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„Existuje jen jedno dobro a to je vědění. Existuje jen jedno zlo a to je nevědomost.“                                                                  

                                                                                                                    Sokrates 
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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 17 218 72  
vysoká 
škola 

pozoun, baryton, 
zob.flétna, tuba 

 4992 15 138 78  
vyšší 
odborné 

viola, housle, 
kom.hra 

 7527 4 55 50  
vyšší 
odborné klavír 

 11556 23 251 100  bakalář 
housle, smyčcový 
orchestr 

 14933 20 248 100  
vyšší 
odborné 

el.klávesy, el.kytara, 
trubka 

 14950 19 109 48  
vysoká 
škola klavír 

 15145 39 48 57  
střed. s 
mat. řezbářství 

 15162 16 241 100  
vysoká 
škola hudební nauka 

 15620 9 299 50  
vyšší 
odborné baskytara,kontrabas 
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 17705 25 253 100  
vyšší 
odborné klavír 

 18650 0 303 50  
střed. 
s mat. sborový zpěv 

 18725 10 303 100  
vysoká 
škola kytara 

 18908 10 2 100  
vysoká 
škola klavír, PHV 

 19400 1 357 65  
vyšší 
odborné klavír 

 24312 38 233 48  
vyšší 
odborné sólový zpěv 

 24704 38 268 56  
vyšší 
odborné 

klarinet, saxofon, 
zob.flétna 

 24750 1 57 50  
střed. 
s mat. varhany 

 25100 49 348 53  
vyšší 
odborné klavír, PHV 

 28385 10 250 100  
vysoká 
škola 

el.klávesy, sólový 
zpěv 

 31707 33 184 50  
vysoká 
škola korepetice 

 36000 6 182 96  
střed. s 
mat. kytara 

 40125 6 287 100  
vyšší 
odborné bicí nástroje 

 40135 2 135 14  
vysoká 
škola počítačová grafika 

 40147 15 97 100  
vyšší 
odborné kytara 

 41710 40 8 100  
vyšší 
odborné smyčcový orchestr 

 42710 9 160 100  
vyšší 
odborné klavír 

 43503 1 123 50  
vysoká 
škola sborový zpěv 

 44700 29 242 100  
vyšší 
odborné současný tanec 

 44708 14 157 100  
vyšší 
odborné 

taneční průprava, 
PV 

 46103 29 38 100  
vyšší 
odborné flétna, zob.flétna 

 48915 28 67 100  
vyšší 
odborné 

klarinet, lesní roh, 
trubka 

 49510 2 177 50  
střed. s 
mat. bicí nástroje 

 49724 43 72 100  
vyšší 
odborné plošná tvorba 

 49736 32 39 100  
vyšší 
odborné 

fagot, hoboj, 
zob.flétna 

 50081 16 182 100  
vysoká 
škola 

zob.flétna, klarinet, 
saxofon 

 50150 23 348 100  
vyšší 
odborné sólový zpěv 

 50971 5 48 96  
vyšší 
odborné el.klávesy, zpěv 

 60526 37 35 100  
vyšší 
odborné klavír 

 65903 32 37 100  vyšší el.klávesy, klavír, 
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odborné korepetice 

 69734 26 362 86  
vysoká 
škola 

keramika, plošná 
tvorba 

 70107 6 231 86  bakalář plošná tvorba 

 76106 34 9 100  
střed. s 
mat. sborový zpěv 

 76123. 39 193 57  doktorské sborový zpěv 

 76306 9 293 100  
vysoká 
škola kytara 

 77530 19 5 100  
vysoká 
škola plošná tvorba 

 78309 37 250 100  
vyšší 
odborné housle, komorní hra 

 84189 19 154 100  
vyšší 
odborné 

akordeon, 
zob.flétna, 
el.klávesy 

 84311 34 8 100  
vyšší 
odborné klavír 

 86900 18 33 48  
vysoká 
škola klavír 

 87908 36 210 100  
vysoká 
škola flétna 

 88310 2 154 50  
střed. s 
mat. 

el.klávesy, sólový 
zpěv 

 89617 3 82 59  
vyšší 
odborné kytara, el.kytara 

 92800 17 354 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  
 

Olbram Pavlíček – SUPŠ Ústí nad Orlicí – Grafický design tiskovin 
Adriana Karlíková – SUPŠ hud. nástrojů a nábytku Hradec Králové –Design výrobků 
František Průša - SUPŠ hud. nástrojů a nábytku Hradec Králové – Design výrobků 
Michaela Erbenová – SUPŠ dud. Nástrojů a nábytku Hradec Králové – Konstrukce a navrhování  

            nábytku 
Filip Záhořík  - SUPŠ hud. nástrojů a nábytku Hradec Králové 
Jakub Svoboda  - SUPŠ hud. nástrojů a nábytku Hradec Králové 
Jan Řáda - SUPŠ hud. nástrojů a nábytku Hradec Králové 
Markéta Kánská – SUPŠ hud. nástrojů a nábytku Hradec Králové 
Denisa Hynková – Floristická škola Hradec Králové 
Lukáš Chyba -  ČVUT Praha – fakulta architektury 
Michaela Štěchová -  Univerzita Hradec Králové – ped. Fakulta – učitelství výtvarné výchovy 
Jakub Machek – Univerzita Ústí nad Labem – Grafický design 
Leoš Piroutek - ČVUT Praha – fakulta architektury 
Eliška Raková – ČVUT Praha – fakulta architektury 
 
hudební obor 
 

Pavla Nováková – Konzervatoř Pardubice – obor hudební věda, nástroj housle 
 
 
 
5. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků 
školy 
 
Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta – 3 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  

 
 
Finanční prostředky vynaložené na další vzdělávání (semináře): 
 
Pedagog. pracovníci – celkem 44.700,- Kč 
Provozní pracovníci – celkem 25.650,- 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 2008/2009 celkem 1383 žáků. Nejvíce žáků        

již tradičně navštěvuje hudební obor, celkem 885 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 učitelů Jana Doležala a Miroslava Maceje 
Trombon Band - pod vedením pana učitele Vladimíra Besucha 
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.  
 

 
 



 9 

Činnost jednotlivých oddělení a oborů 
 

Výtvarný obor 
 
V letošním školním roce 2008 – 2009 bylo tématem prací výtvarného oboru umění 20. 

století. Žáci se vydávali „VŠEMI SMĚRY“ za dobrodružstvím a bohatstvím výtvarného 
umění minulého století a nechávali se inspirovat všemi „–ismy“ i díly jednotlivých výrazných 
osobností, jejich viděním světa. Vyučující jezdili s dětmi na výstavy, studovali knihy, hledali 
na internetu. Děti se snažily zorientovat v dějinách umění 20. století. 

