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1. Základní údaje o škole 

 

1.1 Škola  
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 1200 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   

Ve škole není zřízena školská rada.  

 

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  Vyučovaný obor 
Adresa Habrmanova 130, 500 02 Hradec Králové Hudební, výtvarný a taneční obor 
 Školská 380, 503 43, Černilov Hudební obor 

 

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

4 dataprojektory, většina tříd nahrávací zařízení 
a CD přehrávač, 30 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 
IČO: 62692721 

 

1.5 Údaje o občanském sdružení při škole 
Název občanského sdružení: Občanské sdružení Juventus Gradecensis 
Registrace  Min. vnitra 8. 1. 2008  
Podpora smyčcového orchestru Juventus 
Gradecensis na ZUŠ Habrmanova 

Kontakt:  
Občanské sdružení Juventus Gradecensis 
Rosnice 52, Všestary 503 12  
Předseda: Vladimíra Holubová 
IČO: 22688706 

1.5 Údaje o občanském sdružení při škole 
Název občanského sdružení: Výtvarka p ři ZUŠ Habrmanova 
Registrace  Min. vnitra 10. 9. 2008  
Podpora činnosti žáků výtvarného oboru 
ZUŠ Habrmanova 

Kontakt:  
Výtvarka při ZUŠ Habrmanova 
Habrmanova 130, Hradec Králové 500 02 
Předseda: Jan Andrýs 
IČO: 22724460 

 
 
 
 
2. Přehled oborů základního uměleckého vzdělávání 
 

Viz Příloha – výkaz V 24-01 
 
 
 

3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
 
 Pedagogický sbor v naší škole je stabilizovaný, dochází k postupné generační výměně. 
Po odchodech důchodců nastupují na jejich místa absolventi uměleckých a pedagogických škol. 
Výhodou sboru je na poměry českého školství jeho generová vyváženost. 
 Nepedagogičtí pracovníci jsou 4, úklid a správa počítačových sítí je zajišťován 
dodavatelsky. 
 

3.1 Základní údaje o pracovnících školy  
Viz Příloha – výkaz V 24-01 
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3.2 Údaje o pedagogických pracovnících 
 

Praxe Úvazek Osobní 
číslo  roky dny procent 

Dosažené vzd ělání  Vyučovaný p ředmět 

4991 20 218 89 vysoká škola pozoun, baryton, zobcová flétna, tuba 
4992 18 138 100 vyšší odborné viola, housle, komorní hra 
11556 26 251 100 bakalář housle, smyčcový orchestr 
14933 24 248 100 vyšší odborné elektrické klávesy, el. kytara, trubka 
14950 22 109 50 vysoká škola klavír 
15145 41 289 57 střední s mat. řezbářství 
15162 19 241 100 vysoká škola hudební nauka 
15620 10 177 43 vyšší odborné baskytara, kontrabas 
17705 28 253 100 vyšší odborné klavír 
18725 13 303 100 vysoká škola kytara 
18908 12 364 100 vysoká škola klavír, PHV 
24120 0 0 43 základní taneční 
24312 41 109 14 vyšší odborné sólový zpěv 
24704 41 19 48 vyšší odborné klarinet, saxofon, zobcová flétna 
25100 52 224 29 vyšší odborné klavír, PHV 
25150 0 313 43 bakalářské klavír 
27970 15 228 70 vysoká škola elektrické klávesy 
30325 12 0 26 vysoká škola plošná tvorba 
35040 13 336 87 vysoká škola klavír 
36000 9 182 100 střední s mat. kytara 
36050 2 330 78 vysoká škola zpěv, elektrické klávesy 
40125 9 287 100 vyšší odborné bicí nástroje 
40147 18 97 100 vyšší odborné kytara 
46103 31 38 100 vyšší odborné flétna, zobcová flétna 
48915 32 67 100 vyšší odborné klarinet, lesní roh, trubka 
49510 4 343 29 střední s mat. bicí nástroje 
49724 45 313 52 vyšší odborné plošná tvorba 
49736 35 39 100 vyšší odborné fagot, hoboj, zobcová flétna 
50081 19 182 100 vysoká škola zobcová flétna, klarinet, saxofon 
50150 26 348 100 vyšší odborné sólový zpěv 
50971 8 48 96 vyšší odborné elektrické klávesy, zpěv 
60526 40 35 100 vyšší odborné klavír 
65903 35 37 100 vyšší odborné elektrické klávesy, klavír, korepetice 
69734 29 362 86 vysoká škola keramika, plošná tvorba 
70107 9 231 100 bakalář plošná tvorba 
76306 12 293 100 doktorské kytara 
76515 5 288 28 vysoká škola řezbářství, animátorská tvorba 
77530 21 340 100 vysoká škola plošná tvorba 
78309 40 126 50 vyšší odborné housle, komorní hra 
81051 3 210 74 bakalářské elektrické klávesy 
83705 2 364 100 vysoká škola současný tanec 
84189 22 154 100 vyšší odborné akordeon, zobcová flétna, el. klávesy 
84311 36 343 100 vyšší odborné klavír 
87908 39 210 100 vysoká škola flétna 
89650 5 334 100 bakalářské klavír 
92800 20 354 19 vyšší odborné violoncello 
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3.3 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 

4 6 6 8 2 7 1 3 2 7 15 31 

 
 

3.4 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 
 

Zápis do ZUŠ podle oborů - viz Příloha – výkaz V 24-01 

 
 
 
5. Výsledky přijímacího řízení na umělecké školy vyššího typu 
 
 
HUDEBNÍ OBOR 

Lucie Teichmanová – Univerzita Brno, Hudební věda 
 
VÝTVARNÝ OBOR 

Kamila Bočková – SŠ aplikované kybernetiky Hradec Králové - počítačová grafika 
Johan Cestr – SUPŠ hudebních nástrojů a nábytku Hradec Králové 
Martin Egrt  – VUT - architektura Brno 
Lukáš Holeček – SUPŠ hudebních nástrojů a nábytku Hradec Králové – design interiérů 
Marek Horá ček – ČVUT - architektura Praha 
Anna Horáková – Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí 
Markéta Horáková – Univerzita Hradec Králové - Pedagogická fakulta, výtvarný obor  
Ondřej Králík  – ČVUT - architektura Praha 
Olexandra Madzar – Střední floristická škola, Hradec Králové, floristický design 
Magdalena Raková – Technická univerzita Liberec - Pedagogická fakulta, pedagogika  
                                     volného času, výtvarný obor 
Šárka Siřištová – SŠ textilní Ústí n. O. - návrhářství textilu 
Dominika Vaňková – Umělecká akademie Světlá nad Sázavou 
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Barbora Vrzáková – Vysoké učení technické Brno, fakulta výtvarných umění, ateliér - 
                                    Grafický design 2 

Markéta Vychodilová – Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední     
uměleckoprůmyslová škola, Žižkovo náměstí 1300/1, 130 00 
Praha 3, propagační grafika 

Barbora Zumrová – SUPŠ hudebních nástrojů a nábytku Hradec Králové 
 
 
 
 

6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
(DVPP) a ostatních pracovníků školy 

 
Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta – 3 pedagogové 
Konzervatoř Pardubice – 1 pedagog 

 
Finanční prostředky vynaložené na další vzdělávání (semináře): 

Pedagog. pracovníci – celkem 41.313,- Kč 
Provozní pracovníci – celkem 14.458,- 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.  
 
