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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. 2012 jmenovacím 
dekretem MMHK/069614/2012 SZ 
MMHK/012903/2012 ze dne 15.5. 2012 
statutární zástupce ředitele: 
Mgr. Jana Doubková 
zástupce ředitele: Mgr. Lenka Hypiusová 

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, 40 počítačů, počítačová 
učebna (hudební nauka, fotografie) 
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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 dobrá genderová vyváženost. Škola přijímá 
pedagogy zpravidla ve výběrovém řízení, nebo přímo osloví konkrétního pedagoga. 
 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 21 151 100 vysoká škola pozoun, baryton, zobcová flétna, tuba 
4992 19 73 100 vyšší odborné viola, housle, komorní hra 
11556 27 183 100 bakalář housle, smyčcový orchestr 
14933 25 181 100 vyšší odborné bicí, el. kytara, trubka 
14950 23 45 85 vysoká škola klavír 
15145 41 350 50 střední s mat. řezbářství 
15162 20 177 100 vysoká škola hudební nauka 
15620 11 175 50 vyšší odborné baskytara, kontrabas 
17705 29 185 100 vyšší odborné klavír 
18725 14 24 100 vysoká škola kytara 
18908 13 302 100 vysoká škola klavír, PHV 
24050 12 199 29 Bakalářské plošná tvorba 
24120 0 0 67 Základní taneční 
24704 41 231 50 vyšší odborné klarinet, saxofon, zobcová flétna 
24704 41 231 50 vyšší odborné klarinet, saxofon, zobcová flétna 
27970 16 196 85 vysoká škola elektrické klávesy,klavír 
30325 16 7 100 vysoká škola plošná tvorba 
35040 14 304 100 vysoká škola klavír 
36000 10 118 100 střední s mat. kytara 
36050 3 270 78 vysoká škola zpěv, elektrické klávesy 
40125 10 225 100 vyšší odborné bicí nástroje 
40147 19 30 100 vyšší odborné kytara 
42710 13 6 30 vyšší odborné klavír 
46103 31 337 100 vyšší odborné flétna, zobcová flétna 
48915 32 362 100 vyšší odborné klarinet, lesní roh, trubka 
49510 3 49 50 vyšší odborné. Bicí nástroje 
49724 46 72 50 vyšší odborné plošná tvorba 
49736 35 334 100 vyšší odborné fagot, hoboj, zobcová flétna 
50081 20 116 100 vysoká škola zobcová flétna, klarinet, saxofon 
50150 27 283 100 vyšší odborné sólový zpěv 
50971 8 349 96 vyšší odborné elektrické klávesy, zpěv 
60526 40 338 100 vyšší odborné klavír 
63200 14 243 52 vyšší odborné housle 
65903 35 340 100 vyšší odborné elektrické klávesy, klavír, korepetice 
69734 30 293 86 vysoká škola keramika, plošná tvorba 
70107 10 168 86 bakalářské plošná tvorba 
76306 13 232 100 doktorské kytara 
76515 6 334 28 vysoká škola řezbářství, animátorská tvorba 
77530 22 308 100 vysoká škola plošná tvorba 
78309 40 126 50 vyšší odborné housle, komorní hra 
81051 4 150 87 bakalářské elektrické klávesy 
83705 3 302 100 vysoká škola současný tanec 
84189 23 86 100 vyšší odborné akordeon, zobcová flétna, el. klávesy 
84311 37 311 100 vyšší odborné klavír 
87908 40 140 100 vysoká škola flétna 
89650 8 245 100 Vysoká škola klavír 
96910 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 7 6 9 2 6 1 3 2 6 15 32 

 
 

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 
 

Výsledky přijímacího řízení jsou ukazatelem kvality školy při práci s výrazně 
talentovanými a motivovanými žáky. Při výuce všech žáků jsou uplatňovány postupy 
(vzdělávací strategie) popsané v ŠVP. 
 
HUDEBNÍ OBOR 
Giulia Cattaniová  – Konzervatoř Pardubice, Hra na příčnou flétnu 
Jan Čelakovský     – Konzervatoř Pardubice, Hra na kontrabas 
Tereza Doležalová – Konzervatoř a VOŠ J. Ježka Praha, Hra na příčnou flétnu 
Tomáš Bříza – Konzervatoř Praha, Populární zpěv 
VÝTVARNÝ OBOR 
Tereza Dostálová – Univerzita J. E. Purkyně, Ústí n. Labem, Grafický design, SUPŠ v Brně, 
Ilustrace 
David Střeleček -  ČVUT Praha, Fakulta architektury, Průmyslový design 
Alžběta Krchová – UJEP, Grafický design 
Pavel Struhař – UK, Praha, Vysoké učení technické 
Tereza Rudolfová – ČVUT Praha, Architektura 
Klára Kovaříková – ČVUT Praha, Architektura 
Andrea Chochrunová – UHK, Výtvarná výchova 
Barbora Šašinková – SUPŠ, HK 
Linda Šarounová – SUPŠ, HK 
Veronika Antošová – SUPŠ, HK 
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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 78.697,50 Kč 
Provozní pracovníci – celkem 16.730 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.  
 
 

7. Údaje o aktivitách školy a prezentaci školy na 
veřejnosti 
 
Ve škole studovalo ve školním roce 2012/2013 celkem 1180 žáků.  
Hudební obor - 637  
Výtvarný obor - 422 
Taneční obor - 121 
 
Na naší škole působí tyto soubory a orchestry: 

 
Smyčcový orchestr Juventus Gradecensis - pod vedením paní učitelky Vladimíry Holubové 
Smyčcový soubor Juventi Strings - 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 Šárky Pokorné 
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 kvartet  - pod vedením pana učitele Vladimíra Besucha 
Mini -bar trio  - pod vedením pana učitele Vladimíra Besucha 
Sax Frappé – pod vedením pana učitele Davida Marišlera 
Kytarový orchestr - pod vedením pana učitele Kamila Kotka 
Little Company –  skupina pod vedením pana učitele Jana Doležala 
 

Činnost jednotlivých oddělení a oborů 
 
Dechové oddělení 
 

Činnost dechového oddělení byla v prvním pololetí letošního školního roku zaměřena 
na prezentaci výsledků společné práce učitelů a žáků školy na veřejnosti. Již tradičně se do 
kulturního života Hradce Králové a okolí zapojila jak dechová seskupení a soubory naší školy, 
tak k obohacení akcí přispěli svými vystoupeními i jednotlivci. Zazněla hudba různých stylů      
a žánrů – jazz, swing, klasika i vánoční koledy. 
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Z jednotlivých akcí jmenujme např. vystoupení saxofonového kvarteta Sax Frappé a 
klarinetového kvarteta na 23. ročníku Muzejních trhů, vystoupení téhož souboru ve Vysokém 
Újezdu u Třebechovic, obyvateli Domova Sv. Josefa v Žírči dychtivě očekávaný tradiční 
koncert žáků dechového oddělení ZUŠ Habrmanova, či koncert Trombone bandu a dechového 
orchestru v Lhotě pod Libčany. Úspěšnou a hojně navštívenou akcí dechového oddělení byl 
koncert v Country clubu Lucie.  

Kromě koncertů a vystoupení, která se uskutečnila mimo prostředí školy, proběhla i 
mnohá interní vystoupení a koncerty žáků dechového oddělení, na nichž mají první možnost 
předvést své muzikantské umění i naši nejmenší žáčci.  
          Druhé pololetí školního roku bylo v dechovém oddělení jednak již tradičně spojeno 
s množstvím koncertů a akcí, jichž se naši žáci úspěšně účastnili, jednak bylo také časem 
soutěžním.  
          Během jarních měsíců probíhala jednotlivá kola celostátní soutěže ZUŠ v komorní hře. 
V krajském kole získala dvě seskupení  Komorní trio a Trio Baleve – 1. místa. V krajském kole 
soutěžilo i Duo hobojů, i  oni přivezli 2. místo. Kvartet Sax Frappé pod obsadil 1. místo. 
        V komorní hře soutěžili i hráči na žesťové nástroje. Seskupení Bar-bar kvartet a Mini bar 
trio jsou velmi úspěšnými reprezentanty na celostátních soutěžích, přivezli i výborná umístění 
z kola ústředního, a to  Mini bar trio 3. místo, a Bar-bar kvartet dokonce 1.místo a ocenění za 
mimořádný výkon. 
          Výčet soutěžních úspěchů rozšířila i skvělá umístění našich flétnistek v mezinárodní 
soutěži Novohradská flétna - 3. místo ve hře na zobcovou flétnu a 3.a 1. místo ve hře na 
příčnou flétnu. 
            Kvartet Sax Frappé zahrál na festivalu Šlitrovo jaro v Rychnově nad Kněžnou, v dubnu 
se konal v Aldisu Orchestrální večer, jeho se aktivně zúčastnili žáci a soubory celého 
dechového oddělení. Orchestr zde představil zcela nový repertoár, který mohli posluchači 
vyslechnout i na dalších koncertech – ve Lhotě pod Libčany, na Chlumu a na promenádním 
koncertu v Jiráskových sadech.           

V naší ZUŠ se rodí i nová hudební tělesa. Jedním z nich je i nová skupina Little 
Company, která pod vedením pana J. Doležala odehrála v tomto roce své první koncerty, kde 
mimo jiné zazněly i improvizace jednotlivých členů kapely.  
 
Smyčcové oddělení 
 

Smyčcové oddělení ZUŠ Habrmanova bylo v tomto školním roce úspěšné po stránce 
soutěžní i reprezentační. Skupina Elektroshock  byla přizvána na Slavnostní otevření nové 
pobočky BMW v Praze, kde vystoupili také Pavel Šporcl a David Svoboda, olympijský vítěz 
pětiboje z olympiády 2012 v Londýně. Elektroshock prezentoval ZUŠ Habrmanova i na 
rockovém Benefičním koncertě v Jičíně. Výtěžek z koncertu byl věnován postiženým dětem na 
léčbu muzikoterapií. Koncert bylo možno sledovat i v přímém přenosu na internetu.  

Většina žáků smyčcového oddělení se zúčastnila listopadového  soustředění v Orlickém 
Záhoří.  Pravidelné zkoušky zpestřily volné chvíle na procházce po okolí, odpolední hry a 
večerní programy. Petr Čelakovský se zúčastnil mezinárodní soutěže Concertino Pratur, nahrál 
svůj soutěžní repertoár v pražském studiu ČR. Režisér vyzdvihl jeho muzikantský projev a 
umění navodit atmosféru díla. Na koncertě v Kulturním domě v Nechanicích vystoupila žákyně 
Vladimíry Holubové, Judita Schillová, která za klavírního doprovodu Miriam Puklové zahrála 
dvě houslové skladby -  Bachovo Preludium z Partity č.3  a romantickou druhou větu 
z Wieniawského houslového koncertu č. 2.  

V předvánočním mrazivém čase v kostele Českobratrské církve evangelické se konal 
Vánoční koncert. V podání smyčcového orchestru Juventi Strings  Dagmar Besuchové zazněly 
nejen oblíbené vánoční koledy, ale i  několik skladeb, které si orchestr připravil. Pilařovo 
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kvarteto předvedlo Haydnův Skřivánčí kvartet. Orchestr Juventus zahrál ukázky  z nového 
repertoáru, které připravoval na Mezinárodní soutěž v Neerpeltu v Belgii.  

Druhé pololetí letošního školního roku přineslo další významné úspěchy našeho 
smyčcového oddělení. V dubnu soutěžily komorní soubory smyčcového oddělení v krajském 
kole soutěže ZUŠ v Polici nad Metují. Pilařovo kvarteto pod vedením paní učitelky Šárky 
Pokorné získalo vynikající 1.místo a postoupilo do Jindřichova Hradce, kde proběhne 
 celostátní soutěž v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů.  

Úspěšné byly i další soubory -  Juventus kvartet  a Houslové trio vybojovaly v tvrdé 
konkurenci 1. místa, další komorní soubory  obsadily 2. místa. Obě Klavírní tria pod vedením 
paní učitelky J. Steinerové se umístila na 2. místě.  

V dubnu proběhl již tradiční Orchestrální večer v sále Filharmonie. Představil se také 
smyčcový orchestr Juventistrings (původním názvem soubor Violine), jehož uměleckou 
vedoucí je od roku 2005 paní učitelka Dagmar Besuchová. Na koncertě zahrálo i letos velmi 
úspěšné Pilařovo kvarteto. Již počtvrté Orchestrální večer ozvláštnila i hudba skupin 
Elektroshock a Elektrostrings, které nově hrají také s klavírem, bicími nástroji a basovou 
kytarou. Ve svém repertoáru mají obě skupiny filmové a moderní populární melodie. 
Smyčcový orchestr  Juventus Gradecensis  pod vedením dirigentky V. Holubové úspěšně 
zakončil večer plný posluchačsky cenných zážitků. 

Smyčcový orchestr ZUŠ Habrmanova Juventus Gradecensis reprezentoval v prvních 
květnových dnech již potřetí Českou republiku a město Hradec Králové na Mezinárodním 
hudebním festivalu pro mládež v belgickém Neerpeltu. 

Orchestr již potřetí zvítězil ve výběrové kategorii smyčcových orchestrů Pennant series 
a  potvrdil tak svou evropskou úroveň. Dalším  zástupcem naší školy byl na festivalu v Belgii 
Juventus Kvartet ve složení Judita Schillová, Kateřina Netíková, Michaela Málková a Pavel 
Vostrovský. Ve velké konkurenci se kvarteto umístilo na skvělém 2. místě. Orchestr Juventus 
Gradecensis zahrál na závěrečném Benefičním koncertu pro zdravotně postižené v oblasti 
Neerpeltu. 