Vyučující VO zahájili školní rok návštěvou výstavy a semináře celostátní přehlídky 
ZUŠ v Šternberku, která byla završením činnosti uplynulých tří let a zároveň inspirací          
do další práce.   
       Na zájezdy za výtvarným uměním se vydávali samozřejmě i žáci. První cestou           
za uměním byla návštěva výstavy Vincenta van Gogha ve vídeňské galerii Albertina.                
Na podzim se konal i zájezd za moderním uměním do Prahy, určený hlavně žákům vyšších 
ročníků. Navštívili  Museum Kampa, Dům u Černé Matky Boží s expozicí českého kubismu, 
při procházce Prahou se zabývali architekturou 20. století. Tento zájezd se pro velký zájem 
opakoval v pozdějším termínu. 
      V březnu se starší žáci vydali do Brna na výstavu „Tutanchamon, jeho hrob                  
a poklady“, o kterou byl také velký zájem. 
      Naopak žákům přípravného studia a nižších ročníků byl určen zájezd do adventně 
vyzdobeného zámku v Hrádku u Nechanic. Mnohé z toho, co viděli, je inspirovalo k vlastní 
tvorbě v oblasti floristiky.  
      Začátkem června se konal poslední zájezd tohoto školního roku, tentokrát                   
do Litomyšle. Výlet obsahoval  prohlídku renesančního zámku, výstavy soch Olbrama 
Zoubka, Váchalových maleb v Portmoneu a dalších zajímavostí města. Došlo i na vlastní 
tvorbu žáků. 
      První výstavou tohoto školního roku byla již tradiční „Zimní výstava“ betlémů, 
keramiky a obrazů v kostele Sboru kněze Ambrože. V dubnu následovala výstava 
představující část výsledků práce  inspirované uměním 20. století v Informačním centru                      
a v květnu souhrnná výstava představující práci výtvarného oboru v hale Regiocentra 
v Novém Pivovaru. Práce našich žáků byly k vidění i na několika menších výstavách, např. 
v hudební knihovně  nebo v jídelně Bazalka. 
       Dobrou příležitostí k prezentaci byla výzdoba interiéru kina Centrál pro letošní ročník 
filmového festivalu Febiofest. 
       Příkladem mezioborové spolupráce na naší škole je tvorba kulis pro závěrečné 
vystoupení tanečního oddělení v Klicperově divadle. 
      Průřez tvorbou školního roku 2008/2009 bude představen v září na velké výroční 
výstavě pod názvem „Všemi směry“ v galerii Pedagogické fakulty Univerzity Hradec 
Králové. 
       I letos byli žáci výtvarného oboru úspěšní u přijímacích zkoušek na střední i vysoké 
umělecké školy.  
 
 
                                                                                                               Iva Legnerová 
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Oddělení smyčcových nástrojů 
 
  Žáci smyčcového oddělení kromě individuální výuky navštěvují také souborovou, 
orchestrální, nebo komorní hru v následujících hudebních tělesech - orchestr Juventus 
Gradecensis, soubor Violine a Pilařovo Kvarteto. Tato tělesa mají za sebou mnoho úspěšných 
akcí a koncertů. Se starým rokem se loučil soubor Violine 10. 12. 2009 a orchestr Juventus 
Gradecensis 18. 12. 2009 vánočním koncertem. Pilařovo kvarteto pro změnu zahájilo nový 
rok Novoročním koncertem. Během Adventu proběhla třídní vánoční vystoupení každého 
z vyučujících. 
    Žáci téměř celého smyčcové oddělení se zúčastnili podzimního soustředění 
v Orlickém Záhoří. Naši žáci prezentují výsledky své práce na  různých koncertech školy. 
Pilařovo kvarteto 7. 1. 2009 uspořádalo Novoroční koncert. V lednu v Novém Adalbertinu 
proběhl koncert k 10. výročí založení Sedmikrásky. 26. února orchestr Juventus Gradecensis  
pořádal pro Nadaci Východočeské onkologie  Fakultní nemocnice HK koncert v Městské 
hudební síni. 
    Dílny smyčců jsme letos nahradili soustředěními orchestrů a 19. března jsme se 
zúčastnili krajského kola soutěže orchestrů ZUŠ v Polici nad Metují, kde soubor Violine 
získal  pěkné 3. místo a Juventus Gradecensis  dokonce 2. místo.  

Od 30. dubna do 4. května orchestr Juventus Gradecensis  uskutečnil zájezd do Belgie 
na 57. mezinárodní festival hudební mládeže do Neerpeltu,  kde obsadil v mezinárodní 
konkurenci vynikající 1. místo v kategorii smyčcových orchestrů. Dne 13. května následně 
oba orchestry tradičně vystoupily na Orchestrálním večeru v Adalbertinu.  

Na mezinárodní Kociánovu soutěž  v sólové hře se připravoval Petr Čelakovský, který  
7. května reprezentoval naši školu v Ústí n. Orlicí. 

Závěr školního roku byl ve znamení závěrečných a absolventských koncertů. 
Absolventy ve smyčc. oddělení jsou tito žáci: Filip Szturc, Markéta Zemanová, Hana 
Schejbalová a Adam Novozámský. Naše žákyně Pavla Nováková úspěšně složila přijímací 
zkoušky a ve školním roce 2009/10 začne studovat obor hudební věda, nástroj housle. 
 

                                                                                      Bc. Vladimíra Holubová 
 

   
Oddělení dechových nástrojů 

 
    V tomto školním roce proběhlo několik pro dechové oddělení významných akcí, mezi 
něž patřila soutěž ZUŠ ve hře na jednotlivé dechové nástroje, dále VII. mezinárodní 
interpretační soutěž v Brně a  soutěž „Novohradská flétna“. 

Naše dechová tělesa se zúčastnila více než dvaceti samostatných koncertů a sedmi 
výchovných koncertů. V září dechový orchestr úspěšně reprezentoval naši školu                              
na mezinárodním festivalu v Grimmě.  

Od října začali žáci nacvičovat skladby pod novým vedením a během půl roku 
nastudovali program, který předvedli na koncertě dechového oddělení v Adalbertinu. Tento 
koncert byl dramaturgicky sestaven tak, aby ukázal veřejnosti  souborovou a orchestrální 
práci celého dechového oddělení. V květnu dechový orchestr předvedl své umění v léčebně 
v Žírči, kde vystoupením zpříjemnil obyvatelům domova sv. Josefa sobotní dopoledne. 
Kapely On-Line-Session, Trombon Band a Junior Band měly mnoho samostatných koncertů 
v Hradci Králové (AC klub, CC LUCIE, základní školy..) i okolí (Broumov, Rychnov nad 
Kněžnou). Podílely se také na hudebních vstupech při různých významných městských 
akcích,  např. Febiofest a Swingový most. 
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    Velkou radost  nám  udělali žáci, kteří se zúčastnili soutěže ZUŠ. Ve školním kole 
soutěžilo 29 žáků, kteří postoupili do okresního kola, kde  všichni  získali ocenění a převážná 
většina /22 žáků/ postoupila do kola krajského. Z tohoto kola si  naši žáci přivezli 12 prvních, 
6 druhých a 2 třetí místa. Pět soutěžících postoupilo do celostátního kola soutěže, kde  naši 
reprezentanti získali tři první a dvě druhá místa. Gita Nováková již opakovaně vybojovala 
titul absolutní vítězky.  
      Z mezinárodní soutěže v Brně si přivezli žesťaři první a druhé místo a ze soutěže 
Novohradská flétna také první místo. Výsledky jmenovaných soutěží byly pro naše oddělení 
velikým úspěchem a opět ukázaly, že naši žáci jsou schopni měřit hudební dovednosti na té 
nejvyšší úrovni. 
    V rámci výchovně-vzdělávacích programů se uskutečnily dva koncerty - koncert 
posluchačů pardubické konzervatoře a koncert souboru zobcových fléten ze ZUŠ Lanškroun. 
 
