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Název, adresa, právní forma, IČO, IZO, Identifikátor zařízení:
Základní umělecká škola
Habrmanova 130
Hradec Králové
škola s právní subjektivitou - příspěvková organizace
IČO    61 222 356
IZO	061 222 356
Identifikátor zařízení:  600 089 045

Odloučená pracoviště:
1. 503 43  Černilov, Školská 380
2. 500 03  Hradec Králové, tř. ČSA 335

Jméno ředitele:
Mgr. Jaroslav Mencl

Jméno statutárního zástupce ředitele:
Zdena Petřeková

Kapacita:
1650 žáků

Poslední zařazení do sítě škol:
1. 1. 2004
	
Název a adresa zřizovatele:
Město Hradec Králové
právní forma: obec, IČO: 00 268 810
ČSA 408, Hradec Králové

Přehled oborů školy:
Hudební obor
Taneční obor
Výtvarný obor

Počet žáků v jednotlivých oborech:
Hudební obor		1 110						
Taneční obor		   181		   
Výtvarný obor		   337		   


Celkový počet žáků:	1 628


ZUŠ se řídí Vyhláškou č. 155 ze dne 26. března 2004, kterou se mění vyhláška č. 292/91 Sb., o základních uměleckých školách, ve znění pozdějších předpisů.


(údaje vychází z „Výkazu o základní umělecké škole“ k 15. 10. 2004)




Personální podmínky školy

- 	Celkový počet zaměstnanců                     		65 + 2 mateřská dovol.
	Z toho pedagogických – v počtu fyzických osob   	49
	Po přepočtu podle úvazků                                      	42,8

-	Počet externích pedagogických pracovníků
    - v počtu fyzických osob    	                            	12
Po přepočtu podle úvazků                                         2,6

-	Počet THP + školník                                             	 3,75

-	Věkový průměr pedagogického sboru                   	41,6

	Profesionální angažovanost pedagogů v oblasti aktivní interpretační činnosti a metodické práce představuje 65 % z celkového počtu pedagogického sboru. 


	Vysoký podíl kvalifikovaných učitelů, kteří mají vedle absolutoria na konzervatoři i vysokoškolské vzdělání.


-	Vysoká profesionální angažovanost pedagogického sboru.

-	Počet žádostí o přijetí do zaměstnaneckého poměru na naší škole setrvale stoupá.

-	V současné době své vzdělání doplňuje a rozšiřuje: 6 vyučujících
Kombinované magisterské studium v oboru PEDAGOGIKA na Filosofické fakultě UK v Praze   - 1 vyučující
Na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové – 1 vyučující
Na konzervatoři - 4 vyučující












Předpis školného pro školní rok 2003/2004

									Školné
Obor	        Stupeň studia				       pololetní   za škol. rok

Hudební   Přípravné studium pro děti předškol. věku 
                     - 1,5 kolektiv. lekce - od 5 let			               800,-		1.600,- 
	
	         Přípravné studium  pro děti předškol. věku
	         - 1,5 kolektiv. lekce +  1 individuální lekce	
	         na nástroj                                                              	1.200,-		2.400,-
	         - 1,5 kolektiv. lekce + 0,5 individuální lekce		1.000,-		2.000,-
		
	         Přípravné studium pro děti z 1. tříd ZŠ
                     - 1,5 kolektivní lekce					   800,-		1.600,-

	         Přípravné studium - děti z 1. tříd ZŠ
	         - s přípravou na nástroj při 1  vyuč. lekci	       	1.400,-		2.800,-
                     - s přípravou na nástroj při 0,5 vyuč. lekci		1.100,-		2.200,-

                     Základní studium I. a II. stupeň	       	       
                      - při 0,5 lekci individuál. výuky na nástroj		1.200,-		2.400,-	
	          - při 1 lekci individuál. výuky na nástroj     	1.500,-		3.000,-
                      - při 1,5 lekci individuál. výuky na nástroj		1.700,-		3.400,-
                      - při 2 lekcích individuál. výuky na nástroj	1.900,-		3.800,-
               		
                     Souborová hra (samostatně)					
	          I. + II. stupeň + SPD 					   750,-		1.500,-

                     Obligátní klavír 
	          - při 0,5 lekce individuál. výuky na nástroj	               600,-		1.200,-   

	         Studium pro dospělé					3.000,-		6.000,-

	         Příprava ke studiu na školách vyššího
	         typu uměleckého zaměření
                     - 1 individuální lekce					1.500,- 	3.000,-