 
Kytarové oddělení 
  

Kytarové oddělení má za sebou aktivitami naplněný školní rok, v němž mimo jiné navázalo 
užší spolupráci s kytarovými odděleními dalších základních uměleckých škol. Koncertu 4 ZUŠ 
v sále ZUŠ Habrmanova se zúčastnili spolu s našimi kytaristy také žáci kytarových oddělení 
ZUŠ Střezina, Hradec Králové, ZUŠ F. A. Šporka, Jaroměř a ZUŠ Třebechovice pod Orebem. 

Během celého školního roku se konaly kytarové koncerty žáků i pozvaných hostů 
kytarového oddělení. Vystupovali zde posluchači kytarového oddělení Konzervatoře Pardubice 
ze třídy pana profesora Petra Saidla. Mezi nimi je také absolvent naší školy – Antonín Pevala. 
Tento koncert byl posluchačsky velmi úspěšný a do naší školy si jej přišli poslechnout nejen 
žáci, ale i příznivci kytarové hry z řad širší veřejnosti.  

V květnu se uskutečnil 13. ročník národní soutěže v komorní hře na kytaru Hradecké 
Guitarreando. Tentokrát soutěžily smíšené soubory různých nástrojů s kytarou v počtu od 2 do 
9 členů. Na letošním ročníku naši školu reprezentovaly hned tři soubory, které vedou pan 
Kamil Kotek a pan Jiří Slavíček. 

Kromě soutěžení žáci kytarového oddělení také vystupovali na koncertech a vystoupeních 
v rámci školy i mimo ni. Kapela Little Company, která vznikla na ZUŠ Habrmanova v letošním 
školním roce, měla své první vystoupení již v prosinci 2012. Kapela několikrát vystoupila také 
v královéhradeckém jazzovém klubu Satchmo, kde zahrála známé jazzové standardy. Oceněna 
byla zejména improvizace jednotlivých členů uskupení.  

Jazz-rocková formace On Line Session, která vznikla na naší škole a stále školu propaguje, 
vystoupila na koncertě v Kostelci nad Orlicí společně se světově proslulým trumpetistou Randy 
Breckerem. Koncert měl mimořádný ohlas. V pochvalných článcích o tomto vystoupení jsou 
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zmíněni také žáci naší školy, kteří v kapele hrají. Uskupení založil na naší ZUŠ pan Jan Doležal 
v roce 2008, dnes má kapela na svém kontě  již 115 koncertů. 

Završením letošní práce žáků a pedagogů byl tradiční Koncert kytarového oddělení, který 
se konal ve Sboru kněze Ambrože. 

Pro žáky kytarového oddělení je naplánováno tradiční letní  kytarové soustředění. 
 

Taneční obor 
 
Činnost tanečního oboru byla v  letošním školním roce zaměřena na prezentaci výsledků 
společné práce učitelů a žáků školy na veřejnosti, žáci se zúčastnili vzdělávacích akcí a také 
předvedli své dovednosti na vystoupeních a tanečních přehlídkách.  

Žáci tanečního oboru se mohou pochlubit účastí na tanečním workshopu choreografa, 
tanečníka a tanečního pedagoga Davida Strnada působícího také na JAMU v Brně. Se svou 
tradičně pozitivní energií  předával poznatky tanečních technik Josého Limóna, Marthy 
Graham a Jazzu. 

Z Krajské taneční přehlídky dětských skupin scénického tance v Červeném Kostelci 
přivezli žáci tanečního oboru diplomy s oceněním poroty. Na této přehlídce vystoupily pod 
vedením M. Šponiarové žákyně 3. ročníku s choreografií „DUHA“ a žákyně 2. ročníku s 
choreografií „OHEŇ“, kterou porota ocenila za námět a originalitu. Pod vedením 
K. Hamáčkové žákyně 7. ročníku s choreografiemi „LORD OF THE DANCE“ a „HURÁ! 
LÉTO!  vybojovaly ocenění za radost z pohybu.  
 V květnu proběhlo taneční soustředění v Mladočově u Litomyšle. Cílem této akce byla 
příprava na závěrečné představení.  

V květnu připravila paní učitelka M. Šponiarová speciální projektovou hodinu „Jarní 
rozjímání“ a „Veřejné hodiny“ pro rodiče, děti a nové zájemce o studium v tanečním oboru.  
 Vyvrcholením školního roku v tanečním oboru bylo  tradičně Závěrečné taneční 
představení tentokrát s názvem KROK ZA KROKEM ŽIVOTEM. Vystoupení proběhlo 
v prostorách Klicperova divadla. 
 
Výtvarný obor 
 

Rok 2012/2013 byl rokem historických exkurzí, poznávání a výtvarného zkoumání. 
Tématem celoročního projektu totiž byl STŘEDOVĚK.  

Práce žáků byly představeny na výstavách v Galerii AMB, v Bazalce, Regiocentru 
Krajského úřadu, v Knihovně města HK a v galerii vědecké knihovny U Přívozu. Na 
vernisážích posledních dvou vystoupila skupina historického šermu Fortis, která předvedla 
nejen bojové umění, ale také rytířské a panské oděvy, hudbu a tance. Naši učitelé připravili 
k výstavám animační programy pro základní a mateřské školy a pro veřejnost. Kromě přehlídky 
dětských prací byly výstavy koncipovány jako seznamování s kulturou období středověku a 
představily tak projekt v celé šíři. 

Z přehlídek a soutěží letošního roku byli naši žáci úspěšní všude, kam byly jejich práce 
přihlášeny: 

 Soutěž Světlá budoucnost pro Afriku: deset prací žáků (ze třídy I. Legnerové) vybrala 
odborná porota mezi stovku nejlepších děl určených k charitativnímu prodeji. Deset nejlepších 
autorů z této stovky obdrželo cenu poroty. Jedním z nich i náš žák Radim Kunart a jeho  malba 
"Sloni".  

Soutěž Malujeme po síti – téma Strašidla: mezi několika tisíci obrázky z České 
republiky, Slovenska, Bulharska, Maďarska, Ruska, Indie, Indonésie a USA porota vybrala 
malbu žáka Eliase El-Rabadiho, (ze třídy L. Hypiusové) do třicítky nejlepších, a malbu Natálie 
Stejskalové a Amose Vydry do 50 nejlepších, mezi nimiž bude veřejnost po síti vybírat vítěze, 
a v září 2014 bude určen i absolutní vítěz soutěže odbornou porotou. 
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Soutěž ZUŠ Kladno: malba „Kočka“ Lucie Železné (ze třídy L. Hypiusové) byla 
oceněna v desítce nejlepších z celé republiky. 

Na konci roku v soutěži Hradec očima dětí získal Michal Petrenec (ze třídy 
L. Hypiusové) čestné uznání. Jeho práce byly vystaveny v Královéhradeckém salonu. 

Výtvarný obor tradičně spolupracuje s hudebním a tanečním oddělením školy. Letos to 
byly plakáty na vystoupení, diplomy a také rekvizity na závěrečné vystoupení tanečního oboru 
v Klicperově divadle.  

Ve spolupráci se sdružením "Výtvarka při ZUŠ Habrmanova" výtvarný obor pořádal 
exkurze. Začátkem školního roku jsme navštívili velkolepou výstavu galerie GASK v Kutné 
Hoře Europa Jagellonica, která posloužila i jako úvod do středověkého umění, kultury a 
uvažování tehdejšího obyvatelstva Evropy. V souladu s celoročním tématem na další exkurze 
jsme se vypravili po středověkých památkách Prahy, na hrad Pernštejn, do kláštera Porta Coeli 
v Předklášteří u Tišnova, do Křížové kaple hradu Karlštejn a do Muzea hlavního města Prahy 
na výstavu o středověku. 

Novinkou v tomto roce se staly sobotní středověké dílny pro děti a rodiče. 
S ilustrátorkou Kateřinou Juchelkovou si účastníci vyzkoušeli profesi iluminátorů, písařů a na 
závěr si troufli dokonce vyrobit zdobenou knižní vazbu. 

V příštím roce nás čeká velká soutěžní přehlídka výtvarných oborů ZUŠ, hravější téma 
celoročního projektu a pro veřejnost překvapivé sobotní dílny. 
 
Klavírní odd ělení  
 

V prvním pololetí proběhlo v klavírním oddělení několik akcí, bylo to ale také období 
příprav na akce v pololetí druhém. 

Zajímavé propojení hudby, slova a obrázků se nám podařilo uskutečnit v dalším 
představení pro děti z mateřských škol. Vybrali jsme si světově proslulé dílo 
M. P. Musorgského „Obrázky z výstavy“ v úpravě H. G. Heumanna.  

V listopadu jsme uspořádali již tradiční Klavihrátky, tentokrát s názvem „Rozcvička  
u klavíru.“ Byly určené především pro nejmladší klavíristy z přípravného a prvního ročníku  
a jejich rodiče. Jednalo se o nácvik pocitově pohybových cvičení pod vedením Evy Včelišové. 
Každé cvičení bylo podloženo krátkou skladbičkou z cyklu písní Petra Ebena. Tyto skladbičky 
krásně navodily atmosféru cvičení    a pomohly tak dětem k přirozenému pohybu.  

Během prosince pak probíhaly třídní vánoční koncerty jednotlivých učitelů, kde se děti 
uplatnily také jako korepetitoři ve spolupráci s pěveckým a smyčcovým oddělením.  

29. ledna v 17 hod. Vás srdečně zveme na „Koncert malých klavíristů,“ kde se představí 
ti nejmladší z našeho oddělení. V druhém pololetí čeká některé naše žáky účast na soutěži 
v komorní hře a na soutěžní přehlídce „Mládí a Bohuslav Martinů.“  

V druhém pololetí vrcholila příprava některých žáků klavírního oddělení      na soutěž 
v komorní hře a na celostátní přehlídku „Mládí a Bohuslav Martinů.“ Proběhlo také několik 
zajímavých koncertů. 

V krajském kole soutěže v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů v Polici nad 
Metují a v komorní hře na dřevěné dechové nástroje v Jičíně reprezentovali naši školu tito 
klavíristé: Markéta Dvořáková (1. cena), Tomáš Macke (2. cena), Pavel Drašnar (2. cena), 
Nelly Hošková (2. cena), Eliška Vrbová (2. cena) a Alžběta Lexová (3. cena). 

Ve dnech 2. a 3. května 2013 se v Poličce konala celostátní soutěžní přehlídka „Mládí a 
Bohuslav Martinů“, které se účastnila i čtveřice klavíristů naší školy – Antonín Staša, Veronika 
Hroudová (uč. H. Juráňová), Nicolas Karnet (uč. E. Včelišová) a Petr Ježek (uč. J. Fikarová). 
Ve velké konkurenci klavíristů z celé republiky získali Antonín Staša a Nicolas Karnet stříbrná 
pásma a Veronika Hroudová a Petr Ježek bronzová pásma. 

9. dubna 2013 klavírní oddělení uspořádalo ve spolupráci s Katedrou slavistiky a 
Hudební katedrou Pedagogické fakulty UHK koncert v Ebenově síni s názvem „Ruská hudba.“ 
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Na koncertě zazněly skladby P. I. Čajkovského, S. Rachmaninova, A. Chačaturjana,  
M. Petrenka a ruské lidové písně. Součástí koncertu byl také komentář k jednotlivým číslům se 
zajímavostmi ze života skladatelů, prezentace obrázků a přednes ruské poezie. 

O týden později 16. dubna 2013 se v Ebenově síni konal další koncert klavírního 
oddělení, na kterém se představili naši nejlepší žáci od nejmenších až po zkušené klavíristy. 
Zazněly sólové i čtyřruční skladby. 

Zajímavý koncert s názvem „Učíme se doprovázet“ proběhl 29. května 2013. Cílem 
koncertu bylo učit naše žáky spolupracovat s jinými nástroji nebo zpěvem. Mohli se tak 
představit nejen jako sóloví hráči, ale také jako korepetitoři, což rozšiřuje jejich uplatnění a 
přináší radost ze společné hry. 
 
Klávesové oddělení  
 

V letošním roce byly poprvé zařazeny klávesové nástroje do soutěže Základních 
uměleckých škol. Klávesové oddělení zastupovalo školu v krajském kole 10 soutěžících. Zpět 
dovezli čtyři 1. místa (K. Zmítková, A. Hoffmanová, M. Hašková a A. Valenová), jedno 
2. místo (K. Pudil), čtyři 3. místa (T. Jelínková, K. Jendek, H. Valachová a J. Hoffman) a jedno 
čestné uznání (J. Bleha). Gratulujeme! 

Učitelé klávesového oddělení umožňují žákům předvést své umění před veřejností na 
mnoha koncertech a představeních. Zároveň tím postupně odbourávají u dětí trému a obavy ze 
sebeprezentace.  Ať už je to koncert "Na lidovou notu" nebo „Dábelské rockování“, kde 
vystoupili žáci O. Kostomlatské, A. Šarmanové a B. Karlíkové, nebo Pohádkové pásmo, se 
kterým žáci P. Buchtové navštívili mateřské školky v Libčanech a v Roudnici.  Do školek si 
žáci připravili plno písniček ze známých Večerníčků a dětských filmů, na něž malí posluchači 
reagovali velmi spontánně. 

Téma trémy a profesionality vystupování bylo i tématem setkání s herečkou Klicperova 
divadla Lenkou Loubalovou. Herečka vystoupila v sále školy plném pozorných diváků a rychle 
si svou bezprostředností získala sympatie posluchačů. 