   
                                                                                                        Eva Hainová 

 
Klavírní oddělení 
 
Žáci klavírního oddělení měli možnost začátkem září navštívit továrnu Petrof v rámci 

Dne otevřených dveří. Tuto jedinečnou příležitost využili jak učitelé, tak i žáci a rodiče. 
Sdružení našeho oddělení uspořádalo 18. září pro své členy výlet do Litomyšle na zámek, kde 
byla  ke shlédnutí výstava klávesových nástrojů, dále byt v pivovaře, kde žil v dětství Bedřich 
Smetana, a hudební pohádka Začarované dudy v místním Smetanově domě. Koncem září se 
někteří naši pedagogové zúčastnili klavírního semináře v Brně. 
  Jazzové klavihrátky, které si připravili učitelé M. Brunner a M. Fischer, se uskutečnily                
na konci listopadu a žáci při nich měli možnost nakouknout do trochu opomíjeného                        
a  interpretačně nepříliš snadného stylu hudby.  

Na koncertu školy v Adalbertinu naše oddělení reprezentovaly starší žákyně                    
se skladbami C. Debussyho, S. Rachmaninova a A. Dvořáka. V prosinci proběhla řada 
třídních vánočních koncertů. 

Druhé pololetí jsme zahájili Klavírním koncertem v pianosalonu Petrof. Zúčastnilo se 
ho 20 žáků, kteří si zahráli jak sólově, tak čtyřručně. V březnu jsme uvítali v koncertním sále 
naší školy studenty Ježkovy konzervatoře v Praze, kteří předvedli našim mladým klavíristům 
výborné výkony na skladbách klasických, ale i jazzových.  

21. dubna uspořádalo klavírní oddělení Koncert k poctě Bohuslava Martinů, kde 
kromě klavíru zazněl i zpěv, housle, klarinet, a to v podání žáků i učitelů. V květnu jsme měli 
možnost v koncertním sále vyslechnout klavírní recitál studentky JAMU  J. Filipové a 14. 
května se uskutečnily Klavihrátky s podtitulem Péťa a vlk, kde si 15 vybraných žáků 
vyzkoušelo ztvárnění jednotlivých postav v hudební pohádce Prokofjevovy hudební pohádky.  
Z absolventů  klavírního oddělení se veřejných absolventských koncertů úspěšně zúčastnilo 
během května a června 10 žáků. V pondělí 15. června žáci klavírního oddělení úspěšně 
provedli další dvě představení /dvojí obsazení/ hudební pohádky S. Prokofjeva Péťa a vlk 
v klavírní úpravě. Vystoupení byla určena  pro rodiče s dětmi a obohacená o projekci obrázků.  

Na závěr roku uspořádalo klavírní oddělení pro žáky výlet do Jabkenic a Rožďalovic, 
kde jsme navštívili památník B. Smetany v jabkenické myslivně a velmi zajímavé a poučné 
Knihařské muzeum a dílnu. 
  
 
                                                                                               Květa Janoušková   
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Oddělení klávesových nástrojů 
 
 
 Klávesové oddělení pokračovalo během školního roku 2008/2009 v tradici tematicky 
zaměřených koncertů. V prvním pololetí proběhly dva - první byl nazván Mezi horami lipka 
zelená a jeho repertoár se skládal z českých lidových a folkových písní a druhý, Vánoce letem 
světem, obsahoval méně známé adventní a vánoční skladby různých evropských zemí.                  
Ve druhém pololetí pak klávesové oddělení uspořádalo koncertní programy Láska je tu s námi 
s písněmi a skladbami o lásce a Koncert populární hudby, jehož repertoár byl zaměřen                   
na nonartificiální hudbu.  
      Pro nejmenší děti bylo určeno pásmo pohádkových melodií Z pohádky do pohádky - 
provedené v MŠ Lužická – a  Klávesení ( akce s vyloučením širší veřejnosti určená 
nejmladším žákům, kteří zde dostali možnost zahrát si před stejně starými spolužáky a zbavit 
se strachu z vystupování ), které bylo spojeno s minikursem správného chování na jevišti                
i v hledišti.  

Ve druhém pololetí se uskutečnily dva semináře zaměřené na tvorbu formy skladeb                 
a základy improvizace. Tyto semináře se ovšem neomezovaly na teoretickou stránku 
probírané problematiky - zahrnovaly také společné improvizování v zadaných tóninách. 
Školní rok žáci klávesového oddělení uzavřeli účastí na zakončení kursu Internet pro seniory, 
kde společně s žáky oddělení pěveckého zajistili koncertní program před slavnostním 
předáváním certifikátů absolventům kursu. 

Žáci klávesového oddělení se stále častěji uplatňují jako korepetitoři, a to nejen pro 
zpěv a jednohlasé nástroje, nýbrž dokáží vytvořit živý doprovod i tanečním číslům. 
V letošním roce tak doprovázeli tanečníky na několika veřejných akcích - Školský jarmark, 
Hudba a handicap nebo Poznejme se navzájem. Další vývoj oddělení směřuje kromě výše 
zmíněných aktivit také k většímu zapojování improvizačních technik podložených 
teoretickými znalostmi do výuky a následně i do veřejných vystoupení. 
 
 

                                                                                    Mgr. Ludmila Kroupová 
 
 
Kytarové oddělení 
 
Kytarové oddělení se v letošním školním roce může pochlubit opět velmi významnými 

úspěchy. V prvé řadě jde o vynikající úspěch Kytarového orchestru ZUŠ Habrmanova, který 
pod vedením Kamila Kotka získal na 57. EVROPSKÉM HUDEBNÍM FESTIVALU 
MLÁDEŽE v Belgickém Neerpeltu skvělé druhé místo. Zájezd se uskutečnil za finanční 
podpory Královéhradeckého kraje. 

Nyní se orchestr s dirigentem a uměleckým vedoucím panem Kamilem Kotkem 
věnuje   přípravě na natáčení profilového CD. 

Další úspěch, který je neméně hodnotný, se týká 10. ročníku národní soutěže 
v komorní hře na kytaru Hradecké Guitarreando. V této soutěži potvrdilo kytarové oddělení 
své kvality v rámci celé republiky. V celostátní konkurenci se podařilo získat kytarovému 
kvintetu pod vedením pana Kamila Kotka ve své kategorii vynikající 1. místo. Rovněž skvělé 
2. místo obsadilo ve své kategorii kytarové duo pod vedením Jiřího Slavíčka a  na 3. místě se 
ve své kategorii umístilo duo pod vedením Kamila Kotka. 

Žák Antonín Pevala reprezentoval v oblasti sólové hry kytarové oddělení na 3. ročníku 
Mezinárodní kytarové soutěže „Zruč nad Sázavou 2009“. 
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Kytarové oddělení se dále může pochlubit celkem sedmnácti vystoupeními, která 
zahrnují jak samostatné koncerty, vystoupení v rámci různých příležitostí, tak vystoupení 
Kytarového orchestru ZUŠ Habrmanova.  

Neoddělitelnou součástí činnosti oddělení se stala pravidelná kytarová soustředění. 
Zmiňme podzimní kytarové soustředění, které se konalo na chatě Luna v Orlickém Záhoří 26. 
– 31. října 2008 a letní kytarové soustředění na chatě Bedřichovce v Orlickém Záhoří 15. – 
22. srpna 2009. Vedoucím kytarových soustředění je Kamil Kotek. 

Součástí kytarového oddělení se stala dynamická Jazz-rocková kapela On Line 
Session. Skupina má za sebou od svého vzniku již 22 koncertů. Z těch nejvýznamnějších 
zmiňme vystoupení na Febiofestu v kině Centrál, dále v Clubu Lucie, Motoazylu 
Třebechovice, v Týništi nad Orlicí, na Jazzovém festivalu J. Marčíka, na Nové Americe, v AC 
Clubu, dále koncert s Juniorbandem, vystoupení na Kavčím plácku v rámci divadelního 
festivalu a další. Kapela též uspořádala velice zdařilou sérii koncertů pro základní a střední 
školy. V současné době je skupina, kterou vede Jan Doležal,  ve skvělé formě. 