 
 
 

7. Údaje o aktivitách školy a prezentaci školy na veřejnosti 
 
Ve škole studovalo ve školním roce 2010/2011 celkem 1100 žáků. Nejvíce žáků již 

tradičně navštěvuje hudební obor, celkem 602 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 
Elektrostrings – pod vedením paní učitelky Dagmar Besuchové 
Elektroshock – 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 
Bar-bar trio  - pod vedením pana učitele Vladimíra Besucha 
Kytarový orchestr - pod vedením pana učitele Kamila Kotka 
On Line Session – jazzová skupina pod vedením pana učitele Jana Doležala 
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8. 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, hospodářka a správce budovy. 
 Všechny tři obory školy se převážně vyučují v jedné budově. V Černilově se vyučuje 
hudební obor - individuální a kolektivní výuka. 
 Škola svoji bohatou koncertní a uměleckou činností výrazně přispívá ke kulturní 
nabídce Hradce Králové. Svými soutěžními úspěchy své město také skvěle reprezentuje. Škola 
při své činnosti spolupracuje s mnoha institucemi a je partnerem proslulého festivalu „Jazz 
goes to town“. 

 
 

9. Činnost jednotlivých oddělení a oborů 

 
TANEČNÍ OBOR 

 V úvodu prvního pololetí letošního školního roku se žáci tanečního oboru pod dozorem 
paní učitelky Radky Janů vydali společně s klávesovým a pěveckým oddělením na zářijový    
21. ročník kulturního festivalu Ji čín - město pohádky, kde dvakrát vystoupili s pohádkovým 
programem O dvanácti měsíčkách.  
 Ve dnech 31. 10. – 3. 11. uspořádala paní učitelka Monika Šponiarová v tanečním sále  
pro své žáky přípravného studia a prvního ročníku speciální hodinu Ať žijí duchové, jejímž 
výsledkem bylo vytvoření krátkého příběhu. 
 V následujícím listopadovém měsíci vystoupily žákyně 2. ročníku se svým kočičím 
vystoupením na veřejném koncertě Ztracená písnička pro malé posluchače z MŠ 
Sedmikráska. Následující dny jsme pro žáky uspořádaly třídenní taneční soustředění                  
v rekreačním zařízení Mladočov. Cílem této úspěšné akce byla nejen příprava na následující 
taneční soutěže základních uměleckých škol a zahájení práce na dalším pohádkovém projektu 
tentokrát s názvem „Alenka v říši divů“, ale také spřátelení mladších a starších žáků tohoto 
oboru, kteří se v průběhu školního roku vídají velmi zřídka. Na závěr tohoto měsíce proběhly 
ve dnech 21. - 24. 11. v tanečním sále veřejné hodiny pro rodiče a děti žáků paní učitelky 
Moniky Šponiarové.  
 První prosincový den proběhla v tělocvičně ZŠ Habrmanova speciální hodina 
Capoeiry (kapuery) pro žáky 3. - 6. ročníku pod vedením lektora Lukáše Nováka. Výuka byla 
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zaměřená především na akrobacii a práci s tělem, která je charakteristická pro tento brazilský 
bojový tanec.  
 4. prosince vystoupily žákyně tanečního seskupení II. stupně JAM paní učitelky Radky 
Janů na předvánočním koncertě v královéhradeckých městských lázních pod taktovkou pana 
učitele Mgr. Vladimíra Besucha. O dva dny později vystoupily na výchovném koncertě 
tentokrát s Elektroshokem paní učitelky Dagmar Besuchové v ZŠ Zálabí J. Gočára. Zajímavostí 
tohoto školního roku pro žákyně paní učitelky Radky Janů byla návštěva dne otevřených dveří 
(9. 11.) taneční konzervatoře Duncan Centre, kde měly možnost prohlédnout si nejen její 
prostory, ale také probíhající výuku. Následující druhá polovina prosince byla zaměřena          
na blížící se Vánoce. Paní učitelka Monika Šponiarová připravila v tomto duchu pro své 
nejmenší žáčky ve dnech 12. - 15. 12. speciální hodiny Těšíme se na Vánoce, na kterých děti 
tančily, zpívaly a hrály taneční pohybové hry za doprovodu českých koled a říkadel. Dne        
15. prosince v koncertním sále ZUŠ Habrmanova vystoupily žákyně 2. ročníku se svým 
„kočičím“ vystoupením na veřejném koncertě „Ten sváteční čas!“ paní učitelky Jany 
Fikarové. Jako rozloučení před nastávajícími vánočními prázdninami připravily učitelky 
společně s dětmi pro rodiče a jejich hosty v tanečním sále malé taneční vystoupení pod názvem 
„Vánoční rej“ .  
 Druhé pololetí školního roku jsme zahájili účastí na Okresní soutěži tanečních oborů 
v Královéhradeckém divadle Jesličky. Naši školu jsme reprezentovaly sedmi choreografiemi. 
„Motýlí t řepetání“ žákyň třetího ročníku, pod vedením Moniky Šponiarové, porotu zaujaly 
kostýmy - motýlí křídla v podobě malovaných šátků. Ve skladbě „Kočičí rej“ byla cítit radost   
z pohybu a hravost malých tanečnic. Choreografie rozšiřujícího studia Kavárna zase představila 
s lehkou nadsázkou příběhy vztahů, které se kolem nás odehrávají. Žákyně 6. ročníku se 
představily v choreografii Na frekvenci dne, kterou z velké části tvořily samy. Žákyně             
7. ročníku a II. stupně se představily ve třech skladbách: Requiem, Cesty a Identita aneb: „Máte 
u sebe všechny potřebné papíry?“ Do krajského kola, které se konalo 30. března v Hronově, 
nás nakonec jely se všemi potřebnými papíry reprezentovat Jana, Alena a dvě Marie. Odtud 
choreografie postoupila do Ústředního kola, které se konalo v květnu Krom ěříži. Březen byl 
v tanečním oboru ve znamení vítání jara. V tomto duchu připravila paní učitelka Monika 
Šponiarová pro žáky přípravného studia speciální hodinu s názvem „Když jaro zaťuká“.  
 V dubnu v taneční oboru proběhly další veřejné hodiny, kde se rodiče mohli podívat, 
jak jejich ratolesti ve výuce pokročily, a také se dozvědět, co taneční obor dále připravuje.  
 Ani tento rok jsme nezapomněli na nejmenší děti z mateřských škol. Jako každý rok, tak 
i letos vystoupily naše žákyně prvního stupně 10. 5. v Divadle Drak, tentokrát s pohádkou 
Alenka v říši divů. V květnu také vystoupily žákyně II. stupně s choreografií paní učitelky 
Kateřiny Hamáčkové na 25. ročníku Orchestrálního večera v hradecké Filharmonii.  
 V červnu pak stejně jako loni taneční obor zahajoval vernisáž výtvarného oboru          
v Galerii u Přívozu. Pod vedením pí uč. Moniky Šponiarové v choreografii Motýlí t řepetání 
tančily  žákyně 3. ročníku.  
 Abychom tento školní rok završili jak se sluší a patří, uspořádali jsme pro rodiče             
a veřejnost závěrečné taneční představení tentokrát s názvem Alenka v říši tanců. Tato 
velkolepá akce letos proběhla 17. 6. v prostorách Klicperova divadla, kde žáci tanečního 
oboru předvedli nejen zajímavé taneční choreografie, ale také celoročně připravovaný taneční 
projekt, pohádku Alenka v říši divů.   
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SMYČCOVÉ ODDĚLENÍ 

Žáci smyčcového oddělení se prezentují na různých koncertech školy, na mimoškolních 
akcích a na soutěžích. Na Mezinárodní soutěži Mistra Josefa Muziky v Nové Pace nás 
reprezentovala na housle Judita Schillová. Na Mezinárodní soutěži Varallo Sesia v severní 
Itálii v podhůří Alp, 13. ročníku mezinárodní soutěže Valsesia Musica Juniores Monterosa 
Kawai v sekci hra na housle opět Judita Schillová přivezla 2. místo. 