Výtvarný  Přípravné studium pro děti předškol. věku
                     - 2 kolektivní lekce -  od 5 let		      	               800,-	 	1.600,-

	         Přípravné studium pro děti z 1. tříd ZŠ
	         - 3 kolektivní lekce					   900,-		1.800,-

	         Základní studium I. a II. stupeň	         		
                     - 3 kolektivní lekce                                                     1.000,-		2.000,-
	         Řezbářství						
	         - 3 kolektivní lekce					1.000,-		2.000,-                    

Výtvarný

Rozšířené studium I. a II. stupně
- 6 kolektivních lekcí

Příprava ke studiu na školách
vyššího typu uměleckého zaměření
- 3 kolektivní lekce

Studium pro dospělé

Příspěvek na materiál 
- povinný pro všechny žáky
(hradí se na začátku šk. roku jednotlivým
vyučujícím)

       
         1.500,-          3.000,- 




        1.000,-           2.000,-

        2.000,-           4.000,-


                                 400,-

Taneční

Přípravné studium pro děti předškol. věku
- 2 kolektivní lekce – od 5 let

Přípravné studium pro děti z 1. tříd ZŠ
- 2 kolektivní lekce

Základní studium I. stupně
- 1. a 2. ročník – 3 kolektivní lekce

Rozšířené studium I. stupně
- 5 kolektivních lekcí

Základní studium I. stupně ( od 3. roč.)
a II. stupně – 4 kolektivní lekce

Rozšířené studium II. stupně
- 6 kolektivních lekcí

Studium pro dospělé

Příprava ke studiu na školách vyššího
typu uměleckého zaměření
- 3 kolektivní lekce

         900,-           1.800,-


           900,-           1.800,-


        1.100,-           2.200,-


        1.400,-           2.800,-   


        1.300,-           2.600,-


        1.500,-           3.000,-

        2.800,-           5.600,-



        1.100,-           2.200,- 
Pěvecké
sbory

Přípravná oddělení
Hlavní sbor

            
           800,-           1.600,-
           950,-           1.900,-
          






Základní umělecká škola, Habrmanova 130, Hradec Králové

V Y H L Á Š K A

o výsledcích přijímacího řízení pro studium 
ve školním roce 2003/2004



I. OBOR HUDEBNÍ  - přípravné hudebně taneční studium

Brandová V.			Divišová B.				Hebelka J.
Kozová V.				Krchová A.				Kubová K.
Netíková E.				Pluhařová V.			Rejchl D.
Tomáš O.				Michálková V.			Vymetálková G.
Škoda V.				Dočekal P.				Falta F.


Žáci přijatí do tohoto oboru se dostaví k zápisu a domluvě rozvrhu v úterý 2.9.2003 ve 14,00 hodin do učebny č.6 - přízemí.



II. OBOR HUDEBNÍ  - přípravná hudební výchova

Belza L.				Černík L.				Kašparová B.
Kratochvíl T.			Pintnerová A.			Podzimková P.
Štěpán D.				Vodičková K.			Vosečková M.
Bis J.					Poláchová V.			Houdek L.
Ledvinková R.			Mikanová D.			Skopal J.
Stuchlík J.				Polanský M.				Voňková M.
Čiperová A.				


Žáci přijatí do tohoto oboru se dostaví k zápisu a domluvě rozvrhu v úterý 2.9.2003 v 15,00 hodin do učebny č.6 - přízemí.





III. OBOR HUDEBNÍ – oddělení nástrojů

K l á v e s o v é   n á s t r o j e
Kadlecová E.			Kolínobvá V.			Vávrová B.
Pospíšilová P.			Nepokojová N.			Táborská J.
Dvořáková M.
K y t a r a
Boudová Ž.				Ferčáková M.			Hofman D.
Hojdíková H.			Hurdálková J.			Vrbová A.
Dostálová J.

D e ch o v é   a    b i c í    n á s t r o j e 
Hejnová A.				Holan I.				Tláskal M.
Bezvodová L.			Jirásková V.				Švihlíková L.
Čechura J.				Müllerová P.			Michálek L.
Štréglová T.				Vopršalová V.			Medová L.

S m y č c o v é   n á s t r o j e
Kolková M.				Stuchlík J.				Polanský M.
Holan A.