Součástí kytarového oddělení je rovněž oddělení bicích nástrojů. Oddělení v letošním 
roce potvrdilo své kvality na soutěži ZUŠ ve hře na dechové a bicí nástroje, kterou vyhlásilo 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2009. V krajském kole soutěže získal 
první místo Dominik Novozámský a místo druhé obsadil Lukáš Heglas. Roman Mádle získal 
první místo s postupem do celostátního kola, ve kterém pak obsadil nádhernou třetí příčku. 
Všichni tři žáci jsou ze třídy učitele Aleše Kolaříka. 

 

                                                                                                  Mgr. Jiří Slavíček 
 
 
Oddělení pěvecké a hlasové výchovy 

 
          Letošní školní rok byl v pěveckém oddělení rokem bohatým a náročným - žáci                           
a studenti  se zúčastnili 11 pěveckých soutěží nejen v regionu, ale i soutěží v celostátním                
a mezinárodním měřítku, zaměřených na interpretace různých slohových období a žánrů.       
Pro školní rok 2009/2010 byla ke studiu na konzervatoři přijata  studentka Zuzana  Hátlová           
ze třídy H. Matyášové 
Velká překvapení a úspěchy přinesla účast žáků pěveckého oddělení ZUŠ Habrmanova                
na prestižních soutěžích: 
        MEZINÁRODNÍ PÍSŇOVÁ SOUTĚŽ B. MARTINŮ (17. - 19. října 2008) je  
zaměřena na interpretaci pouze písní z tvorby Bohuslava Martinů. Čestné uznání získala Klára 
Benešová, Postup do  druhého kola a zisk Čestného uznání I. stupně obdržela Zuzana Hátlová. 
         NA MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽI PRAŽSKÝ PĚVEC (22. - 24. listopadu 2008 ) bylo 
porotou v obrovské konkurenci děvčat a chlapců uděleno 3. místo Denisu Behinovi, jemuž 
velmi dobrý výkon přinesl rovněž nabídku ke spolupráci v Dětské opeře Praha. 
       Pozoruhodný úspěch škola zaznamenala v MEZINÁRODNÍ DUŠKOVĚ PĚVECKÉ  
SOUTĚŽI VE ZPĚVU (PRAHA 18. dubna 2009). Soutěže se zúčastnili 3 žáci ZUŠ 
Habrmanova a všichni získali přední místa: 1. místo - Denis Behina, 2. místo - Zuzana 
Hátlová, 3. místo - Klára Benešová. Ti se také všichni jako vítězové soutěže zúčastnili 
Slavnostního koncertu vítězů Duškovy soutěže ve zpěvu v barokním sále Konzervatoře              
J. Deyla v Praze na Malé Straně. 
  Pěvecká soutěž ZUŠ ve Ždáru nad Sázavou dopadla pro pěvecké oddělení také velmi 
úspěšně - 2. místo získal Denis Behina. 
 V soutěži PERNÍKOVÝ SLAVÍČEK školu úspěšně reprezentovali Denis Behina,  
Kamil Kubica (oba 1. místo) a duo Renata Hartmanová a Kamil Kubica. 
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 Do školního kola soutěže MŠMT pedagogové pěvecké hlasové výchovy připravili 27 
žáků. Okresního kola soutěže se zúčastnilo 24 soutěžících ze ZUŠ Habrmanova                          
a do krajského kola získali postup  4  žáci naší školy. Všichni získali 1. místa (D. Behina, K. 
Kovářová, duo Schreiberová a Skalová a Zuzana Hátlová). Náročnou postupovou soutěží až            
do finálového  kola  v Turnově  24. - 26. dubna 2009 prošla vítězka krajského kola Zuzana 
Hátlová  a  obdržela Čestné uznání v X. kategorii.  
 Z dalších aktivit oddělení lze jmenovat následující: soutěž Hradecký slavík, POP 
Show Rolland a  soutěž Zlatý slavíček. 
  Žáci pěveckého oddělení se zúčastnili mnohých vystoupení. Za všechna lze uvést 
vystoupení na vernisáži výtvarného oboru ve Sboru kněze Ambrože, Adventní koncert                
v Adalbertinu, řadu vystoupení pro mateřské školy, koncerty pěveckého oddělení v Galerii 
moderního umění. Sedm studentů I. a II. Stupně ukončilo studium absolventským koncertem. 
 Za všemi úspěchy pěveckého oddělení stojí příkladná práce všech pedagogů  pěvecké 
hlasové výchovy ve spolupráci s korepetitory.  
 
 
                                                                                                Helena Matyášová 
 

Oddělení hudební nauky 
 

Již třetím rokem oddělení hudební nauky ZUŠ Habrmanova zařazuje pro své žáky 
„naukové hudební dílny“, jejichž  cílem je  zaměřit se vždy na nějaké z témat probíraných při 
výuce tohoto předmětu. Toto téma si pak žáci pomocí různých forem a užitím rozmanitých 
metod lépe osvojí – procvičí, pochopí a zapamatují. Výběr témat a jejich realizace jsou 
v rámci hudebních dílen diferencovány dle věku žáků. 

V prvním pololetí tohoto školního roku proběhla  podzimní nauková dílna  s názvem 
„Naukové hudební dílny popáté“. Tentokrát jsme se zaměřili především na rozvíjení 
rytmických dovedností žáků, kdy si žáci nižších ročníků vyzkoušeli různé formy a metody 
rytmických her, jako např. metodu nášlapných notiček, starší žáci vytvářeli složitější 
polyrytmické struktury. Součástí podzimních dílen bylo i téma „dětství a mládí slavných 
skladatelů“. 

Jarní nauková dílna se konala v týdnu od 23. 3. 2009 do 27. 3. 2009. Inspirací se 
žákům stala hned témata dvě. Prvním tématem „Naukové hudební dílny pošesté“ se stala 
„programní hudba“, kdy se žáci s tímto pojmem seznámili prostřednictvím poslechu 
vybraných hudebních druhů. Úlohou starších žáků - pro lepší osvojení - pak byla tvorba 
jednoduchého melodramu a jeho dramatizace. Druhým tématem jarních dílen byly „hudební 
nástroje a improvizace“. Žáci se jak formou poslechu, tak pomocí praktických ukázek                    
i pomocí obrazové podoby blíže seznámili s charakteristickým zvukem jednotlivých 
hudebních nástrojů a s jejich konkrétními seskupeními. Také nahlédli do historie vývoje 
komorní hudby spojené s tvorbou významných skladatelů v jednotlivých epochách. 
Vyústěním jarních dílen byla praktická improvizace žáků s rozmanitými hudebními nástroji 
pod vedením Kláry Ujevičové. 

23. 4. 2009 s velkými zážitky odcházeli žáci 1. ročníku Jany Fikarové, která                      
ve spolupráci s Pardubickou konzervatoří uspořádala malou hudební dílničku „O čem si 
violoncello rozprávělo s klavírem“. Formou hudební pohádky se žáčci nejen seznámili                 
se zvuky těchto hudebních nástrojů, ale za pomoci metod rozhovorů a diskusí si žáci osvojili         
i některá nová témata z oblasti hudby. 