Mezinárodní soutěž v Polsku patřila zase violoncellistovi Josefu Plášilovi. Skvěle 
reprezentoval ZUŠ Habrmanova. 

Žáci, kromě individuální výuky navštěvují souborovou, orchestrální nebo komorní hru. 
Je to orchestr Juventus Gradecensis, soubor Violine a Pilařovo Kvarteto, Elektroshock a 
Elektrostrings. Tato tělesa mají za sebou mnoho úspěšných akcí a koncertů. 

Téměř celé smyčcové oddělení se zúčastnilo podzimního soustředění v Orlickém 
Záhoří.  

Soubor Violine navštěvují žáci od 3. ročníků. V ZUŠ Habrmanova působí Violine již od 
r. 1995. Každoročně přicházejí noví žáci, kteří poprvé zažívají krásy souborové hry, seznamují 
se s kolektivní prací, učí se vnímat dirigentská gesta a studují první orchestrální patry. 

V loňském roce ZUŠ Habrmanova rozšířila svoji výuku o netradiční elektrické 
smyčcové nástroje, které vyučuje učitelka Dagmar Besuchová. Elektrické soubory 
Elektroshock a Elektrostrings měly mnoho podzimních akcí, např. výchovné koncerty pro ZŠ a 
SŠ školy nebo koncert ke 100. založení firmy FAB v Rychnově nad Kněžnou. 

V prosinci si skupina Elektroshock zahrála několikrát v Praze v Lucerně ve spolupráci 
se skupinou Luckyband.  

Se starým rokem se loučil soubor Violine a Juventus Gradecensis a skupiny 
Elektroshock i Elektrostrings vánočním koncertem ve Farním sboru Českobratrské církve 
evangelické. Také proběhla třídní vánoční vystoupení každého z vyučujících.  

V lednu Pilařovo kvarteto uspořádalo koncert Novoroční koncert v sále ZUŠ 
Habrmanova. 

Dílny smyčců jsme letos nahradili soustředěními orchestrů a v březnu se soubor Violine 
a orchestr Juventus Gradecensis zúčastnily Krajského kola soutěže orchestrů ZUŠ v Polici         
n. Metují. Orchestr přivezl 1. místo, soubor Violine 3. cenu.  

Druhý květnový týden zazněl jubilejní 25. Orchestrální večer pořádaný orchestrem 
Juventus Gradecensis, který se konal v budově Filharmonie Hradec Králové. Orchestr zde 
předvedl svůj soutěžní repertoár. Premiéru měla spolupráce s kapelou On Line Session, která 
s obrovským úspěchem koncert uzavřela. Velký úspěch sklidil sólista Petr Čelakovský, 
následoval soubor Violine pod vedením D. Besuchové. Na Orchestrálním večeru vystoupily 
také skupiny Elektroshock a Elektrostrings ve spolupráci s tanečnicemi JAMu. O aranžování 
skladeb se stará Dagmar Besuchová. 

V červnu skupina čtyř hráčů, vloni ještě jako Elektrokvartet, v letošním roce již jako 
Elektroshock, spolu s orchestrem Juventus Gradecensis prezentovala školu na Slavnostním 
představení nového modelu BMW, tentokrát dokonce s taneční provazochodkyní.  
 
 
DECHOVÉ ODDĚLENÍ  

V září se dechový orchestr úspěšně prezentoval na VII. mezinárodním festivalu 
v Grimm ě.  

V říjnu připravil Mgr. Vladimír Besuch se svými soubory Koncert ke 100. výročí 
založení firmy FAB v Rychnově nad Kněžnou. 

V listopadu členové Trombonbandu a Kvarteta pozounů pod vedením učitele             
Mgr. Vladimír Besucha koncertovali na slavnosti „Vítání sv. Martina“ v Chlumci nad Cidlinou, 
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v Nechanicích na koncertě pod názvem “Tichá noc“, ve Svinarech a na rozsvěcení stromečku 
v Dohalicích.  

První adventní koncert uvedli žáci a komorní soubory dechového oddělení v Žirči       
pro obyvatele domova sv. Josefa 29. 11. 2011.  

Prosinec probíhal ve znamení vánočních interních koncertů. Všichni učitelé dechového 
oddělení připravili se svými žáky vánoční vystoupení pro rodiče.  

V městských lázních se 4. 12. 2011 uskutečnilo čertovské hudební vystoupení          
pro naše nejmenší. Program byl bohatý a nápaditý. Pro děti byly připraveny různé hudební 
aktivity, vystoupily zde tanečnice, Barbar-kvartet a Trombonband v čertovském přestrojení. 
Nakonec přišel i Mikuláš s dárky. 

V Country Clubu Lucie v Hradci Králové se dne 13. 12. uskutečnil koncert souborů 
Junior Band a Trombonband. 

Prosincové předvánoční koncertování zakončil veřejný koncert 22. 12. 2011 
v Adalbertinu , kde se s vánočními programy uvedly naše soubory a orchestry: Dechový 
orchestr, Junior Band, On Line Session, Trombonband, Flauttissimo, Kvintet saxofonů, Kvartet 
klarinetů, Barbar kvartet. 

Dechové oddělení bylo v letošním školním roce velice úspěšné. Žáci se zúčastnili 
několika soutěží a vždy se umístili na předních místech. 

V soutěži ZUŠ pro dechové nástroje a bicí se  okresního kola zúčastnilo 42 žáků,            
v krajském kole to bylo 36 žáků. Pro naši školu získali 25 prvních, 9 druhých a 2 třetí místa. 
Z toho postoupilo do celostátního kola 7 žáků. V celostátní konkurenci se pět žáků umístilo     
na prvních místech, jeden na druhém místě a jeden si přivezl čestné uznání. 

V mezinárodní soutěži „Novohradská flétna“ naši ZUŠ reprezentovalo 6 flétnistek         
a rovněž byly všechny úspěšné. Ve velké konkurenci si vysoutěžily jedno první místo, tři druhá 
místa a jedno čestné uznání. 

Vedle těchto soutěží se naše oddělení podílelo na mnoha veřejných vystoupeních:        
pro Magistrát HK, na Dětském dni v ZUŠ, Festivalu J. Marčíka v Týništi nad Orlicí, na Noci 
kostelů v HK, při 20tileté oslavě Biskupského gymnázia, na oslavách v Miletíně, koncert 
souboru zobcových fléten “Flauttissimo“ v kapli Střední zdravotní školy, koncert dechového 
orchestru v Jablonci nad Nisou, v Žirči, v Roudnici nad Labem, koncert Junior Bandu                
a Trombonbandu v Country Clubu Lucie v Hradci Králové. Poslední velkou akcí byl veřejný 
koncert v Aldisu 31. 5., kde se představily opět všechny naše komorní soubory a orchestry.  
  
 

VÝTVARNÝ OBOR 

V tomto školním roce byla práce výtvarného oboru zaměřena na náměty z oblasti 
přírody i civilizace kolem nás, na jejich klady i zápory, jejich vzájemné ovlivňování i splývání. 
Zabývali jsme se i vzájemnými vztahy mezi člověkem a „divokou přírodou“, „civilizovanou 
přírodou“, „civilizací“…  

Mimo toto základní téma jsme se v září věnovali tvorbě spojené s hudebními nástroji           
a hudbou. Práce vytvořené na toto téma se staly těžištěm „Zimní výstavy“ v kostele Sboru 
kněze Ambrože. 

V podzimních měsících proběhly také tři menší výstavy prací našich žáků. Dvě z nich 
v prostorách Knihovny města Hradec Králové, v hale půjčovny pro dospělé v Tomkově ulici    
a v dětském oddělení na Eliščině nábřeží. Třetí výstava, v hudebním klubu Springfield, byla 
věnovaná opět hudební tematice. 