Podobné téma představila na Hudebních dílnách v Černilově (odloučené pracoviště naší 
ZUŠ) J. Štarhová. Zaměřila je na chování a vystupování žáků při koncertě. Získané poznatky 
mohli všichni uplatnit hned druhý den na Třídním vystoupení v ZŠ Černilov. 

Závěr školního roku přinesla tradiční závěrečná třídní vystoupení, kde žáci před svými 
rodiči a blízkými předvedli výsledky své celoroční práce. 

Závěr roku ale patří především absolventům. Absolventi oddělení populární hudby ze 
tříd O. Kostomlatské, B. Kovářové a A. Šarmanové se letos rozloučili s naší školou 
programově i hudebně bohatým vystoupením v koncertním sále školy. 

Před prázdninami klávesisty a žáky oddělení populární hudby (třídy O. Kostomlatské a 
B. Kovářové) ještě čekal Festival sociálních věcí. Zapojili se zde  do vystoupení Centra pro 
zdravotně postižené Daneta HK.   
 
Pěvecké oddělení 
 

V říjnu se uskutečnila herecká dílna pro žáky pěveckého oddělení pod názvem „Partička 
po našem“ pod vedením paní učitelky Kostomlatské. Druhou adventní neděli zaznělo 
v Evangelickém kostele vánoční zpívání komorního zpěvu žákyň ze třídy O. Kostomlatské a 
B. Kovářové. Posluchačům se linuly do uší nejen tradiční vánoční koledy a adventní písně, ale i 
soudobé melodie. 

V listopadu se uskutečnil koncert klávesového a pěveckého oddělení pod názvem Večer 
s malými muzikanty ze tříd paní učitelky O. Kostomlatské, A. Šarmanové a B. Kovářové. Na 
koncertě vystoupili hlavně nejmladší žáci. Malí klávesisté si vyzkoušeli doprovod svých 
pěveckých kolegů. Na koncertě zazněly jak lidové, tak klasické skladby i vánoční písně. 
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Prosinec byl ve znamení rocku. Na Ďábelském ro©kování klávesového a pěveckého 
oddělení zazněly převážně rockové písně. Kromě rockového žánru zazněly i klasické písně 
v rockové úpravě a vánoční koledy.  
 Během druhého pololetí tohoto školního roku se žáci všech tříd pěveckého oddělení 
velmi úspěšně účastnili pěveckých soutěží: Little star, WCOPA, Roland Pop show, Hradecký 
slavík, Praskačský slavík, Junior Talent, Rozhlasová soutěž českého rozhlasu v rámci soutěže 
Česko zpívá. Nejúspěšnější zpěvačky naší školy v letošních soutěžích: Adéla Haviarová a 
Nikola Svobodová (ze třídy O. Kostomlatské), Veronika Hlavsová a Rozálie Vostrovská (ze 
třídy H. Matyášové). Studentka Nikola Svobodová postoupila v rámci WCOPA (Olympiáda 
v interpretačním umění) do finále v americkém Hollywoodu, kde bude ČR reprezentovat jako 
jediná spolu s taneční skupinou z Bohumína!  

V tomto pololetí se žáci třídy H. Matyášové zapojili do pěti tematicky zaměřených 
koncertních projektů - "Detektive, pátrej!" (lidové písně), "Klasika nebo klasicismus" 
(vídeňský hudební klasicismus), "Máme rádi zvířata" (zvířata jako inspirace), "Písničky  
z babiččiny krabičky"(populární písničky 60. let 20. st.). Nejmenší děti scénicky a v kostýmech 
nastudovaly dvě hudební pohádky: "I Karkulka má ráda perníček" v MŠ Třebechovice, MŠ 
Předměřice, MŠ a ZŠ Jana Pavla II.  Na "Festivalu sociálních věcí" společně vystoupili žáci ze 
tříd B. Kovářové, O. Kostomlatské. s dětským souborem Daneťáček z centra pro postižené 
Daneta Hradec Králové.  

Samozřejmostí pro zpěváky se stává spolupráce s klavírním a klávesovým oddělením 
v projektech a na koncertech: "I Karkulka má ráda perníček", "Na lidovou notu" a "Učíme se 
doprovázet" (zpěváci ze tříd H. Matyášové a O. Kostomlatské, klavíristé ze tříd 
O. Domoroslovové, J. Fikarové, H. Juráňové, Z. Petřekové, M. Puklové, E. Šudové, 
E. Včelišové).    

Naši žáci se i ve druhém pololetí školního roku v pravidelných intervalech účastnili 
interpretačních workshopů a pěveckých i hereckých dílen (Vocalisimo, Povídání s herečkou 
Klicperova divadla Lenkou Loubalovou o vystupování na jevišti, o trémě a hereckém životě), a 
na konci roku navštívili představení Klicperova divadla "Bylo nás pět" spojené 
s komentovanou prohlídkou divadla.  

Konec školního roku uzavřely absolventské koncerty klasické i populární hudby a velmi 
příjemná příležitost ke společnému muzicírování s rodiči, či prarodiči na "Koncertě generací". 
Pro příští školní rok plánujeme další koncerty ve spolupráci s jinými odděleními, se školami, 
s umělci, aktuální tematické projekty, workshopy i interpretační semináře. Zpěváci a zpěvačky 
nevynechají ani pěvecké soutěže. Těšíme se, že v nich uspějí minimálně stejně tak dobře jako 
v letošním školním roce. 
 
Bicí oddělení 
 

Oddělení bicích nástrojů pokračuje v přípravě žáků do několika místních školních 
souborů. Jedná se o Big band, kytarový a dechový orchestr a doprovod třídy p. uč. Fikarové 
perkusními nástroji. Spolupráce se naskytla i s oddělením klavírním, kdy žákyně Dominika 
Ludvíková vystoupila na veřejné prezentaci právě tohoto oddělení. 

Rozšířila se třída improvizace, nyní ji navštěvuje 8 žáků. Ti si zde mohou ještě zvýšit 
své povědomí o hře na bicí soupravu a perkusní nástroje (hra na bonga, conga, djembe). 
Řada našich absolventů i současných studentů ZUŠ hraje také v různých mimoškolních 
kapelách s nejrůznějším žánrovým zaměřením. Působení těchto kapel překračuje region 
Královéhradeckého kraje. 

Na konci školního roku, absolvovali v našem bicím oddělení 3 žáci, všichni  ze třídy 
Aleše Kolaříka. Jejich absolventský koncert se konal v sále ZUŠ Habrmanova  a byl otevřen 
veřejnosti. 
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Pozitivním výhledem do příštího školního roku je příslib nové větší učebny a s tím také 
i pořízení nového vybavení jak rytmickými, tak i melodickými nástroji. Plánované rozšíření o 
prostory ve třetím patře školy umožní vznik tolik očekávaných nových rockových kapel, kde 
budou mít uplatnění i naši mladí bubeníci. 
 
 

Celkové počty koncertů, vystoupení, výstav, dílen 
 

hudební obor 111 koncertů 

taneční obor 6 vystoupení 

výtvarný obor 7 výstav 

HO, VO, TO 77 dílen 

 
 
 

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., platnými učebními plány pro ZUŠ vydaných Ministerstvem 
školství České republiky a školním vzdělávacím programem.  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. 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. 
 Od 1. 9. 2012 škola vyučuje první ročníky podle vlastního školního vzdělávacího 
programu, který reflektuje specifika školy a aktuální personální situaci školy. 
 Škola neustále zlepšuje podmínky ke vzdělávání (přestavby učeben, obnova pomůcek    
a hudebních nástrojů), což je velice kladně přijímáno žáky i rodiči. Systém hospitací, soutěží, 
koncertů, výstav a vystoupení zvyšuje úroveň výuky. 
 Škola svoji bohatou koncertní a uměleckou činností výrazně přispívá ke kulturní 
nabídce Hradce Králové. Svými soutěžními úspěchy své město také skvěle reprezentuje. Škola 
spolupracuje s mnoha institucemi jako je například Muzeum východních Čech, Knihovna 
města Hradec Králové a Univerzita Hradec Králové a je partnerem proslulého festivalu „Jazz 
goes to town“.  
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9. Výsledky soutěží ZUŠ ve školním roce 2012/2013 
 
Krajské kolo soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou žesťových dechových 
nástrojů 
 
Bar - bar kvartet                        1. místo s postupem,                 V. Besuch 
                                                      absolutní vítěz 
Mini bar trio                              1. místo s postupem                  V. Besuch 
Duo trubky                                2. místo                                     M. Macej 
 
 
Krajské kolo soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou dřevěných dechových 
nástrojů 
 
Komorní trio                             1. místo                                      E. Langášková 
Sax Frappé                                1. místo                                       D. Marišler 
Duo hoboje                               2. místo                                        E. Hainová 
Kvarteto                                    2. místo                                       D. Marišler 
Duo                                           3. místo                                       M. Macej 
 
 
Krajské kolo soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů 
 
Pilařovo kvarteto                      1. místo s postupem                      Š. Pokorná  
Juventus Kvartet                       1. místo                                         V. Holubová 
Houslové trio                            1. místo                                         D. Besuchová  
Trio                                           2. místo                                         J. Steinerová 
Klavírní trio                              2. místo                                         J. Steinerová 
Komorní kvartet                       2. místo                                         D. Besuchová 
Komorní trio                             2. místo                                         D. Besuchová 
Houslové trio s klavírem          3. místo                                         V. Holubová 
 
 
Ústřední kolo soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou dechových nástrojů 
 
Bar - bar kvartet                        1. místo                                         V. Besuch 
Trio Baleve                                2. místo                                         E. Langášková 
Mini bar trio                              3. místo                                         V. Besuch 
 
 
Ústřední kolo soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů 
  
Pilařovo kvarteto                      2. místo                                          Š. Pokorná  
 
 
Mezinárodní interpretační soutěž Žestě – Brno 
 
Lukáš Besuch                            1. místo                                         V. Besuch                           
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Novohradská flétna 
 
Barbora Buchtová  1. místo                      E. Langášková 
Giulia Cataniová  3. místo                       E. Langášková 
Emilie Klásková  3. místo                      E. Hainová 
 
 
Soutěžní festival smyčcových orchestrů Neerpelt ( Belgie) 
 
Juventus Gradecensis                1. místo                                        V. Holubová    
   
 
Hradecké Guitarreando  
 
Trio                                            Čestné uznání                               K. Kotek, E. Langášková 
 
 
Krajská taneční přehlídka dětských skupin scénického tance  
 
Choreografie  DUHA                                  ocenění za námět a originalitu          M. Šponiarová     
Choreografie  OHEŇ                                   ocenění za námět a originalitu          M. Šponiarová   
Choreografie  LORD OF THE DANCE     ocenění za radost z pohybu               K. Hamáčková 
Choreografie  HURÁ! LÉTO!                     ocenění za radost z pohybu               K. Hamáčková 
 
 
Úspěchy Výtvarného oboru 
 

Soutěž Světlá budoucnost pro Afriku: deset prací žáků (ze třídy I. Legnerové) vybrala 
odborná porota mezi stovku nejlepších děl určených k charitativnímu prodeji. Deset nejlepších 
autorů z této stovky obdrží cenu poroty. Jedním z nich je i náš žák Radim Kunart a jeho  malba 
"Sloni".  

Soutěž Malujeme po síti – téma Strašidla: mezi několika tisíci obrázky z České 
republiky, Slovenska, Bulharska, Maďarska, Ruska, Indie, Indonésie a USA porota vybrala 
malby žáků Eliase El-Rabadiho, Natálky Stejskalové a Amose Vydry (ze třídy 
L. Hypiusové) do padesátky nejlepších, mezi nimiž bude veřejnost po síti vybírat vítěze. 

Soutěž ZUŠ Kladno: malba „Kočka“ Lucie Železné (ze třídy L. Hypiusové) byla 
oceněna v desítce nejlepších z celé republiky. 

Na konci roku v soutěži Hradec očima dětí získal Michal Petrenec (ze třídy 
L. Hypiusové) čestné uznání. 
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10. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené  
Českou školní inspekcí  
 
Ve školním roce 2012/2013 školu nenavštívila Česká školní inspekce.  
 

 

11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a 
mezinárodních 

  
Škola nebyla ve školním roce 2012/2013 zapojena v žádném rozvojovém nebo 

mezinárodním programu. 
 
 

12. 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. 
 
 

13. 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. 

 
 

14. 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. Škola je členem Asociace 
základních uměleckých škol. 
 
 
 

15. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
 
 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. 
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16. Základní údaje o hospodaření školy 
 
Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 2012 v tis. Kč 
 
a) příjmy 20 277,4 
1. celkové příjmy 20 277,4 
2. poplatky od zletilých žáků,  
    rodičů nebo jiných zákonných zástupců, 

  3 214,7  

3. příjmy z doplňkové činnosti,      195,4 
4. ostatní příjmy; 16 867,3 
 
b) výdaje 20 082,0 
1. investiční výdaje celkem,  
2. neinvestiční výdaje celkem a z toho 20 082,0 
- náklady na platy pracovníků školy, 11 841,8 
- ostatní osobní náklady,      382,0 
- zákonné odvody zdravotního a sociálního  
  pojištění, 

  3 901,9 

- výdaje na učebnice, učební texty a učební  
  pomůcky, 

    728,0 

- stipendia,       0,0 
- ostatní provozní náklady; 3 228,3 
 
 
Tato výroční zpráva o činnosti byla projednána na pedagogické radě dne 24. 9. 2013. 
 
 
 
                                                                            ………………………………. 
                                                                               MgA. Petr Fiala 
                                                                                  ředitel školy 
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17. Přílohy 
 
Příloha č. 1 – Výroční zpráva o poskytování informací 

 
Výroční zpráva 

o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb.,  

o svobodném přístupu k informacím 

 
Za období 1. 1. 2012 – 31. 12. 2012 

 
 
 
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. 2013. 
          