24. 3. 2009 uspořádala ukázkovou hodinu žáků PHPV pro rodiče a veřejnost paní 
učitelka Ladislava Hebelková. 
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Také  pro naše nejmladší žáčky byly na letošní školní rok připraveny malé hudební 
dílničky: 

15. 12. 2007 „Čertíku Bertíku, poskoč si a zatancuj, písničku nám namaluj“ – malé 
čertovské rejdování žáků PHV ze třídy Jany Fikarové a Vladimíry Holubové. Jednalo se                
o ucelené pásmo písní, básní a říkanek za doprovodu orffovských nástrojů s bohatou 
dramatizací a dětskou ilustrací v duchu vánoční atmosféry.  

17. 12. 2008 „Andělské vánoční zacinkání“ – malé předvánoční kejklování žáčků 
PHPV ze třídy Jany Fikarové a Jany Krepindlové. Malí žáčci si v přestrojení za vánoční 
postavičky nejen zazpívali a zahráli, ale především si sami zdramatizovali nejoblíbenější 
písně a doprovodili je tanečními kreacemi. 

22. 6. 2008 „Ťuky, ťuky na vrátka, otvírá se pohádka“ – pohádkový karneval žáků 
PHV ze třídy Jany Fikarové a Vladimíry Holubové. Tentokrát se jednalo o rozlučkové pásmo. 

24. 6. 2009 „Letní radovánky“ – rozlučkový karneval žáků PHPV ze třídy Jany 
Fikarové a Jany Krepindlové. 

Po úspěšném řešení „korespondenční soutěže“, která proběhla v minulého školním 
roce, se žáci hudebního oboru ZUŠ Habrmanova mohli opět těšit na další soutěžení. Své 
znalosti si ověřili v týdnu od 18. 5. 2009 do 22. 5. 2009, kdy vyučující hudební nauky 
připravili pro své žáky hudebně-naukovou soutěž „hudební rošáda“. Jednalo se o soutěž 
určenou všem žákům hudebního oboru navštěvujícím hudební nauku od 1. ročníku do 7. 
ročníku I. stupně, žákům II. stupně a dále pak byla soutěž organizována i pro žáky 
navštěvující speciální hodiny přípravy pro studium na konzervatoři. Cílem bylo co nejrychleji 
a nejúspěšněji během jedné vyučovací hodiny vyřešit řadu hudebních otázek, příkladů, 
hádanek, doplňovaček. Nechybělo ani rozmanité řešení hudebně-matematických a hudebně-
zeměpisných šifer, které žáci  s nadšením přivítali jako inovaci. Pro nejmladší ročníky byla 
soutěž připravena i v obrázkové podobě, aby pro ně byla přijatelnější a hravější. Nejúspěšnější 
řešitelé byli oceněni v prvním týdnu měsíce června ředitelem ZUŠ Habrmanova.                

 
 
Mgr. Jana Fikarová 

 
 

Taneční obor 
 

Dne 11. 9. proběhlo slavnostní otevření nové Státní vědecké knihovny, kde se 
představily Hradecké mažoretky, které dále vystupovaly také na Festivalu mažoretek 
v Šimkových sadech ( 20.9.), na fotbalovém utkání v Kuklenách a na akci „ Dny Českých 
drah.“ 
  Dne 4. 10. se na nádvoří Nového pivovaru uskutečnila přehlídka činností středních 
odborných škol pod názvem Školský jarmark. Součástí doprovodného programu bylo 
vystoupení tanečního oboru ZUŠ Habrmanova ve spolupráci se sluchově postiženými                     
a hudebním oborem ZUŠ. Žáci tanečního oboru předvedli taneční a pantomimické etudy               
a  akci obohatilo i vystoupení mažoretek. 

Odborný seminář s názvem Hudba a handicap byl doprovázen také vystoupením žáků 
tanečního oboru naší školy. Hradecké mažoretky vystoupily při oslavách Vzniku 
samostatného Československa na Masarykově náměstí a mažoretky a balet účinkovaly                    
na módní přehlídce „Setkání s módou.“ 

Neslyšící studenti ve spolupráci s žáky tanečního oddělení připravili celovečerní 
představení pantomimy a tance pro veřejnost v divadle Drak. 
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  Hradecké mažoretky potěšily svým prosincovým vystoupením seniory v Domově              
na Novém Hradci Králové a žáci tanečního oboru uvedli na scéně Filharmonie pohádku 
„Růžové sny“. Představení bylo určeno pro děti z mateřských a základních škol. 

Mažoretky zahajovaly maturitní ples neslyšících v Adalu a na mistrovství republiky 
kuchařů a cukrářů Gastro 2009 naši žáci svými vystoupeními provázeli průběžně celou soutěž 
v kuchařských kostýmech. Z dalších aktivit lze jmenovat tyto akce tanečního oddělení: 
zahájení Sportovních her neslyšících a vystoupení na módní přehlídce „ Setkání s módou“. 
  V Klicperově divadle se v červnu uskutečnilo Závěrečné taneční defilé „Ať žijí 
duchové“  a sluchově postižení ve spolupráci s žáky TO uspořádali výchovné vystoupení pro 
děti  z mateřských a základních škol „Divadlo beze slov“. 

 Dne 18. 6. se uskutečnilo vystoupení ve spolupráci s klávesovým oddělením                      
a sluchově postiženými v Jiráskových sadech. Školní rok uzavřelo vystoupení žáků tanečního 
oboru na oslavách založení obce a existence sboru dobrovolných hasičů v obci Dříteč. 
                                                              

 
Jana Krepindlová 

 
 
 
Oddělení sborového zpěvu 
 

 ZUŠ Habrmanova vyučuje sborový zpěv na jednom ze svých odloučených pracovišť.  
 
            www.jitro.cz  
 

 
 
 

Počty koncertů, vystoupení, výstav: 
 

HO    135 koncertů 
TO     24 vystoupení 
VO       6 výstav 
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Výsledky soutěží ZUŠ ve školním roce 2008/2009 
 

OKRESNÍ KOLO ve h ře na dechové nástroje a bicí 
 
Zobcová flétna 
Buchtová Barbora  1. místo s postupem  učí Eva Langášková 
Klásková Emilie  1. místo s postupem  učí Eva Hainová 
Bednář Adam   2. místo   učí David Marišler 
Vaníček František  2. místo   učí Vladimír Besuch 
 
Příčná flétna 
Benešová Petra  1. místo s postupem  učí Eva Langášková 
Besuchová Zuzana  1. místo s postupem  učí Eva Langášková 
Nováková Gita  1. místo s postupem  učí Naděžda Tyčová 
Součková Žofie  1. místo s postupem  učí Naděžda Tyčová 
Ledvinková Renata  2. místo   učí Naděžda Tyčová 
Vostrovská Simona  2. místo   učí Eva Langášková 
 
Klarinet  
Klepalová Libuše  1. místo s postupem  učí Eva Hainová 
Šalanda František  2. místo   učí David Marišler 
Kulhánek Tomáš  3. místo   učí Eva Hainová 
Vostrovský Jan  3. místo   učí David Marišler 
 
Trubka  
Horáček Petr   1. místo s postupem  učí Miroslav Macej 
Vlachopulos Janis  1. místo s postupem  učí Jan Doležal 
Vostrovský František 1. místo s postupem  učí Miroslav Macej 
Zmítko Václav  1. místo s postupem  učí Miroslav Macej 
   