Sdružení Výtvarka uspořádalo pro své členy zájezd do Prahy na výstavu klauzurních 
prací VŠUP. V Praze žáci navštívili také výstavy obrazů a fotografií v galerii Rudolfinum. 
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Druhé pololetí školního roku bylo ve znamení intenzivní výstavní činnosti. První 
z výstav se konala v březnu v dětském oddělení Knihovny města Hradec Králové. V dubnu 
stejně jako v minulých letech oživily práce výtvarného oboru halu Regiocentra. V květnu 
následovala výstava obrazů v Galerii „T“ v nové budově Univerzity Hradec Králové.  

Závěrečná výstava pod názvem Civilizace a příroda, která představila práce vytvořené 
ve výtvarném oboru za celý školní rok, proběhla v červnu 2012 v galerii U Přívozu Studijní    
a vědecké knihovny. 

Během jarních měsíců byly obrazy vytvořené ve výtvarném oboru opakovaně k vidění          
i v hudebním klubu Springfield. 

Členové sdružení Výtvarka vyjeli začátkem května za hranice všedních dnů - na 
pětidenní cestu za uměním do Paříže. Studenti se seznámili nejen s krásami a historickými 
památkami samotného města, ale navštívili i světoznámé umělecké galerie jako je Louvre, 
Centre Georges Pompidou, Musée d‘Orsay. Prohlédli si i nedaleký zámek Chantilly s bohatou 
sbírkou výtvarného umění. Vše pod vedením průvodkyně, odbornice v oblasti dějin umění. 

V červnu mladší žáci vyjeli se skicáky a tužkami na exkurzi. Navštívili muzeum 
barokních soch v Chrudimi a ve Slatiňanech zámecké konírny.  

Žáci výtvarného oboru se úspěšně zapojili také ve výtvarných soutěžích, např. Celé 
Česko čte dětem, Salon ZUŠ Královských věnných měst, Východočeská loutka, v nichž získali 
několik skvělých ocenění. 

Řada žáků úspěšně složila talentové zkoušky na střední a vysoké umělecké školy. 
 
 
KYTAROVÉ ODD ĚLENÍ 

Mezi důležité akce kytarového oddělení patří pravidelná kytarová soustředění konaná         
pod záštitou Sdružení při ZUŠ Habrmanova, jejímž vedoucím je pan Kamil Kotek . Letní 
soustředění proběhlo 13. až 20. srpna 2011 na chatě Luně a podzimní 25. – 30. října 2011       
na chatě Bedřichovce v Orlickém Záhoří. Na obou soustředěních nacvičovaly své skladby již 
tradičně dva kytarové soubory. V prvním souboru hráli mladší žáci kytarového oddělení, druhý 
byl sestaven ze starších a pokročilejších žáků. S těmito tělesy pak během pobytu pan Kamil 
Kotek a Jiří Slavíček nacvičili nové skladby, které poté přednesli na samostatném koncertu   
pro rekreanty. Odkazy na záznamy z vystoupení jsou ke shlédnutí na: http://www.zus-
habrmanova.cz/hudebni-obor/kytarove-oddeleni-9/. Na obou soustředěních nechyběly ani 
oblíbené inteligenční a pohybové hry, které měli znamenitě připravené Denis Kubíček, Petr 
Pařízek a Kateřina Zemanová. 

Dynamická jazzová kapela sršící energií a elánem On Line Session, která je součástí 
kytarového oddělení, má za sebou od letošního července již 14 koncertů, např. 26. 8. 2011 v 
Novém Adalbertinu, 7. 10. 2011 na Univerzitě Hradec Králové, 23. 11. 2011 v Klubu Kozinka 
v Hradci Králové, kde měla kapela pozvané i hosty: F. Rabu, L. Ribalkina, F. Honniga, M. 
Barabáše a T. Hálovou. Kapelu skvěle vede pan Jan Doležal. 

Připomínáme, že na: http://bandzone.cz/onlinesession se můžete stát fanoušky kapely               
a dozvědět se aktuální informace o koncertech a další perličky o tomto uskupení. 

Zmínku si zaslouží vystoupení jak sólových kytaristů, tak kytarového kvartetu v barokní 
kapli svatého Klimenta. Koncert se uskutečnil 11. 11. 2011 pro Město Hradec Králové. 
Vystoupení kytarového kvartetu také zpříjemnilo Adventní výstavu 11. 12. v Boharyni. 

Ve čtvrtek 15. prosince se konal v kostele Českobratrské církve evangelické Vánoční 
koncert kytarového oddělení. Na úvod vystoupení zahrál Přípravný orchestr, následovalo 
pásmo sólových skladeb, komorních uskupení a vystoupení Malého orchestru. Na závěr 
koncertu vystoupil pod vedením pana Kamila Kotka Velký kytarový orchestr. Příjemnou 
novinkou koncertu bylo vystoupení dua flétna (Mgr. Rut Brodská) – kytara (MgA. Petr Fiala). 
Dalším zpestřením koncertu byl kytarový kvartet, který se již pilně připravuje pod vedením 
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Kamila Kotka na Národní kytarovou soutěž „Hradecké Guitarreando“, jež se uskuteční             
v druhém pololetí tohoto školního roku. 

Kytarové oddělení má za sebou aktivní druhé pololetí, které zahájilo lednovým 
Koncertem 4 ZUŠ v sále naší školy. Tento koncert byl prvním ze série čtyř vystoupení v rámci 
společného projektu kytarových oddělení ZUŠ Habrmanova, Hradec Králové, ZUŠ Střezina, 
Hradec Králové, ZUŠ F. A. Šporka, Jaroměř a ZUŠ Třebechovice pod Orebem. 

Další akce, na které vystupovali žáci naší školy, se konala 17. března ve Filharmonii 
Hradec Králové. Byl to pořad pro mladé publikum Bavíme se kytarou, na němž zahrály 
Spojené kytarové orchestry ZUŠ Habrmanova a ZUŠ Střezina. Hrou na elektrickou kytaru též 
skvěle reprezentoval ZUŠ Habrmanova Ondřej Čepek ze třídy pana Jana Doležala. Záznamy 
z vystoupení jsou umístěny webových stránkách školy. 

Následoval Koncert kytarových orchestrů v Rytířském sále pardubického zámku. 
Vystoupení se konalo 23. dubna a reprezentoval nás na něm Kytarový orchestr ZUŠ 
Habrmanova pod vedením pana Kamila Kotka . Orchestr vystoupil po boku dalších 
kytarových orchestrů, jakými byly Pardubický kytarový orchestr, Bohemian Guitar Orchestra     
a Spojené kytarové orchestry. 

18. a 19. května se konal 12. ročník národní soutěže v komorní hře na kytaru Hradecké 
Guitarreando. Tentokrát soutěžily pouze „čisté“ kytarové soubory od 2 do 9 členů. Naši školu 
zde reprezentoval kytarový kvartet a kytarové duo. V celostátní konkurenci získal Kytarový 
kvartet ZUŠ Habrmanova pod vedením pana Kamila Kotka  cenné čestné uznání. Nejbližší 
vystoupení tohoto uskupení se koná 15. a 18. června, kdy hudebně osvěží Slavnostní vyřazení 
absolventů Vyšší odborné školy zdravotnické v Hradci Králové. 