 
 
                                               ………………………… 
                                                                                MgA. Petr Fiala 
                                                                                    ředitel školy 
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Příloha č. 2 – Komentář k výsledku hospodaření v roce 2012 
 

Komentář k výsledku hospodaření v roce 2012 
 

Základní umělecká škola, Hradec Králové, Habrmanova 130, vzdělává žáky ve třech 
uměleckých oborech ( hudební, výtvarný a taneční obor). 
V roce 2012 hospodařila ZUŠ – Habrmanova  s  kladným hospodářským výsledkem  +195,4 
tis. Kč.  Náklady činily 20 082,0 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 791 tis. Kč a s příspěvkem Královéhradeckého kraje 
na neinvestiční výdaje v částce 15 756,5 tis. Významnou položkou jsou také příspěvky za 
školné, výpůjčné a z pronájmu prostor školy v celkové výši 3 214,66 tis.Kč. Celkový počet 
žáků  školy je 1180. Závazná kapacita žáků je podle rozhodnutí o  zařazení do sítě škol – 1200 
žáků. 

 
Náklady  celkem v tis.Kč                     20 082,0 
 
Účet 50 – Spotřebované nákupy        1 461,6 
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 aj..  
 
Účet 51 - Služby                                   1 353,0          
Náklady na služby ovlivňuje čerpání finančních prostředků na opravy a udržování, náklady na 
reprezentaci, nájem a pronájem, poštovné, ladění nástrojů, likvidaci odpadu, dopravné, ostrahu 
objektu, údržbu počítačové sítě, nákup software, telefonní a bankovní poplatky, internet, 
inzerce a úklid. 
 
Účet 52 – Osobní náklady                 16 126,2 
Náklady na mzdy plně nepokryl upravený rozpočet a byl čerpán fond odměn.  
Počet pracovníků je stanoven ukazateli podle počtu žáků a je přizpůsoben normativním 
úvazkům odpovídajícím novým výkonům. Dále se v osobních nákladech promítá čerpání na 
zákonná pojištění a zák.přídělu z HM do FKSP. 
 
Účet 53 –Daně a poplatky                         0,2 
Náklady na daně a poplatky – silniční daň 
 
Účet 54 – Ostatní náklady                       38,4 
V ostatních nákladech se projevuje čerpání finančních prostředků na zák. pojištění, účastnické 
poplatky a startovné, čl. poplatky AZUŠ a.j. 
 
Účet 55 – Odpisy a nákup DDHM    1 102,6 
Částka vynaložená na odpisy DHM odpovídá předpokládané výši odpisů za rok 2012 
Nákup drobného majetku odpovídá čerpání finančních prostředků dle plánovaného rozpočtu. 
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Výnosy celkem  v tis.Kč                             20 277,4 
 
Účet 60 – Tržby z prodeje služeb               3 657,8 
 
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                               54,8 
 
Příjem v ostatních výnosech se skládá výnosů - přeplatky předešlého období, čerpání fondů, 
popl. za pl. do pokladny 
 
Účet 66 – ostatní finanční výnosy                  17,3 
Na tomto účtu se účtují kladné úroky bank 
 
 Účet 67 – Provozní dotace                     16 547,5 
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                         195,4 
 
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 2012 hospodařila Základní umělecká škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 
v příjmové části: 
 

1. s příspěvkem na provoz od Magistrátu města Hradec Králové ve výši 782,01 tis. Kč 
2. s příspěvkem z fondu VČA ve výši 9 tis Kč 
3. s příspěvkem Královéhradeckého kraje ve výši 15 756,5 tis. Kč 
 

Příspěvky byly v souladu s platnými zákony a předpisy využity podle přiděleného účelu a bylo 
s nimi zacházeno hospodárně.  
 
Hospodářský výsledek  195,4 tis Kč – kladný HV navrhuje rozdělit do fondu odměn částku 
39,1 tis.Kč a 156,3 tis. Kč do rezervního fondu. 
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Vývoj mezd stav pracovníků 
 
 Oproti roku 2011 došlo v roce 2012 ke zvýšení osobních nákladů (mzdových prostředků). 
Zvýšila se výše průměrné mzdy  z 23 627 Kč  na 24 473 Kč. 
U pedagogických pracovníků se zvýšila průměrná mzda z 23 839 Kč na 24 865 Kč a snížil se 
průměrný počet pedagogických pracovníků z 39 na 38.  
U nepedagogických pracovníků došlo ke snížení průměrné mzdy oproti roku 2011  z 21 610 Kč 
na 20 942 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 31.12.2012 dlouhodobým majetkem 
ve výši 13 796,7 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 ( 416) 
PS  522,22 tis. Kč   Tvorba 243,4 tis. Kč   Čerpání   741,65 tis. Kč   Zůstatek   23,97 tis. Kč 
Fond  reprodukce investičního majetku byl  tvořen odpisy DHM. 
Čerpání fondu bylo použito na nákup hoboje a na přestavbu učebny HN. 
 
 
Rezervní fond (413) 
PS 111,9 tis. Kč  Příděl ze zl.HV 205,31 tis. Kč  Čerpání   13,6 tis.Kč  Zůstatek 303,61 tis. Kč 
Rezervní fond byl povýšen přídělem ze zlepšeného hospodářského výsledku. 
 
 
Fond odměn  (411) 
PS 48,81 tis. Kč  Příděl ze zl.HV 51,33 tis. Kč Čerpání  40 tis.Kč    Zůstatek 60,13 tis. Kč 
Fond odměn byl povýšen přídělem ze zlepšeného hospodářského výsledu a čerpání bylo 
použito na doplatek mezd. 
 
 
FKSP  (412) 
PS 69,93 tis.Kč    Tvorba 112,87  tis.Kč     Čerpání 148,19 tis. Kč   Zůstatek 34,61 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 31.12.2012 
 
Stav závazků: 2 344,7 tis.Kč 
SU 321 - Dodavatelé                                  89,8 tis Kč 
SU 331 - Zaměstnanci                              765,4 tis.Kč 
SU 336 - Záv.soc.a zdr.pojištění              437,9 tis.Kč 
SU 342 - Ost.přímé daně                            89,1 tis.Kč 
SU 345- Krátkodobé závazky                      0,2 tis.Kč 
SU 378-Ost.krátkodobé záv.                      14,8 tis.Kč 
SU 384 – Výnosy př.obd.                         334,2 tis.Kč 
SU 389 – Doh.účty pas.                            613,3 tis.Kč 
 
Závazky činí především nevyplacené mzdy za prosinec 2012 a dodavatelské faktury 
neuhrazené do konce kalendářního roku. 
 
Stav pohledávek:   472,1 tis.Kč 
               
 
SU 314 - Poskytnuté provozní zálohy                        427,6 tis.Kč 
SU 335 - Pohledávky za zaměstnanci                            6,1 tis.Kč    
SU 377 – Ostatní krátkodobé pohl.                                 1,9 tis.Kč  
SU 381- Nákl.př.období                                                36,5 tis. Kč 
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Příloha č. 3 - Bulletiny 
 
 

      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. 14/2013 
 
Vážení rodiče, milí žáci, 

je za námi první pololetí školního roku, kdy jsme poprvé začali vyučovat podle 
vlastního školního vzdělávacího programu (ŠVP). Zatím pouze první ročníky přípravky, 
prvního a druhého stupně. Nově jsme si upravili náplň jednotlivých předmětů, jejich hodinové 
dotace v jednotlivých ročnících a nově definovali hodnocení. Tím je v naší škole završena 
reforma uměleckého vzdělávání, která vede k větší autonomii a individuální profilaci škol. 
Tento pro výuku nejdůležitější dokument si můžete stáhnout na našich webových stránkách. 

O letních prázdninách byl přestavěn bývalý školnický byt. Vznikly dvě nové učebny, 
které využívají jak hudebníci, tak výtvarníci, kteří zde mají výuku animátorské tvorby. Během 
druhého pololetí bude jedna učebna vybavena počítačovou technikou a výuka hudebních 
praktik (bývalá hudební nauka) se stane plně interaktivní. 
 

VVýýttvvaarr nnýý  oobboorr   

Letošní školní rok pro nás začal vyhlašováním výsledků výtvarných soutěží 
„Východočeská loutka“, „Celé Česko čte dětem“ a „Soutěže ZUŠ královských věnných měst“, 
kde byly naše práce hodnoceny mezi nejlepšími. 

Tvorbě ve výtvarném oboru v letošním roce vládne „Středověk“. Snažíme se ho 
oťukávat ze všech stran – vědecky, umělecky i lidsky. Hledáme paralely mezi životem lidí 
dnešních a tehdejších.  

Setkáním se skutečných středověkem byla Cesta za uměním do Kutné Hory, pořádaná v 
září sdružením Výtvarka. Byla věnována prohlídce výstavy středověkého umění Europa 
Jagellonica a návštěvě památek v nedalekém Sedlci. 

První díla našich žáků na středověké téma byla k vidění už na tradiční Zimní výstavě 
v kostele Sboru kněze Ambrože společně se spoustou keramických, dřevěných i jiných 
betlémů. Otevřeno je až do 30. 1. 2013. 

V lednu vás zveme na  prohlídku obrazů našich žáků vystavených v jídelně Bazalka. Na 
květen chystáme hned dvě výstavy.  První v prostorách nové budovy Knihovny města Hradce 
Králové a druhou v hale Regiocentra. Závěrečná výstava, která představí práce na téma 
„Středověk“ vytvořené ve výtvarném oboru za celý školní rok, proběhne v červnu 2013, stejně 
jako v minulých letech, v galerii U Přívozu Studijní a vědecké knihovny. 

Od pololetí nabídneme mladším žákům sobotní středověké výtvarné dílny, kam 
mohou přijít  na společné tvoření s rodiči.  

  
TTaanneeččnníí  oobboorr   

Začátek prvního pololetí se v tanečním oboru nesl především ve znamení tance pro děti 
a dětem. Celý jeden říjnový týden probíhaly v tanečním sále pod vedením paní učitelky 
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Šponiarové speciální hodiny s názvem „Barvy podzimu“ . Výsledkem tohoto krátkodobého 
projektu bylo nejen seznámení s barvami podzimu, ale také schopnost dětí vyjádřit 
charakteristiku podzimní barevné palety pohybem a vytvoření krátké podzimní pohádky plné 
zvířátek připravujících se na zimní období.  

V listopadu jsme předávali radost z tance dětem z královéhradeckých mateřských škol. 
První výchovné představení bylo určeno dětem speciální mateřské školy Slunečnice, kde se 
žákyně 3. - 5. ročníku představily      s choreografiemi Mach a Šebestová, Lišky a Duha. Celý 
tento velmi vydařený program byl propojen otázkami     pro děti a závěrečným tancem všech 
vystupujících žáků společně s dětmi mateřské školy s barevnými šátky. Další aktivitou bylo 
účinkování žáků 3. ročníku s „liščí“ choreografií na výchovném koncertu s názvem 
„Co mi liška vypráv ěla“ paní učitelky Steinerové (smyčcové oddělení) určeného dětem 
mateřské školy Slunečnice. Listopad      i následující měsíc byly nejen plné příprav na lednovou 
netradiční taneční soutěž, která proběhla 12. ledna v Králíkách, ale také se uskutečnily již 
tradiční veřejné hodiny pro rodiče, prarodiče a přátele žáků tanečního oboru. 

V druhém pololetí pro žáky připravujeme: taneční seminář Davida Strnada 
(tanečník, choreograf Národního divadla v Brně a učitel tance) ve spolupráci se ZUŠ Střezina, 
veřejné a speciální hodiny a závěrečné taneční představení v Klicperově divadle 16. 6. 
2013. 

 
SSmmyyččccoovvéé  oodddděělleenníí  

Skupina Elektroshock zahájila školní rok slavnostním otevřením nové pobočky 
BMW v Praze.  Na velkolepé akci se představilo kromě vozů také mnoho vynikajících 
účinkujících, mimo jiné i Pavel Šporcl a také David Svoboda, olympijský vítěz pětiboje 
z olympiády 2012 v Londýně.  

Téměř všichni starší žáci smyčcového oddělení se zúčastnili listopadového soustředění 
v Orlickém Záhoří. Členové orchestrů Juventus Gradecensis a Juventus Strings  si pravidelné 
zkoušky zpestřili ve volných chvílích procházkami po okolí, odpoledními hrami a večerními 
zábavnými programy.  

Petr Čelakovský se zúčastnil mezinárodní soutěže Concertino Prague. V listopadu 
nahrál svůj soutěžní repertoár v pražském studiu Českého rozhlasu. Režisér vyzdvihl jeho 
muzikantský projev a umění navodit atmosféru díla. Výsledek porovnání své hry s ostatními 
soutěžícími se Petr dozví v jarních měsících. 

Skupina Elektroshock si v listopadu zahrála na rockovém Benefičním koncertě 
v Jičíně. Mimo jiné si       i zahrála s Jičínskou kapelou No More Fruit. Výtěžek z koncertu byl 
věnován postiženým dětem na léčbu muzikoterapií. Patronkou tohoto koncertu byla Bára 
Zemanová. Skvělá atmosféra nenechala posluchače v klidu a také celý koncert byl v přímém 
přenosu na internetu. 

