc možností domluvit splátkový kalendář na platby 
školného. Žáci starší 18ti let odevzdají potvrzení o studiu -  středoškoláci do konce 
září, vysokoškoláci do 25. října. Pokud nebude potvrzení v tomto termínu 
odevzdáno, bude žákovi vystaven doplatek na částku školného pro studium pro 
dospělé (viz webové stránky školy). 
 Poplatek za vypůjčené nástroje se vybírá bezhotovostně na účet školy 
s novým variabilním symbolem do 15. září. Půjčování nástrojů se řídí směrnicí 
ředitele školy č. 32/2006, která je vyvěšena v přízemí školy. Pro tento poplatek nelze 
využít splátkový kalendář. 

 
 

 
 
Za všechny pracovníky školy vám přeji krásné a slunečné prázdniny 
 
 
 
                                                                                                  MgA. Petr Fiala,       
                                                                                                                                    ředitel školy 



 25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