Tradiční Koncert kytarového oddělení se konal 7. června ve Sboru kněze Ambrože. 
Záznamy z tohoto vystoupení jsou na webových stránkách školy: http://www.zus-
habrmanova.cz/hudebniobor/kytarove-oddeleni-9/ 

Jazzová kapela On Line Session, která je součástí kytarového oddělení byla v tomto 
pololetí se svými 10 koncerty opět velmi aktivní. Mezi nejzdařilejší patřil koncert v rámci 
Jazzového festivalu J. Marčíka v Týništi nad Orlicí, který se uskutečnil 2. června. Zmíníme 
ještě koncert na Kavčím plácku v rámci Mezinárodního festivalu Divadlo evropských 
regionů a vystoupení na Zámku Sychrov.  Kapelu vede pan Jan Doležal. 

Tradiční letní kytarové soustředění je naplánováno na 18. - 25. srpna 2012. O dalších 
akcích oddělení Vás budeme informovat na internetových stránkách školy a na Facebooku. 

 
  

KLAVÍRNÍ ODD ĚLENÍ  

Začátkem školního roku se klavíristé Daniel Kocman, Kristýna Syrovátková a Petr 
Ježek ze třídy Jany Fikarové úspěšně zúčastnili přehlídky žáků ZUŠ „Klavírní  improvizace“ 
na brněnské JAMU. 

Na konci listopadu měli naši mladší žáčci možnost předvést své umění v koncertním 
sále školy na Koncertu nejmladších klavíristů.  

Vánoční třídní koncerty s koledami a dalšími klavírními skladbami zpříjemnily dětem    
i rodičům adventní období. 

Další akcí celého oddělení byl na začátku února „Zimní klavírní koncert“,  na kterém 
vystoupili starší žáci od čtvrtého ročníku. 

Hned druhý jarní den měli naši žáci možnost konfrontace ve čtyřruční hře                     
na „Čtyřručních Klavihrátkách“ , které vedla pí uč. Eva Včelišová. Jako ostatní Klavihrátky 
byly i tyto plně pracovní. Vystřídaly se zde ukázky chybné i správné. Žáci se při nich dozvěděli 
plno užitečných rad, jak mají správně spolupracovat, aby se dostavil kýžený výsledek. 

Dubnový „Jarní klavírní koncert“  se již podruhé konal v Hudební síni Petra Ebena 
v hradeckém Regiocentru. Pro žáky je to určitě slavnostní chvíle, když mohou své dovednosti 
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ukázat i širší veřejnosti, než jen na domácí půdě v koncertním sále školy. Výborná akustika 
sálu a dobrý klavír umožnila i těm nejmenším klavíristům bohatý a krásně barevný zvuk jejich 
skladbiček. Starší klavíristky, které koncert uzavíraly, zaplnily nádhernou hudbou skladeb        
F. Chopina, S. Prokofjeva a A. Chačaturjana celý prostor hudební síně. Tulipány, které na závěr 
dostali všichni účinkující, byly malým poděkováním za hodinu příjemné hudby. 

Na začátku května se konala soutěžní přehlídka „Mládí a Bohuslav Martin ů“  
v Poličce. Zúčastnily se jí tři naše klavíristky ze třídy pí uč. Evy Včelišové. Klavírní duo 
Kristýna Syrovátková a Kateřina Tomišková získaly v těžké konkurenci konzervatoristek 
krásné 3. místo. V sólové hře soutěžila Pavla Kušnieriková s náročným repertoárem - 
skladbami L. v. Beethovena, S. Prokofjeva a B. Martinů a získala též krásné 3. místo. 

V koncertním sále Filharmonie, kde se konal Orchestrální večer, předvedly své umění 
v doprovodu skupin, souboru a orchestru klavíristky - Martina Loskotová, Eliška Vrbová, 
Zuzana Besuchová a Pavla Kušnieriková. 

V červnu se naše oddělení představilo na neobvyklém koncertu „Obrázky z výstavy“, 
který byl zároveň výstavou obrázků dětí z výtvarného oddělení paní učitelky Marie Marvanové. 
Toto světoznámé dílo M. P. Musorgského v úpravě H. G. Heumanna se chystáme provést též 
na podzim jako výchovný koncert pro děti z mateřských škol. 

Na závěr roku jsme připravili pro žáky výlet za poznáním do Nelahozevsi a Vysoké      
u Příbrami, kde žil a tvořil jeden z našich největších skladatelů - Antonín Dvořák. 
 
 
KLÁVESOVÉ ODD ĚLENÍ  

Žáci klávesového oddělení zahájili školní rok již tradičně účastí na zářijovém festivalu 
Jičín – město pohádky. Tentokrát přijeli tanečníci a hudebníci s pohádkou O dvanácti 
měsíčkách, kterou úspěšně premiérovali v květnu v Divadle Drak.  

Dva společné koncerty celého oddělení proběhly vždy v jednotném stylu: Country 
saloon střídal klasické tradicionály se soudobou country hudbou české i světové produkce         
a předvánoční Když nám pan Christus narozen… se svým programem zaměřil na písně          
i skladby renesanční a raně barokní. Klávesisté se zde představili nejen jako sólisté, nýbrž také 
prezentovali výsledky své práce z hodin komorní hry - ať už v podobě souhry více klávesových 
nástrojů, nebo při doprovodu pěveckých čísel. Celé pololetí zakončí Klávesení - příležitost 
k veřejnému hraní pro začínající klávesisty, kteří své koncertní zkušenosti teprve sbírají. 

Druhé pololetí proběhne ve znamení zdokonalování komorní hry a doprovodů 
sólových nástrojů i zpěvu, které se zúročí v tvorbě dalšího z řady programů pro předškolní 
diváky. Zanedbána nezůstane ani výuka improvizačních technik využitelných pro společnou 
hru jazzových standardů.  

Začátek druhého pololetí se v klávesovém oddělení nesl v duchu komorní hry, 
doprovodů a rozvíjení dovednosti v improvizačních technikách.  

V únoru se naše žákyně A. Mudrochová aktivně podílela na spolupráci s mateřskou 
školou Prointepo, když koncert dětí spojený s karnevalem a výstavou masek doprovodila na 
klávesy. 

Dva společné koncerty celého oddělení proběhly v dubnu a květnu a byly orientovány 
na jarní tématiku. Klávesisté se zde představili nejen jako sólisté, ale také prezentovali 
výsledky své práce z hodin komorní hry - ať už v podobě souhry více klávesových nástrojů, 
nebo při doprovodu jiných nástrojů či zpěvu.  

Činnost celého pololetí byla završena červnovým absolventským koncertem.               
Ke spolupráci si klávesisté přizvali rovněž absolvující žákyně z oddělení populárního zpěvu. 
Během těchto koncertů vystoupila i řada hostů, a to především z dechového oddělení, a zazněly 
známé populární hity současné hudební scény, ale i díla starých mistrů.  
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Pro další školní rok plánuje klávesové oddělení interní i veřejná koncertní vystoupení, 
semináře jazzové improvizace a také již pravidelné „klávesení“ pro začínající žáky. 
 
 
PĚVECKÉ ODDĚLENÍ 

 První pololetí letošního školního roku bylo pro žáky pěveckého oddělení ve znamení 
příprav - ať už se týkaly soutěže základních uměleckých škol, která proběhne na jaře příštího 
roku, nebo řady veřejných koncertů, jež se uskutečnily na několika místech Hradce Králové. 

Pro posluchače z řad starších žáků byl určen říjnový Pěvecký koncert, v jehož průběhu 
dva studenti vyšších ročníků Pražské konzervatoře - Marie Steinerová (bývalá žákyně naší 
školy) a Štěpán Vimr - vystoupili s pěvecky i výrazově náročným repertoárem zahrnujícím 
sólová čísla i dueta. Významnou podzimní událostí byla účast žáku pěveckého oddělení           
na koncertě v barokní Kapli svatého Klimenta, který se odehrál v rámci akce Martin na bílém 
koni pod Bílou věží pořádané Městem Hradec Králové. 