 Dne 23. listopadu, následujícím po svátku svaté Cecílie, patronky hudby a muzikantů, 
se konal slavnostní koncert v Kulturním dom ě v Nechanicích. Na koncertě vystoupilo celkem 
devět sborů a sólistů. Koncert byl zahájen vystoupením ženského komorního sboru, který 
předvedl písně Antonína Dvořáka. Jako druhá v pořadí vystoupila žákyně Vladimíry Holubové, 
Judita Schillová, která za klavírního doprovodu Miriam Puklové zahrála dvě houslové 
skladby. Nejprve předvedla Bachovo Preludium z Partity č. 3 v méně známém provedení                 
s klavírním doprovodem. Jako druhou skladbu přednesla romantickou druhou větu 
z Wieniawského Houslového koncertu č. 2.  

V předvánočním mrazivém čase v kostele Českobratrské církve evangelické jsme se na 
chvíli zastavili, zahráli a zazpívali nejen vánoční koledy. V provedení smyčcového orchestru 
Juventi Strings  Dagmar Besuchové zazněly nejen oblíbené vánoční koledy, ale i  několik 
dalších skladeb, které si orchestr připravil. Pilařovo kvarteto pod vedením  Šárky Pokorné 
zahrálo Haydnův Skřivánčí kvartet. Orchestr Juventus Gradecensis  pod taktovkou 
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Vladimíry Holubové zahrál ukázky  z nového repertoáru, které připravuje na Mezinárodní 
soutěž v Neerpeltu v Belgii.   

  

KK yyttaarr oovvéé  oodddděělleenníí  

Mezi důležité akce kytarového oddělení patří pravidelná kytarová soustředění konaná 
pod záštitou Sdružení při ZUŠ Habrmanova, vedoucím je pan Kamil Kotek. Letní i  podzimní 
soustředění proběhlo na chatě Luně v Orlickém Záhoří. Na soustředěních nacvičovaly své 
skladby kytarové soubory, které poté úspěšně předvedly na koncertu pro rekreanty. Odkazy 
na záznamy z vystoupení jsou 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. 

Zde bychom také rádi upozornili na nové webové stránky kytarového orchestru naší 
školy, na jejichž realizaci přispělo Sdružení při ZUŠ Habrmanova. Internetová adresa nových 
stránek je: http://ko.zus-habrmanova.cz/ 

Kytarové oddělení se od začátku tohoto školního roku může pochlubit nově založenou 
kapelou Little Company, která má na kontě již dvě vystoupení. První se konalo 8. prosince 
v Boharyni a druhé 18. prosince v Country Clubu Lucie. Záznam z vystoupení je možné 
zhlédnout na You Tube. Kapelu vede pan Jan Doležal. 

V prosinci 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. Odkazy na záznamy 
z tohoto koncertu jsou opět na: http://www.zus-habrmanova.cz/hudebni-obor/kytarove-
oddeleni-9/. 

Ve druhém pololetí nás samozřejmě čeká tradiční červnový koncert ve Sboru kněze 
Ambrože a další koncerty, o kterých Vás budeme informovat na internetových stránkách školy 
a na Facebooku. 

 

DDeecchhoovvéé  oodddděělleenníí    

Již tradičně se do kulturního života Hradce Králové a okolí zapojila jak dechová 
seskupení a soubory naší školy hudbou různých stylů a žánrů – jazz, swing, klasika i vánoční 
koledy. 

Z jednotlivých akcí jmenujme např. vystoupení saxofonového kvarteta Sax Frappé a 
klarinetového kvarteta pod vedením pana učitele Marišlera na 23. ročníku Muzejních trh ů, 
vystoupení téhož souboru  ve Vysokém Újezdu u Třebechovic, obyvateli Domova Sv. Josefa 
v Žír či dychtivě očekávaný tradi ční koncert žáků dechového oddělení ZUŠ Habrmanova, či 
koncert Trombon bandu a dechového orchestru v Lhotě pod Libčany.  

Úspěšnou a hojně navštívenou akcí dechového oddělení byl koncert v Country clubu 
Lucie, kde posluchače potěšily skladby provedené hráči Junior bandu pod vedením dirigenta 
Jiřího Hasala.  

Kromě koncertů a vystoupení, která se uskutečnila mimo „domácí“ prostředí školy, jistě 
stojí za zmínku i mnohá interní vystoupení a koncerty žáků dechového oddělení, na nichž mají 
první možnost předvést své muzikantské umění i naši nejmenší žáčci.  
 

HHuuddeebbnníí  nnaauukkaa   

Oddělení Hudební nauky se jako každoročně snaží co nejzajímavějším a nejzábavnějším 
způsobem seznamovat žáky s hudební teorií, dějinami a především vštěpovat jim základní 
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dovednosti, které k hudbě nevyhnutelně patří.  Zaujmout nové muzikanty není vždy úplně 
jednoduché, proto se již v říjnu uskutečnila praktická hudební dílna právě pro žáky prvních 
ročníků s názvem „C D E F G A H C – číst si noty, to je práce!“  

Již tradičně při výuce připomínáme tradice, které se vztahují ke konkrétnímu datu, proto 
si v listopadu mohli žáčci přípravného studia vyzkoušet, kde a jak se mohou setkat se svatým 
Martinem v hudebním pásmu „Český rok – na svatého Martina“. 

 Také starší žáci se zábavnou formou seznamují s hudebními poznatky - dějinami hudby 
v cyklu  na pokračování „D ějiny hudby očima dětí“  tentokrát cestovali po období hudebního 
romantismu. 

„Domeček plný notiček“  se s pomocí paní učitelky pokusily „postavit“ děti 
z přípravného studia za doprovodu orffovských nástrojů. 

Prosinec je již tradičně ve znamení adventních a vánočních koncertů. U nás jich 
proběhlo několik s kouzelnými dárky i s kouzelnými názvy – „And ělské vánoční zacinkání“, 
„S čerty nejsou žerty“, „Vánoční koledování“, „Už brzy přijdou Vánoce!“ a další. 

Zpěv vánočních koled, historie jejich vzniku a vývoje a v neposlední řadě i vysvětlení 
některých v koledách běžně používaných slov, jejichž obsahu děti často nerozumějí, to vše bylo 
předvánoční náplní hodin hudební nauky a hudebních praktik.  

Kromě aktivit spojených se sváteční vánoční tématikou si žáci 5. ročníku 
v předvánočních hodinách mohli také vyzkoušet, co je to muzikoterapie.  

 

  OOdddděělleenníí  kklláávveessoovvýýcchh  nnáássttrr oojjůů  

Klávesové oddělení v letošním roce čeká první porovnávání s ostatními hudebními 
školami.  V březnu se zúčastníme krajského kola soutěží ZUŠ Na Střezině. Podle toho probíhá i 
organizace našeho školního roku, pilně s dětmi nacvičujeme.  

Nový školní rok je vždy náročný pro malé žáky. Čeká je čtení zápisu, souhra obou 
rukou, zapojení většiny prvků elektrického nástroje…  První výsledky své práce mohli žáčci 
předvést svým rodičům 27. listopadu v hudebním sále na „Večeru s malými muzikanty“. 
Vystoupili žáci ze třid Olgy Kostomlatské, Barbory Kovářové a Adély Šarmanové. Tyto 
tradiční třídní koncerty umožňují představit klávesy v jejich rozmanitosti. Nejen jako sólový, 
ale i jako doprovodný nástroj.  

Klávesové oddělení obdrželo nový nástroj Roland Prelude. S tímto nástrojem se měli 
možnost seznámit převážně starší žáci na semináři 7. listopadu.  Nové klávesy umožňují žákům 
pracovat s jinými ovládacími prvky   a zvukem. Na druhé pololetí jsou v plánu další semináře. 

 27. listopadu a 12. prosince navštívila Petra Buchtová s dětmi Mateřské školy ve Lhotě 
pod Libčany a v Roudnici. Protože na ně čekali velmi malí posluchači, přizpůsobili své 
vystoupení co nejvíce právě jim. Děti ze ZUŠ Habrmanova předvedly hlavně jednoduché 
lidové písně a koledy. Výborně zvládly také spontánní zapojení dětí ze školky, které 
s nadšením doprovázely na Orfovské nástroje. Učitelky nám hned nabídly další spolupráci a již 
nyní se těší na jarní návštěvu.  

V prosinci proběhl v sále školy koncert žáků Olgy Kostomlatské, Adély Šarmanové a 
Barbory Kovářové.  S přihlédnutím k čertovskému termínu nesl název “Ďábelské rockování“.  
Na podiu se sešli jak zpěváci, tak klávesisté a v širokém repertoáru převažovaly rockové písně.  

Tradiční vánoční třídní koncert uspořádala Jaroslava Štarhová v Černilově a den poté 
také Petra Buchtová ve spolupráci s Jaroslavou Štarhovou v sále ZUŠ Habrmanova.  

Obě vyučující se sejdou 18. ledna na před soutěžním klání v sále školy. Žáci, kteří se 
připravují na soutěž, si budou moci vyzkoušet svůj program. Celé oddělení čeká únorové školní 
kolo. Takže nám držte palce! 
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PPěěvveecckkéé  oodddděělleenníí  

V říjnu se uskutečnila herecká dílna pro žáky pěveckého oddělení pod názvem 
„Parti čka po našem“ pod vedením paní učitelky Kostomlatské. A opravdu jsme si vyzkoušeli 
mnohé věci, které známe z oblíbeného pořadu. Ale nejen to! Na začátek bylo nutné se pořádně 
rozmluvit na nelehkých jazykolamech. Po počátečním rozehřívacím kole v podobě předvádění 
osobních charakteristik následovala jedna akce za druhou – herecké etudy na dané téma ve 
skupinách: „Co by nikdy neřekl/a….“ (charakteristika známých osobností jednou větou), 
„Interview s neznámou osobou“, „Hádej, kdo jsem?“, „Abeceda“ (na procvičení bleskových 
reakcí) a mnohé další. Při hrách a scénkách bylo opravdu veselo a my jsme se opět utvrdili 
v tom, že zpěvákovi nestačí jen dobře zpívat. A proto chceme          v druhém pololetí obohatit 
naše herecké semináře o diskuze s  herci z Klicperova divadla a dozvědět se něco více 
o tématech např. jak zvládat trému, o práci s jevištním prostorem, o muzikálovém herectví atd. 

Druhou adventní neděli zaznělo v Evangelickém kostele vánoční zpívání komorního 
zpěvu žákyň ze třídy O. Kostomlatské a B. Kovářové. Posluchačům se linuly do uší nejen 
tradiční vánoční koledy a adventní písně, ale   i soudobé melodie. 

V listopadu se uskutečnil koncert klávesového a pěveckého oddělení pod názvem Večer 
s malými muzikanty ze tříd paní učitelky O. Kostomlatské A. Šarmanové a B. Kovářové. Na 
koncertě vystoupili hlavně nejmladší žáci. Malí klávesisté si vyzkoušeli doprovod svých 
pěveckých kolegů. Na koncertě zazněly jak lidové, tak klasické skladby i vánoční písně. 

Prosinec byl ve znamení rocku. Na Ďábelském ro©kování klávesového a pěveckého 
oddělení zazněly převážně rockové písně, neboť se koncert Kromě rockového žánru zazněly i 
klasické písně v rockové úpravě a vánoční koledy.  

 

KK llaavvíírr nníí  oodddděělleenníí  

V prvním pololetí proběhlo v klavírním oddělení několik akcí, bylo to ale také období 
příprav na akce, které nás čekají v pololetí druhém. 

Zajímavé propojení hudby, slova a obrázků se nám podařilo uskutečnit v dalším 
představení pro děti z mateřských škol. Vybrali jsme si světově proslulé dílo 
M. P. Musorgského „Obrázky z výstavy“  v úpravě H. G. Heumanna.  

V listopadu jsme uspořádali již tradiční Klavihrátky, tentokrát s názvem „Rozcvička  
u klavíru.“ Byly určené především pro nejmladší klavíristy z přípravného a prvního ročníku  
a jejich rodiče. Jednalo se o nácvik pocitově pohybových cvičení pod vedením Evy Včelišové. 
Každé cvičení bylo podloženo krátkou skladbičkou z cyklu písní Petra Ebena. Tyto skladbičky 
krásně navodily atmosféru cvičení a pomohly tak dětem k přirozenému pohybu.  

Během prosince pak probíhaly třídní vánoční koncerty jednotlivých učitelů, kde se děti 
uplatnily také jako korepetitoři ve spolupráci s pěveckým a smyčcovým oddělením.  

29. ledna v 17 hod. Vás srdečně zveme na „Koncert malých klavíristů,“ kde se představí 
ti nejmladší z našeho oddělení. V druhém pololetí čeká některé naše žáky účast na soutěži 
v komorní hře a na soutěžní přehlídce „Mládí a Bohuslav Martinů.“  
 
PPoozzvváánnkkaa  nnaa  zzaajj íímmaavvéé  aakkccee  vvee  ddrr uuhhéémm  ppoolloolleett íí::   

24. ledna – Koncert učitelů – koncertní sál školy 
3. dubna – Koncert souborů dechového oddělení – Aldis  
24. dubna – Orchestrální večer – sál Filharmonie Hradec Králové 
Květen – Open Air festival orchestrů a souborů školy  
Červen – Vernisáž celooborové výstavy výtvarného oboru „Středověk“ – Státní vědecká 
knihovna 
16. června – Závěrečné taneční defilé – Klicperovo divadlo 
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BBUULL LL EETTII NN  čč..  1155//22001133  
Vážení rodiče, milí žáci, 

končí školní rok, který pro školu znamenal nové pojetí výuky podle vlastního školního 
vzdělávacího programu. Doufáme, že je spokojenost na všech stranách a změny jsou ku 
prospěchu hlavně našim žákům. Rádi budeme za všechny vaše připomínky a podněty, které 
nám pomohou dělat naši práci ještě lépe. Níže se dočtete o všech aktivitách školy, které u nás 
probíhaly ve druhém pololetí. Málokterý rok byl tak úspěšný na přední umístění v soutěžích, 
jako ten letošní. Jsme rádi, že máme smyčcový orchestr evropské úrovně a spoustu vítězů 
národních i mezinárodních uměleckých klání. Nehodláme však polevit a už se připravujeme na 
soutěže v dalším školním roce.  
  V průběhu září budeme spouštět nové webové stránky, pro které je již  připravená 
grafika.  Od září otevíráme nové studijní zaměření Fotografie a animace. Pokud vše dobře 
dopadne, bubeníci budou mít novou velkou učebnu a ve škole vznikne ještě jeden koncertní sál. 
Ten současný již nedostačuje frekvenci koncertů, workshopů a vystoupení. 
  V říjnu 2013 oslaví v Hradci Králové umělecké školství 60 let své existence. Můžete se 
tak těšit na školní rok bohatý na koncerty, výstavy a vystoupení. 