Tenor 
Besuch Lukáš  1. místo s postupem  učí Vladimír Besuch  
Mařík Jan   1. místo s postupem  učí Vladimír Besuch 
Škoda Vít   1. místo s postupem  učí Vladimír Besuch 
 
Baryton 
Mařík Karel   1. místo s postupem  učí Vladimír Besuch 
Perný Jan   1. místo s postupem  učí Vladimír Besuch 
 
Pozoun 
Váňa Jan   1. místo s postupem  učí Vladimír Besuch 
Lesní roh 
Jůza Martin   1. místo s postupem  učí Miroslav Macej 
Ludvík Radek  1. místo s postupem  učí Miroslav Macej 
 
Bicí nástroje 
Heglas Lukáš   1. místo s postupem  učí Aleš Kolařík 
Mádle Roman  1. místo s postupem  učí Aleš Kolařík 
Novozámský Dominik 1. místo s postupem  učí Aleš Kolařík 
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OKRESNÍ KOLO v sólovém a komorním zpěvu 
 
Sólový zpěv 
 
Behina Denis   1. místo s postupem  učí Helena Matyášová 
Hátlová Zuzana  1. místo s postupem  učí Helena Matyášová 
Kovářová Karolína  1. místo s postupem  učí Helena Matyášová 
Schreiberová Anna  1. místo   učí Růžena Hanušová 
 
Hartmanová Renata  2. místo   učí Helena Matyášová 
Kubica Kamil   2. místo   učí Helena Matyášová 
Makovcová Veronika  2. místo   učí Ludmila Kroupová 
Mouchová Karolína  2. místo   učí Růžena Hanušová 
Svobodová Nikola  2. místo   učí Olga Kostomlatská 
Vosečková Marie  2. místo   učí Ludmila Kroupová 
Vostrovská Rozálie  2. místo   učí Helena Matyášová 
Zoubelová Lenka  2. místo   učí Helena Matyášová 
 
Dostálová Kristýna  3. místo   učí Ludmila Kroupová 
Havránková Anna  3. místo   učí Růžena Hanušová 
Kučerová Eliška  3. místo   učí Helena Matyášová 
Novotná Anna   3. místo   učí Ludmila Kroupová 
Slavíková Sabina  3. místo   učí Helena Matyášová 
 
 
Komorní zpěv 
 
duo  Schreiberová Anna 1. místo s postupem  učí Růžena Hanušová 

Skalová Klára    
  
duo Slavíková Sabina 2. místo   učí Helena Matyášová 
 Vostrovská Rozálie   
 
duo   Hartmanová Renata 2. místo   učí Helena Matyášová 

Kubica Martin 
 
 
 

 
 
 
KRAJSKÉ KOLO v sólovém a komorním zpěvu 
 
Sólový zpěv 
 
Hátlová Zuzana  1. místo s postupem  učí Helena Matyášová 
Behina Denis   1. místo   učí Helena Matyášová 
Kovářová Karolína  1. místo    učí Helena Matyášová 
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Komorní zpěv 
 
duo   Schreiberová Anna 1. místo   učí Růžena Hanušová  
         Skalová Klára    

 
 
 
 
KRAJSKÉ KOLO ve h ře na dechové nástroje a bicí 
 
Trubka  
Zmítko Václav  1. místo   učí Miroslav Macej 
Horáček Petr   2. místo   učí Miroslav Macej 
Vlachopulos Janis  2. místo   učí Jan Doležal 
Vostrovský František  3. místo    učí Miroslav Macej 
   
Tenor 
Besuch Lukáš  1. místo s postupem  učí Vladimír Besuch  
Mařík Jan   2. místo    učí Vladimír Besuch 
Škoda Vít   3. místo   učí Vladimír Besuch 
 
Baryton 
Perný Jan   1. místo s postupem  učí Vladimír Besuch 
Mařík Karel   2. místo   učí Vladimír Besuch 
 
Pozoun 
Váňa Jan   1. místo    učí Vladimír Besuch 
 
Lesní roh 
Jůza Martin   1. místo   učí Miroslav Macej 
Ludvík Radek   2. místo    učí Miroslav Macej 
 
 
Bicí nástroje 
Mádle Roman  1. místo s postupem  učí Aleš Kolařík 
Novozámský Dominik 1. místo    učí Aleš Kolařík 
Heglas Lukáš   2. místo    učí Aleš Kolařík 

 
Zobcová flétna 
Klásková Emilie  1. místo   učí Eva Hainová 
Buchtová Barbora  2. místo    učí Eva Langášková 
 
 
Příčná flétna 
Besuchová Zuzana     1. místo s postupem  učí Eva Langášková 
Nováková Gita  1. místo s postupem,  učí Naděžda Tyčová 
    ABSOLUTNÍ VÍT ĚZ 
Součková Žofie  1. místo s postupem  učí Naděžda Tyčová 
Benešová Petra  1. místo   učí Eva Langášková 
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Klarinet  
Klepalová Libuše  2. místo   učí Eva Hainová 

 
 
KRAJSKÉ KOLO ve h ře smyčcových souborů a orchestrů 
 
Smyčcový orchestr Juventus Gradecensis       2. místo 
        dirigent: Vladimíra Holubová 
 
 
Smyčcový soubor Violine     3. místo 
        dirigent: Dagmar Besuchová 
 
 
 
 
ÚSTŘEDNÍ KOLO ve h ře na dechové nástroje a bicí 

 
Tenor 
Besuch Lukáš  1. místo    učí Vladimír Besuch  
 
 
Baryton 
Perný Jan   1. místo   učí Vladimír Besuch 
 
 
Příčná flétna 
Nováková Gita  1. místo   učí Naděžda Tyčová 
    ABSOLUTNÍ VÍT ĚZ 
Besuchová Zuzana     2. místo    učí Eva Langášková 
Součková Žofie  2. místo    učí Naděžda Tyčová 
 
 
Bicí nástroje 
Mádle Roman  3. místo    učí Aleš Kolařík 
 
 
 
 
ÚSTŘEDNÍ KOLO sout ěže ZUŠ v sólovém a komorním zpěvu 
 
Sólový zpěv 
Hátlová Zuzana  Čestné uznání  učí Helena Matyášová 
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Další soutěže: 
 
Novohradská flétna 2009 
Součková Žofie  1. místo 
 
 
VII. Mezinárodní interpreta ční soutěž žesťových nástrojů Brno 2009 
Perný Jan    1. místo tenor 
Besuch Lukáš    2. místo tenor 
 
 
57. Evropský hudební festival mládeže – Neerpelt, Belgie 
Smyčcový orchestr Juventus Gradecensis   1. místo diriguje Vladimíra Holubová 
Kytarový orchestr ZUŠ Habrmanova  2. místo diriguje Kamil Kotek 
 
 
Hradecké Guitarreando 
Kytarový kvintet  1. místo  vede Kamil Kotek 
Kytarové duo   2. místo  vede Jiří Slavíček 
Kytarové duo   3. místo  vede Kamil Kotek 
 
 
Mezinárodní písňová soutěž B. Martinů, Praha 
Hátlová Zuzana   Čestné uznání I. stupně 
Benešová Klára  Čestné uznání 
 
 
Mezinárodní soutěž Pražský pěvec 
Behina Debus   3. místo 
 
 
Mezinárodní Duškova pěvecká soutěž, Praha 
Behina Denis   1. místo 
Hátlová Zuzana  2. místo 
Benešová Klára  3. místo 
 
 
Pěvecká soutěž ZUŠ, Žďár nad Sázavou 
Behina Denis   2. místo 
 
 
 