Kromě sólového zpěvu se výrazně vedlo i zpěvu komornímu: s pásmem adventních        
a vánočních vícehlasých písní různých slohových období vystoupily zpěvačky při příležitosti 
slavnostního zahájení Adventních trhů v Novém Adalbertinu a o druhé adventní neděli při 
Adventním zpívání v kostele Českobratrské církve evangelické. 

Předvánoční koncerty v sále školy pak byly reprezentovány Koncertem pro Lucky                    
a Vánočním zpíváním a brnkáním, kde se kromě pěveckých čísel objevila i čísla klavírní. 

Pěvecké oddělení i tentokrát spolupracovalo s oddělením klávesovým - hned v září se 
žáci obou oddělení společně s tanečním oborem zúčastnili festivalu Jičín - město pohádky       
a na dalších koncertech klávesového oddělení vystoupili naopak žáci tanečního oboru jako 
hosté. S výtvarným oborem jsme pro změnu spolupracovali při otevření Zimní výstavy 
v Kostele Sboru kněze Ambrože. 

Ani soutěžení nezůstalo na okraji zájmu - důkazem je 2. místo pro Kláru Benešovou 
z říjnové Písňové soutěže Bohuslava Martinů v Praze. Dalším z úspěchů na tomto poli je 
vítězství Lenky Zoubelové v konkursu, který proběhl kvůli natáčení CD s dětskými písněmi 
v hudebně - výchovném projektu Duhová brána. Obě dívky jsou ze třídy Heleny Matyášové. 

Pro příští pololetí plánují žáci pěveckého oddělení účast na již zmiňované soutěži 
základních uměleckých škol v sólovém a komorním zpěvu a rovněž i dalších soutěžích 
(Hradecký slavík, Karlovarský skřivánek, Duškova pěvecká soutěž hudební mládeže, Česko 
zpívá aj.) a mezioborových projektech. 
             Druhé pololetí v pěveckém oddělení patřilo soutěžím, a to jak v klasickém, tak               
i populárním zpěvu. Žáci pěveckého oddělení klasického i populárního zpěvu se podíleli          
na velkém počtu akcí interních i veřejných. 
            Významným úspěchem žáků a pedagogů oddělení klasického zpěvu byla přední 
umístění našich žáků v okresním a také krajském kole soutěže MŠMT ve zpěvu.  V okresním 
kole jsme vybojovali pět 1. míst, z toho čtyři s postupem do dalšího kola, tři druhá místa         
a čtyři místa třetí. Naši žáci velmi dobře školu reprezentovali také v krajském kole, odkud 
přivezli čtyři 1. místa, z toho tři s postupem do celostátního kola, které proběhlo v dubnu 
v Turnově. Zde pod vedením pí uč. H. Matyášové získala děvčata v komorním zpěvu 2. místo 
a dvě čestná uznání ve zpěvu sólovém. Za výbornou reprezentaci děkujeme K. Benešové,       
S. Slavíkové a V. Hlavsové.  
         Dne 30. 3. proběhlo v rámci Velikonočních trhů vystoupení žákyň pěveckého oddělení.             
L. Zoubelová přednesla v premiéře lidové písně z projektu Zlatá brána a K. Benešová             
pro potěšení příchozích zazpívala nestárnoucí melodie z dílny J. Suchého a J. Šlitra. 

Mezinárodní pěvecká soutěž Imricha Godina IUVENTUS CANTI 2012 proběhla       
23. – 27. 4. ve městě Vráble (Slovenská republika). Uskutečnila se formou burzy mladých 
pěvců od 12 do 33 let z 15 zemí celého světa. Velkou radost nám udělala naše úspěšná 
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studentka Klára Benešová, která vybojovala v konkurenci studentů konzervatoří vynikající 
Čestné uznání. 

Nejen soutěžíme a vystupujeme, ale také se učíme příkladem zkušenějších a návštěvami 
koncertů. Pěvecké oddělení ZUŠ Habrmanova pozvalo 28. 5. k pěveckému vystoupení  
studenty pardubické konzervatoře. Program byl složen převážně z italských árií antiche, písní 
a árií autorů 19. a 20. století. Naši žáci tak měli opět možnost slyšet a poznat studium 
pěveckého umění zblízka. 

Z oddělení populárního zpěvu zabodovala Kateřina Krejčová v soutěži Karlovarský 
skřivánek a Adéla Haviarová v pěvecké soutěži ZŠ a MŠ Štefcova. Obě děvčata získala         
1. místo. Rovněž jsme se zúčastnili soutěže „Česko zpívá“, kde se Anna Mudrochová              
a Nikola Svobodová (loňská držitelka 2. místa soutěže „Star Českého rozhlasu“) dostaly          
do užšího výběru v této soutěži. Děvčata jsou ze třídy O. Kostomlatské. Oddělení populárního 
zpěvu spolupracuje s klávesovým oddělením a kapelami a orchestry na naší škole např. Junior 
Band, On Line Session (Anna Mudrochová). 

Pro příští školní rok plánuje pěvecké oddělení řadu interních a veřejných vystoupení       
i soutěží a těšíme se, že v nich naši žáci uspějí minimálně stejně skvěle jako v letošním školním 
roce. 
 
 
 
 
 

Celkové počty koncertů, vystoupení, výstav, dílen: 
 

hudební obor 105 koncertů 

taneční obor 3 vystoupení 

výtvarný obor 10 výstav 

hudební, taneční obor 104 dílen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 17 

10. Výsledky soutěží ZUŠ ve školním roce 2011/2012 
 
 

OKRESNÍ KOLO – hra na dechové nástroje a bicí 
 

 

žák/yně umístění učitel/ka 

Horáková Eliška 1. místo s postupem Miroslav Macej 

Klásková Emilie 1. místo s postupem Eva Hainová 

Najmanová Markéta 1. místo s postupem Miroslav Macej 

Neuwirthová Bronja 1. místo s postupem Eva Hainová 

Netíková Eva 2. místo Eva Hainová 

Trousílková Karolína 2. místo Miroslav Macej 

 
 

                                                 

žák/yně umístění učitel/ka 

Besuchová Zuzana 1. místo s postupem 
Absolutní vítěz 

Eva Langášková 

Buchtová Barbora 1. místo s postupem Eva Langášková 

Cataniová Giulia 1. místo s postupem Eva Langášková 

Hájková Veronika 1. místo s postupem Eva Langášková 

Novák Vojtěch 1. místo s postupem Mgr. Naděžda Tyčová 

Pavlíčková Klára 1. místo s postupem Mgr. Naděžda Tyčová 

Součková Žofie 1. místo s postupem Mgr. Naděžda Tyčová 

Zoubelová Lenka 1. místo s postupem Eva Langášková 
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žák/yně umístění učitel/ka 

Macke Tomáš 1. místo s postupem MgA. David Marišler 

Bednář Adam 2. místo MgA. David Marišler 

Klepalová Libuše 2. místo Eva Hainová 

Šalanda František 3. místo MgA. David Marišler 

  
 

                                                      

žák/yně umístění učitel/ka 

Vostrovský Jan 1. místo s postupem 
Absolutní vítěz 

MgA. David Marišler 

Rezková Kateřina 1. místo s postupem MgA. David Marišler 

Šalanda František 1. místo s postupem MgA. David Marišler 

     
 

                                                       

žák/yně umístění učitel/ka 

Mareš Jakub  1. místo s postupem Eva Hainová 

Nosková Pavlína 1. místo s postupem Eva Hainová 

 
 

                                                       

žák/yně umístění učitel/ka 

Štěpán Matěj  1. místo s postupem Eva Hainová 

 



 19 

     

                                                                    