V srpnu budou vyvěšeny na našich webových stránkách předběžné rozvrhy tanečního 
i výtvarného oboru a hudebních praktik. Najdete zde také informace o zápisu, který proběhne 
2. až 4. 9. od 12:00 do 17:00 hodin. Můžete tak v klidu a s předstihem plánovat organizaci 
příštího školního roku. 
 
 
DDeecchhoovvéé  oodddděělleenníí  

Druhé pololetí školního roku bylo v dechovém oddělení jednak již tradičně spojeno 
s množstvím koncertů a akcí, jichž se naši žáci úspěšně účastnili, jednak bylo také časem 
soutěžním.  

Během jarních měsíců probíhala jednotlivá kola celostátní soutěže ZUŠ v komorní 
hře. Jsme velmi rádi, že se příznivcům naší školy můžeme jako mnohokrát předtím pochlubit 
skvělými soutěžními výsledky. V krajském kole získala dvě seskupení ze třídy paní učitelky 
E. Langáškové - Komorní trio a Trio Baleve – 1. místa. Trio Baleve vybojovalo i postup do 
kola celostátního, kde se v tvrdé konkurenci umístilo na vynikajícím 2. místě. V krajském 
kole soutěžilo i Duo hobojů ze třídy paní učitelky E. Hainové, i oni přivezli 2. místo. Kvartet 
Sax Frappé pod vedením pana učitele D. Marišlera obsadil 1. místo. 

 

V komorní hře soutěžili i hráči na žesťové nástroje. Seskupení Bar-bar kvartet  a 
Mini bar trio  jsou již tradičně našimi velmi úspěšnými reprezentanty na celostátních 
soutěžích, a nezklamali ani tentokrát. Po jasném vítězství v krajském kole přivezli i výborná 
umístění z kola ústředního, a to Mini bar trio 3. místo , a Bar-bar kvartet  dokonce 1. místo a 
ocenění za mimořádný výkon pro pozounistu Lukáše Besucha! 
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Výčet soutěžních úspěchů rozšířila i skvělá umístění našich flétnistek v mezinárodní 
soutěži Novohradská flétna, kde E. Klásková získala 3. místo ve hře na zobcovou flétnu a 
žákyně G. Cataniová a B. Buchtová (příčné flétny) přivezly 3. a 1. místo. 

Ve druhém pololetí jsme však nejen soutěžili, ale také hráli pro radost: kvartet Sax 
Frappé si zahrál na festivalu Šlitrovo jaro v Rychnově nad Kněžnou, v dubnu se konal 
v Aldisu Koncert dechových souborů, jeho se aktivně zúčastnili žáci a soubory celého 
dechového oddělení. Orchestr zde představil zcela nový repertoár. Tyto skladby můžete ještě 
vyslechnout na promenádním koncertu v Jiráskových sadech 23. 6. 2013 v 16.00 hod. 
Většina skladeb je aranžována přímo pro toto těleso jeho vedoucím, panem Janem Doležalem. 

V naší ZUŠ se rodí i nová hudební tělesa. Jedním z nich je nová skupina Little 
Company, která pod vedením pana J. Doležala odehrála v tomto roce své první koncerty, kde 
mimo jiné zazněly i improvizace jednotlivých členů kapely. Poslechnout si můžete přijít 
koncert, který se koná 19. 6. v jazzovém klubu Satchmo.  
 

 

SSmmyyččccoovvéé  oodddděělleenníí  
Druhé pololetí letošního školního roku přineslo další významné úspěchy našeho 

smyčcového oddělení.  

V dubnu soutěžily komorní soubory smyčcového oddělení v krajském kole soutěže 
ZUŠ v Polici nad Metují. Pilařovo kvarteto pod vedením paní učitelky Šárky Pokorné získalo 
vynikající 1. místo a postoupilo do Jindřichova Hradce, kde proběhne celostátní soutěž 
v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů. Úspěšné byly i další soubory - Juventus 
kvartet  Vladimíry Holubové  a Houslové trio Dagmar Besuchové vybojovaly v tvrdé 
konkurenci 1. místa, další komorní soubory  obsadily 2. místa. Obě Klavírní tria pod vedením 
paní učitelky Jindřišky Steinerové se umístila na 2. místě.  

Dne 24. dubna 2013 zahájil Juventus Kvartet skladbou Karla Schejbala Tango Blues již 
tradiční Orchestrální večer v sále Filharmonie HK. Představil se také smyčcový orchestr 
Juventistrings (původním názvem soubor Violine), jehož uměleckou vedoucí je od roku 2005 
paní učitelka Dagmar Besuchová. Na koncertě zahrálo i letos velmi úspěšné Pilařovo kvarteto, 
které letos vybojovalo pod vedením paní učitelky Šárky Pokorné v ústředním kole celostátní 
soutěže základních uměleckých škol v komorní hře, které proběhlo 17. 5. v Jindřichově Hradci, 
skvělé 2.  místo. 

 Již počtvrté Orchestrální večer ozvláštnila i hudba skupin Elektroshock a 
Elektrostrings, které nově hrají také s klavírem, bicími nástroji a basovou kytarou. Ve svém 
repertoáru mají obě skupiny filmové a moderní populární melodie. Smyčcový orchestr 
 Juventus Gradecensis /www:juventusgradecensis.webnode.cz/ pod vedením dirigentky 
Vladimíry Holubové úspěšně zakončil večer plný posluchačsky cenných zážitků. 

Smyčcový orchestr ZUŠ Habrmanova Juventus Gradecensis reprezentoval v prvních 
květnových dnech již potřetí Českou republiku a město Hradec Králové na mezinárodním 
hudebním festivalu pro mládež v belgickém Neerpeltu. Již potřetí zvítězil ve výběrové 
kategorii smyčcových orchestrů Pennant series a potvrdil tak svou evropskou úroveň. Dalším 
zástupcem naší školy byl na festivalu v Belgii Juventus Kvartet ve složení Judita Schillová, 
Kateřina Netíková, Michaela Málková a Pavel Vostrovský. Ve velké konkurenci se kvarteto 
umístilo na skvělém 2. místě. Orchestr Juventus Gradecensis zahrál na závěrečném 
Benefičním koncertu pro zdravotně postižené v oblasti Neerpeltu. 
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KK llaavvíírr nníí  oodddděělleenníí  
V druhém pololetí vrcholila příprava některých žáků klavírního oddělení na soutěž 

v komorní hře a na celostátní přehlídku „Mládí a Bohuslav Martinů.“ Proběhlo také několik 
zajímavých koncertů. 

V krajském kole soutěže v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů v Polici nad 
Metují a v komorní hře na dřevěné dechové nástroje v Jičíně reprezentovali naši školu tito 
klavíristé: Markéta Dvořáková (1. cena), Tomáš Macke (2. cena), Pavel Špriňar (2. cena), Nelly 
Hošková (2. cena), Eliška Vrbová (2. cena) a Alžběta Lexová (3. cena). 

Ve dnech 2. a 3. května 2013 se v Poličce konala celostátní soutěžní přehlídka „Mládí  
a Bohuslav Martinů“, které se účastnila i čtveřice klavíristů naší školy – Antonín Staša, 
Veronika Hroudová (uč. H. Juráňová), Nicolas Karnet (uč. E. Včelišová) a Petr Ježek 
(uč. J. Fikarová). Ve velké konkurenci klavíristů z celé republiky získali Antonín Staša 
(1. ročník) a Nicolas Karnet (5. ročník) stříbrná pásma a Veronika Hroudová (I. ročník) a Petr 
Ježek (I. ročník) bronzová pásma. 

9. dubna 2013 klavírní oddělení uspořádalo ve spolupráci s Katedrou slavistiky a 
Hudební katedrou Pedagogické fakulty UHK koncert v Ebenově síni s názvem „Ruská hudba.“ 
Na koncertě zazněly skladby P. I. Čajkovského, S. Rachmaninova, A. Chačaturjana,  
M. Petrenka a ruské lidové písně. Součástí koncertu byl také komentář k jednotlivým číslům se 
zajímavostmi ze života skladatelů, prezentace obrázků a přednes ruské poezie. 

O týden později 16. dubna 2013 se v Ebenově síni konal další koncert klavírního 
oddělení, na kterém se představili naši nejlepší žáci od nejmenších až po zkušené klavíristy. 
Zazněly sólové i čtyřruční skladby. 

2. května 2013 někteří naši klavíristé navštívili výchovný koncert pro děti s názvem 
„Obrázky z výstavy.“ Koncert se konal ve Filharmonii Hradec Králolvé, pořadem provázel 
Paul Mauffray, americký dirigent, který velmi působivým způsobem dokázal spolu 
s orchestrem dětem přiblížit hudbu Musorgského a předvedl mnoho hudebních motivů a ukázek 
pomocí videoprojekce. 

Zajímavý koncert s názvem „Učíme se doprovázet“ proběhl 29. května 2013. Cílem 
koncertu bylo učit naše žáky spolupracovat s jinými nástroji nebo zpěvem. Mohli se tak 
představit nejen jako sóloví hráči, ale i jako korepetitoři, což rozšiřuje jejich uplatnění a přináší 
radost ze společné hry. 

 
 

KK yyttaarr oovvéé  oodddděělleenníí  
 Kytarové oddělení má za sebou aktivní druhé pololetí, které zahájilo lednovým 

Koncertem 4 ZUŠ v sále naší školy. Koncertu se zúčastnili spolu s našimi kytaristy také žáci 
kytarových oddělení ZUŠ Střezina, Hradec Králové, ZUŠ F. A. Šporka, Jaroměř a ZUŠ 
Třebechovice pod Orebem. 

Během března a května se konaly v sále naší školy kytarové koncerty žáků ze třídy 
pana Kamila Kotka a pana Jiřího Slavíčka. Také u nás vystupovali posluchači kytarového 
oddělení Konzervatoře Pardubice ze třídy pana profesora Petra Saidla. Mezi nimi je také 
absolvent naší školy – Antonín Pevala. Tento posluchačsky úspěšný koncert se konal 
24. dubna v koncertním sále ZUŠ. 

Dne 24. května proběhl již 13. ročník národní soutěže v komorní hře na kytaru 
Hradecké Guitarreando. Tentokrát soutěžily smíšené soubory různých nástrojů s kytarou 
v počtu od 2 do 9 členů. Na letošním ročníku naši školu reprezentovaly hned tři soubory. 
Kvarteto (1 violoncello a 3 kytary) a trio (2 flétny a kytara), které vede pan Kamil Kotek, a 
kvinteto (1 flétna a 4 kytary) pod vedením pana Jiřího Slavíčka. Trio ve složení Tereza 
Doležalová, Giulia Cataniová  a Anna Horáková získalo čestné uznání.  
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 Kapela Little Company, která vznikla na ZUŠ Habrmanova v letošním školním roce, 
měla své první vystoupení již v prosinci 2012. Nyní má za sebou samostatný koncert v sále 
školy, který se uskutečnil v dubnu. Kapela vystoupila také v královehradeckém jazzovém 
klubu Satchmo, kde zahrála známé jazzové standardy. Oceněna byla zejména improvizace 
jednotlivých členů uskupení. Vystoupení formace, kterou vede pan Jan Doležal, mělo 
obrovský úspěch. Tímto zveme hudbymilovné zájemce a hudební fanoušky na další koncert 
kapely, který se koná v Satchmu 19. června. 

Jazzová formace On Line Session, která vznikla na naší škole a stále školu propaguje, 
vystoupila 23. dubna na společném koncertě v Kostelci nad Orlicí se světově proslulým 
trumpetistou Randy Breckerem. Koncert měl mimořádný ohlas. V pochvalných článcích o 
tomto vystoupení jsou zmíněni také žáci naší školy, kteří v kapele hrají. Jsou to kytaristé 
Ondřej Čepek a Jan Doležal, dále pozounista Lukáš Besuch a flétnistka Tereza Doležalová. 
Uskupení založil na naší ZUŠ pan Jan Doležal v roce 2008. Dnes má kapela na svém kontě 
již 115 koncertů! 

Pro žáky kytarového oddělení jsme naplánovali letní kytarové soustředění na 17. - 24. 
srpna 2013.      

 
 

OOdddděělleenníí  kklláávveessoovvýýcchh  nnáássttrr oojjůů  
V letošním roce byly poprvé zařazeny klávesové nástroje do soutěže Základních 

uměleckých škol. Klávesové oddělení zastupovalo školu v krajském kole 10 soutěžících. Zpět 
dovezli čtyři 1. místa (K. Zmítková, A. Hoffmanová, M. Hašková a A. Valenová), jedno 
2. místo (K. Pudil ), čtyři 3. místa (T. Jelínková, K. Jendek, H. Valachová a J. Hoffman) a 
jedno čestné uznání (J. Bleha). Gratulujeme! 