Perníkový slavíček, Pardubice 
Behina Denis   1. místo 
Kubica Kamil   1. místo 
duo  Hartmanová Renata 
 Kubica Kamil  3. místo 
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Hradecký slavík, Hradec Králové 
Schreiberová Anna  1. místo 
Skalová Klára   2. místo 
Vostrovská Rozálie  3. místo 
duo  Hartmanová Renata 
 Kubica Kamil  3. místo 
Rollová Ema   3. místo 
Kovářová Karolína  3. místo 
Vašatová Aneta  3. místo 
Vlášková Lucie  3. místo 
 
 
POP Show Roland, Hradec Králové   
Slavíková Sabina  1. místo  
Kovářová Karolína  2. místo  
Zoubelová Lenka  2. místo 
  
 
Zlatý slavíček, Hradec Králové  
Svobodová Nikola  1. místo  
 
 
 
 
 
 
7. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 
 

Ve školním roce 2008/2009  školu navštívila Česká školní inspekce. Zaměřila se na 
čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu a personalistiku. Pedagogický proces nebyl 
předmětem kontroly. 
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8. Základní údaje o hospodaření školy 
 
Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 2008 v tis. Kč 
 
a) příjmy    21 057,2 
1. celkové příjmy,    21 057,2 
2. poplatky od zletilých žáků,  
rodičů nebo jiných zákonných zástupců, 

    3 332,87 

3. příjmy z doplňkové činnosti,        486,19 
4. ostatní příjmy;   17 238,14 
 
b) výdaje  20 864,9 
1. investiční výdaje celkem, - 
2. neinvestiční výdaje celkem a z toho 20 864,9 
- náklady na platy pracovníků školy,  11 328,03 
- ostatní osobní náklady,       300 
- zákonné odvody zdravotního a sociálního 
pojištění, 

4 093,5 

- výdaje na učebnice, učební texty a učební 
pomůcky, 

- 

- stipendia, - 
- ostatní provozní náklady; 5 143,37 

 
 
 
 
  
Tato výroční zpráva o činnosti byla projednána na pedagogické radě dne 22. 9. 2009. 
 
 
 
 
 
                                                                            ………………………………. 
                                                                               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. 2008 – 31. 12. 2008 
 
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. 2009. 
           
 
 
 
 
                                               ………………………… 
                                                                                MgA. Petr Fiala 
                                                                                    ředitel školy 
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Údaje o hospodaření školy 
 
 

Komentář k výsledku hospodaření v roce 2008 
 
 

Základní umělecká škola – Habrmanova 130, Hradec Králové vychovává  a rozvíjí schopnosti 
dětí a mládeže z Hradce Králové a okolí v oblasti umění (hudební, výtvarný a taneční obor). 
V roce 2008 hospodařila ZUŠ – Habrmanova  s kladným hospodářským výsledkem  + 192,4 
tis. Kč. Náklady činily 20 864,9 tis. Kč Nejvyšší nákladovou položkou byly osobní náklady 
(mzdy zaměstnanců). V příjmech hospodařila ZUŠ Habrmanova s příspěvkem na provoz             
od Magistrátu města Hradce Králové ve výši 1 107,- tis. Kč s příspěvkem z fondu VPP                  
ve výši 42,5 tis. Kč a s příspěvkem Královéhradeckého kraje na neinvestiční výdaje v částce 
15 981,7 tis. Kč. Významnou položkou byly také příspěvky za školné. Celkový počet žáků  
školy je 1370. Závazná kapacita žáků je podle rozhodnutí o zařazení do sítě škol – 1440 žáků. 

 
Náklady  celkem v tis. Kč                  20 864,9 
 
Účet 50 – Spotřebované nákupy        2 732,1 
Na tomto účtu je účtován – materiál do spotřeby učebnice, noty, CD, kancelářské potřeby, 
hygienické potřeby, noviny a časopisy, materiál pro výuku výtvarného a tanečního oboru, 
nákup DDHM a drobný majetek (OE), spotřeba energie, plynu, páry a vodné.  
 
Účet 51 - Služby                                   1 612,-           
Náklady na služby ovlivňuje čerpání finančních prostředků na opravy a udržování, náklady     
na reprezentaci, nájem a pronájem, stočné, poštovné, ladění nástrojů, likvidace odpadu, 
dopravné, ostrahu objektu, údržba počítačové sítě, nákup software, telefonní poplatky, 
internet, inzerce, školení a semináře a úklid. 
 
Účet 52 – Osobní náklady                 16 337,2 
Náklady na mzdy plně pokryl upravený rozpočet. Počet pracovníků je stanoven závaznými 
ukazateli podle počtu žáků a počtu vyučovaných hodin. 
Počet zaměstnanců je přizpůsoben normativním úvazkům odpovídajícím novým výkonům. 
Dále se v osobních nákladech promítá čerpání nezákonná pojištění organizace a zák. přídělu 
z HM do FKSP. 
 
Účet 53 –Daně a poplatky                 0,1 
Náklady na daně a poplatky – silniční daň. 
 
Účet 54 – Ostatní náklady                 74,1 
V ostatních nákladech se projevuje čerpání finančních prostředků na pojištění, bankovní 
poplatky. 
 
Účet 55 – Odpisy                                 109,3 
Částka vynaložená na odpisy DHM odpovídá předpokládané výši odpisů za rok 2008. 
 
Výnosy celkem  v tis. Kč                    21 057,2 
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Účet 60 – Tržby z prodeje služeb            3 819,1 
Příjmy  za školné jsou závislé na počtu žáků. Jejich výše je dána předpisem školného, který 
byl schválen usnesením Rady města. Úhrada nákladů spojených s poskytováním základů 
vzdělání je rozlišena podle druhu vyučování - individuální, skupinové, kolektivní a je odvislá 
podle finanční náročnosti oboru. Příjem za pronájem je účtován do hospodářské činnosti. 
 
 
Účet 64 – Ostatní výnosy                     94,5 
Příjem v ostatních výnosech se skládá z kladných úroků banky, ostatních výnosů (přeplatky 
předešlého období). 
 
 
Účet 65 -Tržby z prodeje DHM                  12,5 
Prodej rozbitého hudebního nástroje jehož stáří je více než 15 let a jehož oprava a údržba 
přesahuje částku na nákup nového nástroje. 
 
 
 Účet 69 – Provozní dotace                      17 131,2 
Dotace na mzdy plně pokrývají mzdové náklady i zákonné sociální náklady. 
Dotace na provoz byla vzhledem k celkové výši, poskytnuta poměrnou částí. 
  
 
Hospodářský výsledek činí                         192,4 
 
Hospodářský výsledek v budoucích letech bude ovlivňován především počtem žáků školy. 
Tento počet není možné dopředu odhadnout. V oblasti příjmů bude škola opět závislá 
především na příspěvcích Magistrátu města Hradce Králové a Královéhradeckého kraje.                 
V oblasti tržeb z vlastních výkonů (školné žáků) bude výše výnosů závislá na počtu žáků              
a skutečných nákladech vynaložených na provoz školy. 
 
 
 
 
Použití účelových prostředků a dotací 
 
V roce 2008 hospodařila Základní umělecká škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 
v příjmové části: 
 

1. s příspěvkem na provoz od Magistrátu města Hradec Králové ve výši 1 107.- tis. Kč 
2. s příspěvkem z fondu VPP ve výši 42,5 tis. Kč 
3. s příspěvkem Královéhradeckého kraje ve výši 15 981,7 tis. Kč 
 

Příspěvky byly v souladu s platnými zákony a předpisy využity podle přiděleného účelu               
a bylo s nimi zacházeno hospodárně.  
 