žák/yně umístění učitel/ka 

Vaníček František 1. místo s postupem 
   Absolutní vítěz 

Jan Doležal 

Bis Josef 1. místo s postupem Jan Doležal 

Sedílek Kryštof 1. místo s postupem Miroslav Macej 

Skořepa Jakub 1. místo s postupem Miroslav Macej 

Turek Lukáš 1. místo s postupem Jan Doležal 

Vlachopulos Janis 1. místo s postupem Jan Doležal 

     
 

                                                                  

žák/yně umístění učitel/ka 

Váňa Jan 1. místo s postupem 
Absolutní vítěz 

Mgr. Vladimír Besuch 

Mařík Karel 1. místo s postupem Mgr. Vladimír Besuch 

 
 
                           

                                                        

žák/yně umístění učitel/ka 

Besuch Lukáš 1. místo s postupem 
Absolutní vítěz 

Mgr. Vladimír Besuch 

Mařík Jan 1. místo  Mgr. Vladimír Besuch 

Škoda Vít 1. místo s postupem Mgr. Vladimír Besuch 
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žák/yně umístění učitel/ka 

Jásenský Kryštof 1. místo s postupem Aleš Kolařík, dipl. um. 

Kašpar Matouš 1. místo s postupem Aleš Kolařík, dipl. um. 

Mádle Roman 1. místo s postupem Aleš Kolařík, dipl. um. 

Novozámský Dominik 1. místo s postupem Aleš Kolařík, dipl. um. 

Oupický Vojt ěch 1. místo s postupem Aleš Kolařík, dipl. um. 

Zackl Matyáš 1. místo s postupem Aleš Kolařík, dipl. um. 

 
 
 
OKRESNÍ KOLO – sólový a komorní zpěv  
 

                                                                                           

žák/yně umístění učitel/ka 

Benešová Klára 1. místo s postupem Helena Matyášová 

Hlavsová Veronika 1. místo s postupem Helena Matyášová 

Zoubelová Lenka 1. místo s postupem Helena Matyášová 

Klásek Josef 1. místo  Helena Matyášová 

Dominová Viktorie 2. místo Helena Matyášová 

Haviarová Adéla 2. místo Olga Kostomlatská 

Kaňková Karolína 2. místo Růžena Hanušová 

Lexová Alžběta 2. místo Helena Matyášová 

Vosečková  Marie 2. místo Barbova Karlíková 

Hartmanová Renata 3. místo Helena Matyášová 

Chvátilová Johana 3. místo Helena Matyášová 

Teichmanová Lucie 3. místo Helena Matyášová 

Vostrovská Rozálie 3. místo Helena Matyášová 
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žák/yně umístění učitel/ka 

Benešová Klára 
Slavíková Sabina 

1. místo s postupem Helena Matyášová 

 
 
 
  
OKRESNÍ KOLO – taneční obor  
 

                                                             

choreografie ročník umístění a ocenění učitel/ka 

Identita aneb: „Máte   
u sebe všechny 
potřebné papíry?“ 
ročník: 7. - II. stupeň 

postup do krajského kola Radka Janů 

Cesty 
ročník: 7. - II. stupeň 

bez postupu, ocenění za 
práci s prostorem 

Radka Janů 

Na frekvenci dne 
6. ročník 

bez postupu Radka Janů 

Requiem 
7. - II. stupeň 

bez postupu Radka Janů 

Motýlí třepetání  
3. ročník 

bez postupu, ocenění poroty 
za kostýmy 

Monika Šponiarová 

Kočičí rej 
ročník: 2 

bez postupu, ocenění za 
hravost a radost z pohybu 

Monika Šponiarová 

Kavárna 
rozšiřující studium 

bez postupu, ocenění za 
věrohodnost vztahů příběhu 

Monika Šponiarová 

 
 
 
 
 
 
 
KRAJSKÉ KOLO - hra na dechové nástroje a bicí 
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žák/yně umístění učitel/ka 

Najmanová Markéta 1. místo s postupem Miroslav Macej 

Klásková Emilie 2. místo  Eva Hainová 

Neuwirthová Bronja 2. místo  Eva Hainová 

Horáková Eliška 3. místo  Miroslav Macej 

                                    

     

 

žák/yně umístění učitel/ka 

Součková Žofie 1. místo s postupem 
Absolutní vítěz 

Mgr. Naděžda Tyčová 

Besuchová Zuzana 1. místo s postupem Eva Langášková 

Buchtová Barbora 1. místo  Eva Langášková 

Cataniová Giulia 1. místo  Eva Langášková 

Hájková Veronika 2. místo  Eva Langášková 

Pavlíčková Klára 2. místo Mgr. Naděžda Tyčová 

Zoubelová Lenka 2. místo Eva Langášková 

Novák Vojtěch 3. místo Mgr. Naděžda Tyčová 

 
 
 

                                                     

žák/yně umístění učitel/ka 

Macke Tomáš 1. místo  MgA. David Marišler 

                                                      



 23 

žák/yně umístění učitel/ka 

Vostrovský Jan 1. místo s postupem MgA. David Marišler 

Rezková Kateřina 1. místo  MgA. David Marišler 

Šalanda František 1. místo  MgA. David Marišler 

 
 
 

                                                       

žák/yně umístění učitel/ka 

Mareš Jakub  1. místo  Eva Hainová 

Nosková Pavlína 1. místo  Eva Hainová 

 
 

                                                       

žák/yně umístění učitel/ka 

Štěpán Matěj  1. místo s postupem Eva Hainová 

 
 

                                                                    

žák/yně umístění učitel/ka 

Vaníček František 1. místo  Jan Doležal 

Sedílek Kryštof 1. místo  Miroslav Macej 

Bis Josef 2. místo Jan Doležal 

Skořepa Jakub 2. místo Miroslav Macej 

Turek Lukáš 2. místo Jan Doležal 
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žák/yně umístění učitel/ka 

Váňa Jan 1. místo s postupem Mgr. Vladimír Besuch 

Mařík Karel 1. místo Mgr. Vladimír Besuch 

 
 
                           

                                                        

žák/yně umístění učitel/ka 

Besuch Lukáš 1. místo s postupem 
Absolutní vítěz 

Mgr. Vladimír Besuch 

Mařík Jan 1. místo  Mgr. Vladimír Besuch 

Škoda Vít 2. místo  Mgr. Vladimír Besuch 

 
 

                                                                       

žák/yně umístění učitel/ka 

Novozámský Dominik 1. místo s postupem Aleš Kolařík, dipl. um. 

Jásenský Kryštof 1. místo  Aleš Kolařík, dipl. um. 

Kašpar Matouš 1. místo  Aleš Kolařík, dipl. um. 

Mádle Roman 1. místo  Aleš Kolařík, dipl. um. 

Oupický Vojt ěch 1. místo  Aleš Kolařík, dipl. um. 

Zackl Matyáš 1. místo  Aleš Kolařík, dipl. um. 