Učitelé klávesového oddělení umožňují žákům předvést své umění před veřejností na 
mnoha koncertech a představeních. Zároveň tím postupně odbourávají u dětí trému a obavy ze 
sebeprezentace.  Ať už je to koncert "Na lidovou notu" , kde vystoupili žáci O. Kostomlatské, 
A. Šarmanové a B. Karlíkové, nebo Pohádkové pásmo, se kterým žáci P. Buchtové navštívili 
mateřské školky v Libčanech a v Roudnici.  Do školek si žáci připravili plno písniček ze 
známých Večerníčků a dětských filmů, na něž malí posluchači reagovali velmi spontánně. 

Téma trémy a profesionality vystupování bylo i tématem setkání s herečkou 
Klicperova divadla Lenkou Loubalovou. Herečka vystoupila v sále školy plném 
pozorných diváků a rychle si svou bezprostředností získala sympatie posluchačů. 

Podobné téma představila na Hudebních dílnách v Černilově (odloučené pracoviště 
naší ZUŠ) J. Štarhová. Zaměřila je na chování a vystupování žáků při koncertě. Získané 
poznatky mohli všichni uplatnit hned druhý den na Třídním vystoupení v ZŠ Černilov. 

Závěr školního roku přináší tradiční závěrečná třídní vystoupení, kde žáci před svými 
rodiči a blízkými předvedli výsledky své celoroční práce. 

Závěr roku ale patří především absolventům. Absolventi oddělení populární hudby ze 
tříd O. Kostomlatské, B. Kovářové a A. Šarmanové se letos rozloučili s naší školou 
programově i hudebně bohatým vystoupením v koncertním sále školy. 

Než začnou prázdniny, klávesisty a žáky oddělení populární hudby (třídy 
O. Kostomlatské a B. Kovářové) ještě čeká Festival sociálních věcí. Zapojí se zde do 
vystoupení Centra pro zdravotně postižené Daneta HK.   
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OOdddděělleenníí  bbiiccíícchh  nnáássttrr oojjůů  
V druhém pololetí naše oddělení pokračuje v přípravě žáků do několika místních 

školních souborů. Jedná se o Big band, kytarový a dechový orchestr a doprovod třídy p. uč. 
Fikarové perkusními nástroji. Spolupráce se naskytla i s oddělením klavírním, kdy žákyně 
Dominika Ludvíková vystoupila na veřejné prezentaci právě tohoto oddělení. 

Rozšířila se třída improvizace, nyní ji navštěvuje 8 žáků. Ti si zde mohou ještě zvýšit 
své povědomí o hře na bicí soupravu a perkusní nástroje (hra na bonga, conga, djembe). 

Řada našich absolventů i současných studentů ZUŠ hraje také v různých mimoškolních 
kapelách s nejrůznějším žánrovým zaměřením. Působení těchto kapel překračuje region 
Královéhradeckého kraje. 

Koncem tohoto školního roku, absolvují v našem bicím oddělení 3 žáci, všichni ze třídy 
Aleše Kolaříka. Jejich absolventský koncert se koná v sále ZUŠ Habrmanova a je otevřen 
veřejnosti. 

Pozitivním výhledem do příštího školního roku je příslib nové větší učebny a s tím také i 
pořízení nového vybavení jak rytmickými, tak i melodickými nástroji. Plánované rozšíření o 
prostory ve třetím patře školy umožní vznik tolik očekávaných nových rockových kapel, kde 
budou mít uplatnění i naši mladí bubeníci. 

 
 

PPěěvveecckkéé  oodddděělleenníí    
Během druhého pololetí tohoto školního roku se žáci všech tříd pěveckého oddělení 

velmi úspěšně účastnili pěveckých soutěží: Little star , WCOPA, Roland Pop show, 
Hradecký slavík, Praskačský slavík, Junior Talent, Rozhlasová soutěž českého rozhlasu 
v rámci soutěže Česko zpívá. Nejúspěšnější zpěvačky naší školy v letošních soutěžích: Adéla 
Haviarová a Nikola Svobodová (ze třídy O. Kostomlatské), Veronika Hlavsová a Rozálie 
Vostrovská (ze třídy H. Matyášové). Studentka Nikola Svobodová postoupila v rámci 
WCOPA (Olympiáda v interpretačním umění) do finále v americkém Hollywoodu, kde bude 
ČR reprezentovat jako jediná spolu s taneční skupinou z Bohumína!  

V tomto pololetí se žáci třídy H. Matyášové zapojili do pěti tematicky zaměřených 
koncertních projektů - "Detektive, pátrej !" (lidové písně), "Klasika nebo klasicismus" 
(vídeňský hudební klasicismus), "Máme rádi zvířata" (zvířata jako inspirace), 
"Písničky z babiččiny krabi čky"(populární písničky 60. let 20. st.). Nejmenší děti scénicky a                          
v kostýmech nastudovaly dvě hudební pohádky: "I Karkulka má ráda perní ček"  v MŠ 
Třebechovice, MŠ Předměřice, MŠ a ZŠ Jana Pavla II.  Na "Festivalu sociálních věcí"  
společně vystoupili žáci ze tříd B. Kovářové, O. Kostomlatské. s dětským souborem Daneťáček 
z centra pro postižené Daneta Hradec Králové.  

Samozřejmostí pro zpěváky se stává spolupráce s klavírním a klávesovým oddělením 
v projektech a na koncertech: "I Karkulka má ráda perní ček", "Na lidovou notu" a 
"U číme se doprovázet" (zpěváci ze tříd H. Matyášové a O. Kostomlatské, klavíristé ze tříd 
O. Domoroslovové, J. Fikarové, H. Juráňové, Z. Petřekové, M. Puklové, E. Šudové, 
E. Včelišové).    

Naši žáci se i ve druhém pololetí školního roku v pravidelných intervalech účastnili 
interpretačních workshopů a pěveckých i hereckých dílen (Vocalisimo, Povídání s herečkou 
Klicperova divadla Lenkou Loubalovou o vystupování na jevišti, o trémě  a hereckém 
životě), a na konci roku navštívili představení Klicperova divadla "Bylo nás pět" spojené 
s komentovanou prohlídkou divadla.  
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Konec školního roku uzavřely absolventské koncerty klasické i populární hudby a 
velmi příjemná příležitost ke společnému muzicírování s rodiči, či prarodiči na "Koncertě 
generací". 

Pro příští školní rok plánujeme další koncerty ve spolupráci s jinými odděleními, se 
školami, s umělci, aktuální tematické projekty, workshopy i interpretační semináře. Zpěváci a 
zpěvačky nevynechají ani pěvecké soutěže. Těšíme se, že v nich uspějí minimálně stejně tak 
dobře jako v letošním školním roce. 

HHuuddeebbnníí  nnaauukkaa  
„Hudební nauka nemusí být vždycky nuda“ – i takový nadpis by mohlo mít druhé 

pololetí v oddělení Hudební nauky a Hudebních praktik na ZUŠ Habrmanova. Vyučující se o 
tom snažily přesvědčit žáčky již od přípravných oddělení, kde se děti seznamovaly nejen 
s říkadly, tanci a písněmi v hodině nazvané „Český rok – Na svatého Matěje“ . V jiné třídě si 
malí muzikanti vyzkoušeli vyrobit svůj „koláč-pizzu“, kterou šikovně proměnili na hravou 
pomůcku pro pochopení délky not (hudební dílna „ Čtvrt, půl, tři čtvrtě, celá…“). „Na lidovou 
notu“, „Tajemství zvukomalby aneb hrajeme a posloucháme", „Lidová říkadla a hry s  nimi“ 
atd. - to všechno byly zajímavé hodiny s nejmladšími. Nezaháleli však ani ti starší – kromě 
pravidelných dílen na téma „Hudba velkých mistrů“  se mohli postupně formou exkurzí 
seznamovat s nástroji, které se v naší škole vyučují (například Exkurze do oddělení bicích 
nástrojů). Dílna pro 5. ročník slibovala již téměř uměleckou činnost „Rozmanitost  a tvořivost 
rozvoje hudebních aktivit“, zato žáci 1. a 2. ročníků se mohli těšit na hravou soutěž -„Co se 
skrývá za klíčem“. Na mnoho podobných zajímavých dílen, exkurzí, soutěží atd. se můžete těšit 
i příští školní rok! 

 

  
VVýýttvvaarr nnýý  oobboorr   

Ve druhém pololetí jsme pokračovali v poznávání a výtvarném zkoumání tématu našeho 
celoročního projektu STŘEDOVĚK. Práce žáků byly představeny na výstavách v Regiocentru 
Krajského úřadu, Knihovně města HK a v galerii vědecké knihovny U Přívozu. Na 
vernisáže jsme přizvali skupinu historického šermu Fortis, která předvedla nejen bojové 
umění, ale také rytířské a panské oděvy, hudbu a tance. Naši učitelé připravili k výstavám 
animační programy pro základní a mateřské školy, v sobotu též pro veřejnost. Kromě přehlídky 
dětských prací jsou výstavy koncipovány jako seznamování s kulturou období středověku a 
představují tak projekt v celé šíři. 

Z přehlídek a soutěží letošního roku byli naši žáci úspěšní všude, kam byly jejich práce 
přihlášeny. Soutěž Světlá budoucnost pro Afriku : deset prací žáků (ze třídy I. Legnerové) 
vybrala odborná porota mezi stovku nejlepších děl určených k charitativnímu prodeji. Deset 
nejlepších autorů z této stovky obdrží cenu poroty. Jedním z nich je i náš žák Radim Kunart  a 
jeho  malba "Sloni".  

Soutěž Malujeme po síti – téma Strašidla: mezi tisíci obrázky z České republiky, 
Slovenska, Bulharska, Maďarska, Ruska, Indie, Indonésie a USA porota vybrala malbu žáka 
Eliase El-Rabadiho (ze třídy L. Hypiusové) do třicítky nejlepších, mezi nimiž bude veřejnost 
po síti vybírat vítěze. 

Soutěž ZUŠ Kladno: malba „Kočka“ Lucie Železné (ze třídy L. Hypiusové) byla 
oceněna v desítce nejlepších z celé republiky. 

Na konci roku v soutěži Hradec očima dětí získal Michal Petrenec (ze třídy 
L. Hypiusové) čestné uznání. 
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Výtvarný obor tradičně spolupracuje s hudebním a tanečním oddělením školy. Jsou to 
plakáty na vystoupení, diplomy a také rekvizity na závěrečné vystoupení tanečního oboru 
v Klicperově divadle.  

Ve spolupráci se sdružením "Výtvarka při ZUŠ Habrmanova" výtvarný obor opět i 
v tomto pololetí pořádal exkurze. V souladu s celoročním tématem to byly exkurze po 
středověkých památkách Prahy, na hrad Pernštejn, do kláštera Porta Coeli v Předklášteří 
u Tišnova, do Křížové kaple hradu Karlštejn a do Muzea hlavního města Prahy na výstavu 
o středověku. 

Novinkou v tomto pololetí byly sobotní středověké dílny pro žáky i veřejnost. 
S ilustrátorkou Kateřinou Juchelkovou si účastníci vyzkoušeli profesi iluminátorů a písařů, a 
na závěr si troufli dokonce vyrobit zdobenou knižní vazbu. 

V příštím roce nás čeká velká přehlídka výtvarných oborů ZUŠ, hravější téma 
celoročního projektu a pro veřejnost překvapivé sobotní dílny. 

 
 

TTaanneeččnníí  oobboorr   
Druhé pololetí školního roku jsme zahájili účastí na tanečním workshopu choreografa, 

tanečníka a tanečního pedagoga Davida Strnada působícího také na JAMU  v Brně. Se svou 
tradičně pozitivní energií nám předával poznatky tanečních technik Josého Limóna, Marthy 
Graham a Jazzu. 

 Březen byl pro žáky prvního stupně základního studia především ve znamení příprav na 
taneční přehlídku. V dubnu jsme se vydali do Červeného Kostelce na Krajskou postupovou 
přehlídku dětských skupin scénického tance, odkud jsme si přivezli diplomy s oceněním 
poroty. Na této přehlídce vystoupily pod vedením M. Šponiarové žákyně 3. ročníku 
s choreografií „DUHA“, žákyně 2. ročníku s choreografií „OHEŇ“, kterou porota ocenila za 
námět a originalitu . Pod vedením K. Hamáčkové žákyně 7. ročníku s choreografiemi „LORD 
OF THE DANCE“ a „HURÁ! LÉTO!“ vybojovaly ocenění za radost  z pohybu.  

 Následující první květnový víkend jsme s žáky 2. - 7. ročníků základního studia vyrazili 
do přírody na taneční soustředění do Mladočova u Litomyšle. Cílem této vydařené akce byl 
nejen pobyt dětí na čerstvém vzduchu, ale také víkend plný tanečních příprav na závěrečné 
představení.  

V květnu pro své nejmenší žáčky připravila paní učitelka M. Šponiarová speciální 
projektovou hodinu „Jarní rozjímání“ a „Veřejné hodiny“ pro rodiče, děti a nové zájemce 
o studium v tanečním oboru.  

Vyvrcholením školního roku v tanečním oboru je tradičně Závěrečné taneční 
představení tentokrát s názvem KROK ZA KROKEM ŽIVOTEM . Vystoupení proběhne 
16. 6. v 16 hodin v prostorách Klicperova divadla. Žáci tanečního oboru předvedou získané 
dovednosti v tanečních choreografiích zaměřených na vývoj člověka.  
 