Z p ě v
Semrádová A.			Stránská L.				Poláková R.
Fišerová V.				Hálová H.				Glázrová H.
Šandová S.				Dynterová M.			Medová L.

Žáci přijatí do těchto oborů se dostaví k zápisu a domluvě rozvrhu v týdnu od 1.9.2003 v době od 14,00 do 17,00 hodin, podle zařazení k jednotlivým učitelům. Toto bude zveřejněno vyhláškou ve vestibulu školy.



IV. OBOR TANEČNÍ

Taclíková E.			Zahálková A.			Reichlová K.
Hejnová M.				Kavalírová J.			Kadlecová E.
Hejnová A.				Střížová M.				Doubek O.
Doubková B.			Altmanová T.			Severová S.
Gabrielová M.			Ludvíková V.			Horáková M.
Tomková K.

Žáci přijatí do tohoto oboru se dostaví k zápisu a domluvě rozvrhu v úterý 2.9.2003 v 15,00 hodin do tanečního sálu – suterén.

V. OBOR VÝTVARNÝ

Petříčková L.			Půlpán J.				Dostálová V.
Beznosková A.			Doubková B.			Doubek O.
Stránská L.				Rubášová K.			Heřmanová Z.
Straková H.				Elsnerová P.				Márová A.
Všetečka T.				Šulc L.				Fišerová K.
Altmanová T.			Casková M.				Pospíšil D.
Krchová A.				Mikešová B.			Bardisová V.
Kopáček J.				Cestr J.				Cestr D.	
Blehová K.				Bleha J.				Hurdálková J.
Vlková A.				Janák J.				Rokošová K.
Bezvoda E.				Grulichová K.			Grymová N.
Havrdová V.			Marešová B.			Matoušová J.
Nepilá K.


Žáci přijatí do tohoto oboru se dostaví k zápisu a domluvě rozvrhu v úterý
















Základní umělecká škola Hradec Králové, Habrmanova 130 je příspěvkovou organizací, kterou zřizuje město Hradec Králové. Výuka probíhá ve třech uměleckých oborech – hudebním, výtvarném a tanečním. 


Hudební obor patří počtem žáků a pedagogů k největším. Vedle výuky hry na hudební nástroje je v tomto oboru poskytováno i vzdělávání v oddělení sborového zpěvu. Vedle pěveckých sborů a výuky hry na hudební nástroje dává škola velký prostor i rozvoji orchestrální hry v oblasti populárních žánrů. 

Swingový a jazzový orchestr JH big band
Přípravný jazzový orchestr
Smyčcový orchestr Juventus Gradecensis
Pěvecké sbory Boni pueri a Jitro
Smyčcový soubor Violine
Pilařovo smyčcové kvarteto 
Flétnové kvarteto
Flétnové duo
Klarinetové trio
Soubor zobcových fléten
Kytarový orchestr


Škola realizovala v minulém školním roce celkem 221 koncertů a vystoupení. 

Český chlapecký sbor Boni pueri  		80 
Královéhradecký dětský sbor Jitro     		72
Interní a třídní vystoupení                  		40
Absolventské koncerty                          	  6
Koncerty hudebního oboru
    	mimo budovu školy   	 		23

Koncertní činnost má předem danou strukturu podle úrovně dosahovaných výsledků.

Třídní vystoupení uskutečňuje každý učitel školy. Tímto způsobem jsou  
náležitě ověřovány výstupy vzdělávacího procesu. V zavedené praxi školy to znamená, že převážná většina žáků prezentuje výsledky výuky před rodičovskou veřejností v průběhu celého roku. Tato vystoupení mají požadovanou úroveň .

Interní vystoupení představuje již určitou formu výběru žáků. Je pravidelně 
hodnoceno na úrovni předmětové komise, umělecké a pedagogické rady. Úroveň těchto koncertů je v celkovém měřítku nadprůměrná. V jednotlivých případech i výborná.

Veřejné a absolventské koncerty: Účast na těchto typech vystoupení je 
podmíněna dosti přísným výběrem, a to formou přehrávky před uměleckou radou školy. Tyto koncerty mají již tradičně výbornou až reprezentativní úroveň. Do jisté míry vytvářejí image naší základní umělecké školy. Rodičovskou veřejností jsou všechny tyto koncerty hodnoceny velice příznivě.