Hospodářský výsledek  192,4 tis. Kč – kladný HV navrhuje rozdělit do fondu odměn částku 
38,5 tis. Kč a 153,9 tis. Kč do rezervního fondu. 
 
 
 



 27 

Vývoj mezd stav pracovníků 
 
Oproti roku 2007 došlo v roce 2008 k nárůstu osobních nákladů (mzdových prostředků). 
Zvýšila se výše průměrné mzdy  z  22 172,4 Kč  na 23 902,5 Kč u pedagogických pracovníků. 
Zvýšila se průměrná mzda a snížil se i průměrný počet pedagogických pracovníků.                        
U nepedagogických pracovníků došlo ke zvýšení průměrné mzdy oproti roku 2007  
z 18 039,4 Kč na 20 463,- Kč. 
 

1. vývoj mezd bude určován nařízeními vlády a změnami zákonů 
2. počet pracovníků bude určen především budoucím počtem žáků ( s ohledem na stále 

klesající demografickou křivku společnosti) může dojít k poklesu celkového počtu 
pedagogických pracovníků 

 
 
Hospodaření s majetkem 
 
Základní umělecká škola, Hradec Králové, hospodařila k 31. 12. 2008 dlouhodobým 
majetkem ve výši 9 450,3 tis. Kč. S majetkem bylo zacházeno hospodárně. V zájmu 
potřebného využití byl tento majetek udržován v dobrém stavu drobnými opravami                  
a u hudebních nástrojů také potřebným pravidelným laděním a údržbou. 
 
 
Tvorba a použití peněžních fondů a jejich krytí 
 
Fond reprodukce investičního majetku (916) 
PS  1 051,8 tis. Kč        Tvorba 109,3 tis. Kč        Čerpání    0            Zůstatek   1 161,1 tis. Kč 
Fond reprodukce investičního majetku byl tvořen odpisy DHM. 
 
 
Rezervní fond (914) 
PS 184,6 tis. Kč       Příděl ze zl. HV 81,1 tis. Kč   Čerpání    0          Zůstatek 265,7 tis. Kč 
Rezervní fond byl povýšen přídělem ze zlepšeného hospodářského výsledku. 
 
 
Fond odměn  (911) 
PS 135,6 tis. Kč       Příděl ze zl. HV 20,3 tis. Kč    Čerpání  0             Zůstatek 155,9 tis. Kč 
Fond odměn byl povýšen přídělem ze zlepšeného hospodářského výsledu. 
 
 
FKSP  (912) 
PS 122,8 tis. Kč         Tvorba 229,9  tis.Kč        Čerpání 293,5 tis. Kč   Zůstatek 59,2 tis.Kč 
Fond FKSP byl povýšen o základní příděl z hrubých mezd a ponížen čerpáním dle platné 
vyhlášky (příspěvek na stravování, rekreaci, kulturu apod.). 
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Stav závazků a pohledávek k 31. 12. 2008 
 
Stav závazků: 1 374,31 tis. Kč 
SU 321 - Dodavatelé                              105,69 tis. Kč 
SU 325 - Ost. závazky – zák. poj.            14,96 tis. Kč 
SU 331 - Zaměstnanci                            733,80 tis. Kč 
SU 336 - Záv. soc. a zdr. pojištění         424,13 tis. Kč 
SU 342 - Ost. přímé daně                         95,59 tis. Kč 
SU 345- Ost.daně a poplatky                      0,10 tis. Kč 
SU 379 – Jin - závazky                               0,04 tis. Kč 
 
Závazky činí především nevyplacené mzdy za prosinec 2008 a dodavatelské faktury 
neuhrazené do konce kalendářního roku. 
 
 
Stav pohledávek: 591,73 tis.  KČ                 
 
SU 314 - Poskytnuté provozní zálohy        477,05  tis. Kč 
SU 316 – Pohledávky                                 111,79  tis. Kč 
SU 335 - Pohledávky za zaměstnanci             2,70 tis. Kč     
SU 378  - Jiné pohledávky                              0,19 tis. Kč 
 
Z toho dlouhodobá pohledávka : 
pohledávka za Union bankou    SU 316                       51,76 tis. Kč 
 
Pohledávka za Union bankou je uplatněna v konkurzním řízení. 
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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. 7/2009 
 

Vážení rodiče, milí žáci,   

dovolte nám, abychom vám všem popřáli mnoho pohody a štěstí do nového 
roku 2009. Po vánočních prázdninách nás v tomto pololetí čeká několik soutěží.   

Naši žáci se zúčastní taneční soutěže, soutěže v sólovém zpěvu, hře                 
na dechové nástroje,  bicí nástroje a soutěže smyčcových orchestrů. Smyčcový 
orchestr Juventus Gradecensis se také spolu s kytarovým orchestrem intenzivně 
připravuje na soutěž v Belgii. 17. února v naší škole proběhne okresní kolo                  
ve hře na dechové nástroje a 4. března krajské kolo v sólovém a komorním zpěvu. 
V těchto dnech je výuka v hudebním oboru včetně hudebních nauk a přípravek 
nahrazena návštěvou těchto soutěží, kde mohou žáci slyšet své soutěžící kolegy.  
 
SDRUŽENÍ: 
 V září 2008 na naší škole vznikla dvě nová občanská sdružení Baletka                      
a Výtvarka, která podporují činnost tanečního a výtvarného oboru. Dalšími dvěma 
jsou „Sdružení při ZUŠ Habrmanova“, podporující činnost hudebního oboru,                  
a sdružení při smyčcovém orchestru Violine. Moc si vážíme vaší podpory a času 
investovaného do práce v těchto sdruženích. Znovu se nám potvrzuje domněnka,     
že do naší školy chodí děti, jejichž rodiče o ně mají opravdový zájem a nelitují jim dát 
svůj čas.  Děkujeme vám za to. 
 

WWW: 
Důležitou  novinkou  jsou vylepšené  webové stránky naší  umělecké školy   

na www.zus-habrmanova.cz.  Najdete zde mimo jiné odpovědi na vaše nejčastější 
dotazy. Pokud uspokojivou odpověď na váš dotaz nenaleznete, můžete se zapojit    
do internetové diskuze, kde vám bude dotaz zodpovězen. Samozřejmě máte 
možnost využít osobního kontaktu, případně použít schránku pro podněty                 
a připomínky v přízemí školy. Všechny vaše podněty a nápady vítáme, jsou pro nás 
velice důležité.  Můžete zde také využít elektronickou omluvenku, která  se rychle 
dostane ke třídnímu učiteli. Přesto vás prosíme, abyste žáka omluvili                              
i prostřednictvím žákovské knížky s vaším podpisem. 
 

DŮLEŽITÉ TERMÍNY: 
Termín pro zaplacení školného a výpůjčného za nástroje na druhé pololetí 

školního roku 2008/2009 je 30. 1. 2009 – tyto platby přijímáme pouze bezhotovostně 
na účet školy. Pokud jste neobdrželi lístek s předpisem plateb, paní P. Vaníčková 
v sekretariátu vám ho na požádání vytiskne (úřední hodiny 8:00 - 11:00, 12:30 - 15:00 hod.).  
 

Za všechny pracovníky školy vám přeji klidný a úspěšný rok 2009. 
 
                                                                                                MgA. Petr Fiala, ředitel školy 