 
 
 
 
 
KRAJSKÉ KOLO – sólový a komorní zpěv  
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žák/yně umístění učitel/ka 

Benešová Klára 1. místo s postupem Helena Matyášová 

Hlavsová Veronika 1. místo s postupem Helena Matyášová 

Zoubelová Lenka 1. místo  Helena Matyášová 

 
 
 

                                                      

žák/yně umístění učitel/ka 

Benešová Klára 
Slavíková Sabina 

1. místo s postupem Helena Matyášová 

 
 
 
 
 
KRAJSKÉ KOLO – taneční obor  
 
 

                                                             

choreografie a ročník umístění a ocenění učitel/ka 

Identita aneb: „Máte   
u sebe všechny 
potřebné papíry?“ 
ročník: 7. - II. stupeň 

postup do ústředního kola Radka Janů 

 
 
 
 
 
 
KRAJSKÉ KOLO - smyčcové orchestry 
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soubor umístění dirigent/ka 

Smyčcový orchestr 
Juventus Gradecensis 

1. místo s postupem Bc. Vladimíra Holubová 

Smyčcový orchestr 
Violine 

3. místo  Dagmar Besuchová 

 
 
 
 
 
CELOSTÁTNÍ KOLO - hra na dechové nástroje a bicí 
 

žák/yně umístění učitel/ka 

Besuch Lukáš (baryton)   1. místo  Mgr. Vladimír Besuch 

Váňa Jan (pozoun) 1. místo  Mgr. Vladimír Besuch 

Vostrovský Jan (saxofon) 1. místo  MgA. David Marišler 

Dominik Novozámský (bicí) 1. místo Aleš Kolařík, dipl. um. 

ŽOFIE SOUČKOVÁ (flétna) 1. místo    Mgr. Naděžda Tyčová 

ZUZANA BESUCHOVÁ 
(flétna) 

2. místo Eva Langášková 

MAT ĚJ ŠTĚPÁN (fagot) čestné uznání     Eva Hainová 

 
 
 
CELOSTÁTNÍ KOLO - sólový a komorní zpěv 
 

žák/yně umístění učitel/ka 

duo Klára Benešová 
Sabina Slavíková 

2. místo  Helena Matyášová 

Klára Benešová čestné uznání   Helena Matyášová 
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Veronika Hlavsová čestné uznání   Helena Matyášová 

 
 
 

CELOSTÁTNÍ KOLO - taneční obor 
 

choreografie a ročník ocenění učitel/ka 

Identita aneb: „Máte u sebe 
všechny potřebné papíry?“ 
ročník: 7. - II. stupeň 

pamětní list Radka Janů 

 
 
 
 
 
 

Písňová soutěž Bohuslava Martinů, Praha 
Klára Benešová 2. místo učí Helena Matyášová 
 
 
Mezinárodní soutěž Mistra Josefa Muziky, Nová Paka 
Judita Schillová - housle   učí Bc. Vladimíra Holubová 
 
 
Mezinárodní soutěž Valsesia Musica Juniores Monterosa Kawai, Itálie 
Judita Schillová - housle  2. místo učí Bc. Vladimíra Holubová 
 
 
Mezinárodní soutěž Klodsko, Polsko 
Josef Plášil - violoncello   učí Miloslava Vrbová 
 
 
Hradecké Guitarreando 
Kytarový kvartet ZUŠ Habrmanova      Čestné uznání 
 
 
Novohradská flétna 
Barbora Buchtová  1. místo  učí Eva Langášková 
Zuzana Besuchová  2. místo  učí Eva Langášková 
Giulia Cataniová  2. místo   učí Eva Langášková 
Emilie Klásková  2. místo  učí Eva Hainová 
Bronja Neuwirthová  3. místo  učí Eva Hainová 
Lenka Zoubelová  čestné uznání  učí Eva Langášková 
Mezinárodní pěvecká soutěž IUVENTUS CANTI 2012, Vráble, Slovenská 
republika 
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Klára Benešová  čestné uznání  učí Helena Matyášová 
 
 
Pěvecká soutěž „Karlovarský sk řivánek“ 
Kateřina Krejčová  1. místo  učí Olga Kostomlatská 
 
 
Pěvecká soutěž ZŠ a MŠ Štefcova 
Adéla Haviarová  1. místo  učí Olga Kostomlatská 
 
 
Pěvecká soutěž „Česko zpívá“ 
Anna Mudrochová  postup do užšího výběru učí Olga Kostomlatská 
Nikola Svobodová  postup do užšího výběru učí Olga Kostomlatská 
 
 
Soutěžní přehlídka „Mládí a Bohuslav Martinů“ 
klavír - Pavla Kušnieriková   3. místo učí Mgr. Eva Včelišová 
 
klavírní duo  Kristýna Syrovátková  3. místo učí Mgr. Eva Včelišová 
  Kateřina Tomišková  
 
 
Východočeská loutka 
Alžběta Doležalová - loutka Zelený skřítek  1. místo učí Bc. Markéta Řeháková 
František Řehák - loutka Rytíř  2. místo učí Bc. Markéta Řeháková 
Kamila Stříhavková - loutka Čarodějnice 3. místo učí Bc. Markéta Řeháková 
Klára Kopečná - loutka Čert   Cena poroty učí Bc. Markéta Řeháková 
 
 
Salon ZUŠ Královských věnných měst, Dvůr Králové 
kolektivní práce    3. místo    učí Mgr. Iva Legnerová 
Veronika Vokáčová  čestné uznání   učí Mgr. Iva Legnerová 
 
 
„Pohádky po telefonu“ - ilustrace knihy pro společnost Celé Česko čte dětem  
vítězové:  Anna Šulcová     učí Mgr. Iva Legnerová 
  Anita Hošková     učí Mgr. Iva Legnerová 
  Sára Melicharová    učí Mgr. Iva Legnerová 
 
 
 
 
 
 

11. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené  
Českou školní inspekcí  
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Ve školním roce 2011/2012 školu nenavštívila Česká školní inspekce.  
 
 
 

12. Údaje o zapojení školy do rozvojových a 
mezinárodních 

  
 Škola nebyla ve školním roce 2011/2012 zapojena v žádném rozvojovém nebo 
mezinárodním programu. 
 
 
 

13. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci 
celoživotního učení  

  
 Škola organizuje vzdělávání dospělých ve všech třech oborech. Viz. Příloha – výkaz 
V 24-01. 
 
 
 

14. Údaje o předložených a školou realizovaných 
projektech financovaných z cizích zdrojů 

 
Škola úzce spolupracuje se všemi třemi sdruženími, které na škole fungují. Tyto 

samostatné právní subjekty žádají o vlastní granty a hospodaří se sponzorskými dary                  
a vlastními příspěvky svých členů. Ze svých příspěvků organizují tradiční soustředění, koncerty 
a zájezdy do zahraničí. 

Škola realizovala tradiční projekt ZUŠ Habrmanova dětem, na které jí přispěl formou 
grantu zřizovatel školy částkou 9000,- Kč. 

 
 
 

15. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, 
organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při 
plnění úkolů ve vzdělávání 

  
 Ve škole nepůsobí odborová organizace. Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů        
a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání není realizována. 
 
 
 
 

16. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
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 Jsme přesvědčeni, že již naše hlavní činnost je tou nejlepší prevencí sociálně 
patologických jevů. Důrazem na dlouhodobou a soustavnou práci nabízíme hodnotu, kterou 
nenabízí žádný jiný typ školy pro takto široké věkové rozpětí. 
 
 
 

17. Základní údaje o hospodaření školy 
 
 
Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 2011 v tis. Kč 
 
a) příjmy    20 383 

1. celkové příjmy,    20 383 
2. poplatky od zletilých žáků, rodičů nebo jiných zákonných zástupců,      3 136 
3. příjmy z doplňkové činnosti,         363 
4. ostatní příjmy;    16 884 

 
b) výdaje   20 126 

1. investiční výdaje celkem,        - 
2.  neinvestiční výdaje celkem a z toho:    

� náklady na platy pracovníků školy,   11 452 
� ostatní osobní náklady,        322  
� zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění,     3 841 
� výdaje na učebnice, učební texty a učební pomůcky,        143 
� stipendia,        - 
� ostatní provozní náklady;     4 368 

 
 
Tato výroční zpráva o činnosti byla projednána na pedagogické radě dne 25. 9. 2012. 
 
 
 
                                                                            ………………………………. 
                                                                               MgA. Petr Fiala 
                                                                                  ředitel školy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