Výtvarný obor uskutečnil 9 výstav. Každá z nich byla jinak tematická zaměřená. Největšího úspěchu zaznamenala výstava betlémů, kterou shlédlo více jak 1000 návštěvníků.
Celou řadu úspěchů získal obor i v soutěžích celostátního charakteru.
Spolupráce výtvarného a hudebního oboru je přínosná pro celou školu tím, 
že většinu veřejných koncertů provázejí výstavy.
Jistým specifikem tohoto oboru je umělecké řezbářství. Zájem o tuto studijní 
disciplínu vysoce  převyšuje možnosti školy. Dalším specifikem je tvorba betlémů v široké škále výtvarných prostředků.

Taneční obor
Významný rysem tohoto oboru je, vedle obecně zavedených studijních
disciplin, speciální výuka dětí se zbytky sluchu. Jejich úroveň je velmi dobrá. Přesto je mimoškolní prezentace zaměřena především na činnost mažoretek. Seznam vystoupení ukazuje na velice plodnou a úspěšnou práci tanečního oboru.

20. 3.		- vystoupení při tanečních pro pokročilé v Hradci Králové
2. 4.		- vystoupení s dechovým orchestrem ve Filharmonii 
  Hradec Králové
5. - 6. 4. 	- vystoupení na Krajské soutěži dech. orchestrů  v Trutnově 
	23. 4.		- vystoupení při konferenci na Univerzitě Hradec Králové
	7. 5. 		- vystoupení na Festivalu pěveckých sborů v Hradci Králové
	7. 5.		- zahájení Labské revue
	12. 5.		- zahájení Labského veletrhu v Hradci Králové
	17. 5.		- vystoupení na módní přehlídce v Hradci Králové
	21. - 23. 5.	- účast na mezinárodní soutěži v baletu „Ašský střevíček“
			- umístění na 1. místě a získání zvláštní ceny poroty „Absolutní 
   vítěz“
	27. 5.		- vystoupení na celostátním semináři zdravotních sester
   v Hradci Králové
	6. 6.		- závěrečné vystoupení v Klicperově divadle v Hradci Králové
	7. 6.		- vystoupení pro ČSSD v Hradci Králové
	10. 6.		- vystoupení pro ČSSD v Hradci Králové
	10. 6.		- vystoupení při slavnostním otevření hřiště v Hradci Králové
13. 6.		- vystoupení s dechovým orchestrem v Hradci Králové
19. 6.		- účast na nesoutěžním festivalu majoretek v Novém Městě
		  na Moravě
21., 22. 6.	- vystoupení v „Carmina Burana“ na Kunětické Hoře
25. 6.		- vystoupení majoretek pro ZŠ SNP
			







Seznam žáků přijatých na školy vyššího typu


ZA VÝTVARNÝ OBOR:

Hovorková Renata			Střední a speciální škola, MESIT, Uherské Hradiště

Smolová Lenka			Soukromá vyšší odborná škola grafická
					Střední umělecká škola grafická, Jihlava
Podracký Tadeáš			UMPRUM Václava Holara, Praha

Marková Anna			Střední odborná škola, Ústí nad Orlicí

Chochola Matyáš			Vyšší odborná škola a soukromé gymnásium 
					J. Škvoreckého, Praha 
Řezáčová Klára			Univerzita Hradec Králové

Vašata Jan				Střední soukromá škola aplikované kybernetiky,
					Hradec Králové

Jarošová Adéla			Střední soukromá škola aplikované kybernetiky,
					Hradec Králové



ZA HUDEBNÍ OBOR:

Jan Štemberk			ve hře na trubku - Státní konzervatoř Pardubice

Martin Štemberk			ve hře na pozoun - Státní konzervatoř Pardubice












Výsledky celostátní soutěže ZUŠ MŠMT, 
na krajské a celostátní úrovni


Krajská kola:

- komorní hra s převahou smyčcových nástrojů

			2. místo		Smyčcové trio, II. kat.
			2. místo		Smyčcové trio, III. kat.
			2. místo		Pilařovo kvarteto, III. kat.
			3. místo		Smyčcové kvarteto, I. kat.
			3. místo		Smyčcové trio s klavírem, II. kat.

- komorní hra s převahou dechových nástrojů

			1. místo s post.	Flétnové duo, IV. kat.
			1. místo s post. 	Bicí soubor, III. kat.
			1. místo		Trombónové kvarteto, IV. kat.
			2. místo		Komorní trio, III. kat.
			3. místo		Trio „Trojlístek“, III. kat.
			3. místo		Trio, III. kat.

- ve hře tanečních a jazzových orchestrů

			1. místo		Junior Big Band, II. kat.


Celostátní kola:

- komorní hra s převahou dechových nástrojů

			1. místo		Flétnové duo, IV. kat.
			3. místo		Bicí soubor, IV. kat.






Výsledky ostatních soutěží


Hradecký slavík	

			1. místo		Rozálie Ostrovská, I. kat.
			1. místo		Žofie Dařbujánová, II. kat.
			1. místo		Hana Dobešová, VI. kat.
			1. místo		Marie Steinerová, VII. kat.
			2. místo		Irena Vrbická, VII. kat.
			3. místo		Denisa Navrátilová, V. kat.



TECHFILM 

Hlavní cenu GRAND PRIX  získal výtvarný obor naší školy již počtvrté za kolektivní práci.

Valerie Hrubešová
Jan Půlpán
Marie Hojdíková
David Rajchl
Tomáš Jirouch
Barbora Prokešová
Zuzana Rybczuchová
Zuzana Neduchová
Josefína Melicharová


Další ceny  TECHFILMU 2004

1. místo	Jan Kopáček 
1. místo	Iva Kantová 
2. místo	Kateřina Horáčková 
4. místo	Kateřina Kopáčková 



LIDICE 2004 – 32. ročník

Výtvarný obor

ČESTNÁ UZNÁNÍ
	
Veronika Barešová
Julie Kavalírová
Klára Sviridovová
Kateřina Staňková
Žaneta Rumlová
Tereza Kaplová
David Cestr
Eliška Šarounová
Pavlína Pečenková






AŠSKÝ STŘEVÍČEK

Taneční obor

			1. místo a zvláštní cena poroty „Absolutní vítěz“
















Údaje o výsledcích poslední inspekce provedené ČŠI

Poslední termín konání komplexní inspekce: 17. - 21. února 2003.

	Vzdělávání je organizováno v souladu s vyhláškou o základních uměleckých školách. Získaný rozsah znalostí i dovedností umožňuje absolventům působit v amatérských uměleckých sdruženích, pokračovat ve studiu v profesně orientovaných středních a vysokých školách nebo pracovat v oblasti kulturního managementu.
	
Personální zajištění výuky sledovaných předmětů hudebního, tanečního a výtvarného oboru je vynikající. Práce poradních orgánů je plánovaná, systematická, prokazatelná a především velmi funkční. Metodické a pedagogické záležitosti jsou v popředí zájmu všech členů poradních orgánů.
	
Materiálně technické podmínky výuky jsou ve sledovaných oblastech výuky velmi dobré a umožňují plnit deklarovaný vzdělávací program v plném rozsahu.
	
Kontrolou třídní dokumentace a přímým pozorováním výuky bylo zjištěno, že vzdělávací program svým rozsahem i obsahem odpovídá požadavkům učebních plánů i učebních osnov. Všichni vyučující se snaží obohacovat vzdělávací složku novou studijní literaturou, rozšiřovat všeobecný kulturní rozhled a především pozitivně ovlivňovat celkový duševní vývoj dítěte.
	
Zavedený a především realizovaný kontrolní systém minimalizuje vznik problémových situací.
	
Škola dosahuje dlouhodobě vynikajících výsledků v oblasti sborového zpěvu a orchestrální hry. Celková kvalita výuky se pozitivně odráží jak ve výsledcích v soutěžích, tak i ve velké úspěšnosti žáků při talentových zkouškách na střední a vysoké umělecké školy.

Závěr výroční zprávy

Celkově lze říci, že úroveň uměleckého vzdělávání je z hlediska kvality vyučování ve všech oborech nadstandardní a úspěšná. Splňuje základní požadavek cíle vzdělávacího procesu, který je deklarován snahou přivést žáka na co nejvyšší možnou interpretační či jinou uměleckou úroveň, a to v intenci jeho schopností a možností.

Zkušenosti ukazují, že studium na základní umělecké škole děti velice pozitivně ovlivňuje, a to ve směru estetickém, kulturním, duchovním i etickém.

S našimi žáky nejsou žádné kázeňské problémy, ale naopak patří k té části společnosti, která své město velice úspěšné reprezentuje. A to je významné a důležité.




Zprávu zpracoval ředitel školy Mgr. Jaroslav Mencl


Zápis provedla: Pavla Vaníčková
Datum projednání na poradě pracovníků školy: 2. 11. 2004


V Hradci Králové	25. 10. 2004