DĚKUJEME  

rodičům a přátelům školy 

za přízeň a spolupráci během školního roku  

a přejeme krásné prázdniny! 
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Příloha č. 4 – Výkaz V 24-01  
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Příloha č. 5 – Harmonogramy akcí 
 

Harmonogram akcí – 1. pololetí školního roku 2012/2013 
 
Z á ř í 
 
14. 9. - Třebechovice p. O. - Vystoupení Junior bandu, Elektoshock a Elektrostrings na 
přehlídce kapel 
25. 9. v 16.15 hod. - uč. č. 216 - "Vocalisimo I." - pěvecká dílna H. Matyášové 
 
 
Ř í j e n 
 
od října - klub „Springfield“ v Gajerových kasárnách - Celoroční výstava prací žáků 
výtvarného oboru 
9. 10. v 16.15 hod. - uč. č. 216 - "Vocalisimo II. " - pěvecká dílna H. Matyášové  
11. 10. v 16.00 hod. - uč. č. 216 - "Vocalisimo III." - pěvecká dílna H. Matyášové 
15. - 19. 10. - sál tanečního oboru – „Barvy podzimu“ - speciální hodina pro žáky 2. ročníku 
přípravného studia a 1. ročníku základního studia 
16. 10. v 9.00 a v 10.00 hod. – koncertní sál ZUŠ – „Obrázky z výstavy“ - výchovné koncerty 
pro MŠ – účinkují žáci klavírního oddělení 
17. 10. v 16.00 hod. - koncertní sál ZUŠ – Kytarová dílna 
18. 10. v 15.00 hod. - učebna HN A -„K psychologii cvičení hry na klavír“ - dílna žáků 
J. Fikarové 
18. 10. v 18.00 hod. - koncertní sál ZUŠ - "Zpěvobraní" - koncert žáků H. Matyášové 
18. 10. v 19.30 hod. - Praha - Koncert Elektroshocku k otevření nové pobočky BMW  
19. - 21.10. - Praha - Písňová soutěž Bohuslava Martinů - třída H. Matyášové 
23. 10. v 18.00 hod. - koncertní sál ZUŠ - Koncert žáků ZUŠ 
25. a 26. 10. - podzimní prázdniny 
28. 10. - Masarykovo nám. v HK - Vystoupení Junior bandu a dechového orchestru v rámci 
oslav státního  svátku 
30. 10. od 17.30 do 18.30 hod. - koncertní sál ZUŠ - „Partička po našem“ - herecká dílna pro 
žáky pěveckého oddělení 2. stupně 
31. 10. ve 13.00 hod. -  učebna HN B - „C D E F G A H C – číst si noty, to je práce!“ – 
praktická dílna, jak se stát kouzelníkem, který snadno dovede obyčejné věci měnit v noty - 
určeno žákům 1. ročníku HN J. Fikarové 
 
 
L i s t o p a d 
 
1. – 4. 11. – Orlické Záhoří - soustředění smyčcových orchestrů Juventus Gradecensis  
5. - 9. 11. - MŠ Slunečnice - výchovné taneční představení pro děti ze speciální mateřské školy 
6. 11. v 18.00 hod. - koncertní sál ZUŠ - Koncert žáků ZUŠ 
7. 11. ve 14.00 hod. - uč. č. 208 - Seznámení s nástroji a s aparaturou - seminář pro žáky 
klávesového oddělení a žáky populárního zpěvu 
7. 11. v 17.00 hod. – koncertní sál ZUŠ – Klavihrátky „Rozcvička u klavíru“ pro začínající 
klavíristy /PHV a 1. roč./ a jejich rodiče – vede E. Včelišová 
8. 11. v 16.00 hod. - koncertní sál ZUŠ – Kytarová dílna  
12. 11. ve 15.00 hod. – učebna HN A - „Český rok – Na svatého Martina“- hudební pásmo 
v pohádkách,  písních, hrách a tancích, říkadlech i hádankách žáčků PS1 ze třídy J. Fikarové 
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12. – 16. 11. - učebna HN B - „Cestujeme v romantismu“ – další část projektu hudebně-
naukových dílen všech ročníků - „Dějiny hudby očima dětí“ 
13. 11. v 16.15 hod. - uč. č. 216 - "Vocalisimo IV." - pěvecká dílna H. Matyášové 
13. 11 v 17.00 hod. – koncertní sál ZUŠ - „Slyšet – zahrát – zapsat“- klavírní dílna žáků 
J. Fikarové 
15. 11. v 16.00 hod. - uč. č. 216 - "Vocalisimo V." - pěvecká dílna H. Matyášové 
16. 11. ve 20.00 hod. - Jičín - Benefiční koncert Elektroshocku  
19. 11. v 17.15 hod. – učebna HN A - „Domeček plný notiček“ – hudební pásmo s průvodním 
slovem za doprovodu orffovských nástrojů žáků PS2 ze třídy J. Fikarové 
19. - 23. 11. - koncertní sál ZUŠ – vystoupení tanečního oboru na výchovném koncertě pro MŠ 
Sedmikráska. 
20. 11.  v  9.30 hod. - koncertní sál ZUŠ - „Co mi liška vyprávěla“ - koncertní vystoupení pro 
MŠ Sedmikráska a jejich přátele 
20. 11. v 18.00 hod. - koncertní sál ZUŠ - Koncert žáků ZUŠ 
21. 11. v 16.20 hod. – učebna HN B - „ Hudební ukázky“ – dílna žáků 5. ročníku ze třídy 
J. Fikarové 
22. 11. v 15.00 hod. - Dům sv. Josefa Žireč - Komorní koncert dechového oddělení 
22. 11. v 18.00 h. - koncertní sál - "SvatoCecílská slavnost" - koncert žáků H. Matyášové 
26. - 30. 11. - sál tanečního oboru – Veřejné hodiny pro rodiče a děti žáků M. Šponiarové  
27. 11. v 10.30 hod. - MŠ Lhota p. L. - Vánoční koncertík žáků P. Buchtové 
27. 11. v 17.00 hod. - koncertní sál ZUŠ - „Večer s malými muzikanty“ - koncert klávesového 
a pěveckého  oddělení žáků ze tříd B. Kovářové, A. Šarmanové a O. Kostomlatské 
27. 11. 2012 - 30. 1. 2013 - kostel Sboru kněze Ambrože - Zimní výstava VO - vernisáž 27. 11. 
v 17.00 hod. 
28. 11. v 18.00 hod., koncertní sál ZUŠ - Koncert žáků D. Marišlera 
29. 11. v 17.00 hod. - koncertní sál ZUŠ - Předvánoční koncert žáků pí uč. M. Puklové a 
J. Steinerové 
30. 11. v 15.30 hod. - koncertní sál ZUŠ – Kytarová dílna  
 
 
P r o s i n e c 
 
1. 12. - Nové Adalbertinum - Vystoupení žáků H. Matyášové na Adventních trzích 
2. 12. ve 14.00 hod. - Muzeum východních Čech - Vystoupení Sax Frappé a klarinetového 
kvartetu D. Marišlera 
3. - 7. 12. - učebna HN B -„Hudební rošáda“ – soutěž 1. a 2. ročníků žáků HN pod vedením 
J. Fikarové  
4. 12. – učebna HN B – „Rytmická a intonační soutěž“ – určeno žákům 3. a 4. ročníku ze třídy 
J. Fikarové  
4. 12. v 17.00 hod. - koncertní sál ZUŠ - „Ďábelské ro(c)kování“ - koncert klávesového a 
pěveckého  oddělení žáků ze tříd B. Kovářové, A. Šarmanové a O. Kostomlatské 
5. 12. v 16.00 hod. - koncertní sál ZUŠ – Kytarová dílna – přehrávka na Vánoční koncert 
kytarového  oddělení – sóla 
5. 12. – učebna HN B – „Rytmická a intonační soutěž“ – určeno žákům 3. a 4. ročníku pod 
vedením  J. Fikarové 
6. 12. v 17.00 hod. – koncertní sál ZUŠ –  „Vánoční klavírní podvečer“ –  koncert žáků 
K. Janouškové 
7. 12. v 16.30 hod. - koncertní sál ZUŠ - Vánoční hudební nadílka žáků za třídy E. Hainové 
8. 12. ve 14.00 hod. - ZŠ Boharyně - Koncert žáků J. Doležala a V. Besucha 
8. 12. v 16.00 hod. - zámek Rychnov n. Kn. - Vystoupení Sax Frappé D. Marišlera 
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11. 12. v 16.00 hod. - koncertní sál ZUŠ – Kytarová dílna – přehrávka na Vánoční koncert 
kytarového oddělení – orchestry 
11. 12. v 16.15 hod. - uč. č. 216 - "Vocalisimo VI." - pěvecká dílna H. Matyášové  
11. 12. v 18.00 hod., koncertní sál ZUŠ - Vánoční koncert žáků z klavírní třídy E. Včelišové. 
11. 12. v 18.00 hod. – Kostel Českobratrské církve evangelické (u soudu) - Vánoční koncert 
smyčcových orchestrů 
11. 12. v 19.00 hod. - Country club Lucie - Vánoční koncert Junior bandu - diriguje Jiří Hasal, 
jako host vystoupí saxofonový kvintet - řídí David Marišler 
12. 12. v 9.30 hod. - MŠ Roudnice - Vánoční koncertík žáků P. Buchtové 
12. 12. - sál tanečního oboru – „Vánoce jsou za dveřmi“ - speciální vánoční hodina pro žáky 
1. ročníku přípravného studia 
12. 12. v 18.00 hod. – koncertní sál ZUŠ - Vánoční koncert mladých houslistů ze třídy 
V. Holubové  
13. 12. v 16.00 hod. – učebna HN A - „Není klíč jako klíč“ – klavírní dílna žáků ze třídy 
J. Fikarové na  téma efektivní hry z listu 
13. 12. v 17.00 hod. - ZŠ Černilov - Vánoční koncert žáků J. Štarhové 
13. 12. v 18.00 hod. - koncertní sál - "SvatoLucínské smejčení" - koncert žáků H. Matyášové 
14. 12. v 16.30 hod. - koncertní sál ZUŠ - Vánoční koncert žáků P. Buchtové a J. Štarhové 
16. 12. v 16.00 hod. - Lhota pod Libčany - Vánoční koncert dechového orchestru 
17. 12. ve 15.00 hod. – učebna HN A - „Andělské vánoční zacinkání“ – malé předvánoční 
kejklování  s doprovodem orffovských nástrojů a dramatizací žáků PS1 ze třídy J. Fikarové  
17. 12. v 17.15 hod. – učebna HN A - „S čerty nejsou žerty“ – čertovské rejdování, zpívání a 
kejklování žáků PS2 ze třídy J. Fikarové 
18.12. v 15.05 hod.,  učebna HNA - "Vánoční koledování" - koledy s doprovodem orffovských 
nástrojů žáků PS MŠ ze třídy B. Kovářové 
18. 12. v 17.30 hod. – koncertní sál ZUŠ - „Už brzy přijdou vánoce!“ – vánoční hudební 
nadílka žáků a hostů J. Fikarové 
18. 12. v 18.00 hod. - Country club LUCIE - Vánoční koncert dechového orchestru - diriguje 
Jan Doležal 
19. 12. ve 12.30 hod. - ZŠ Černilov - Vánoční koledování žáků J. Štarhové 
19. 12. v 16.20 hod. – učebna HN B - přednáška + praktické ukázky využití technik 
muzikoterapie v hudbě v rámci ŠVP pro žáky 5. ročníku ze třídy J. Fikarové 
19. 12. v 17.00 hod. - koncertní sál ZUŠ - Koncert žáků E. Langáškové 
19. 12. v 17 hod., uč. č. 104 - Vánoční koncert žáků D. Besuchové  
20. 12. v 17.00 hod. - Kostel Českobratrské církve evangelické (u soudu) – Vánoční koncert 
kytarového oddělení  (od 14:30 hodin zvuková zkouška) 
20. 12. v 17.00 hod. - koncertní sál ZUŠ - Vánoční koncert žáků M. Maceje, J. Štarhové a 
J. Zemena 
22. 12. – 2. 1. – vánoční prázdniny  
 
 
L e d e n  
 
1. - 31. 1. - kostel Sboru kněze Ambrože - ZIMNÍ VÝSTAVA výtvarného oboru 
7. - 31. 1. - jídelna Bazalka - výstava výtvarného oboru 
8. 1. v 18.00 hod. - koncertní sál ZUŠ - " Hrajeme si pro radost" - Koncert žáků J. Steinerové a 
jejich kamarádů  
10. 1. v 17.00 hod. - koncertní sál ZUŠ - Flétnová dílna žáků N. Tyčová 
11. - 12. 1. - kulturní dům Králíky – „Taneční setkání pod Kralickým Sněžníkem“ - netradiční 
soutěžní přehlídka dětských a juniorských amatérských tanečních souborů  
14. 1. v 17.00 hod. - koncertní sál ZUŠ - Koncert pěveckého oddělení pardubické konzervatoře 
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15. 1. v 18.00 hod. - koncertní sál ZUŠ - Koncert žáků ZUŠ 
21. - 25. 1. - sál tanečního oboru – „Hrátky s paní zimou“ - speciální hodina pro žáky 
2. ročníku přípravného studia a 1. ročníku základního studia 
22. 1. v 15.05hod - uč. HN A - "Pohádkové kouzlení" - písničky z pohádek s dramatizací žáků 
PS MŠ ze třídy B. Kovářové 
22. 1. v 16.15 hod. - uč. č. 216 - "Vocalisimo VII." - pěvecká dílna H. Matyášové 
22. 1. v 18.00 hod. - koncertní sál ZUŠ - Koncert žáků ZUŠ 
25. 1. v 16.00 hod. - koncertní sál ZUŠ - „Vzpomínka na Vánoce“ - flétnový koncert žáků 
N. Tyčové 
29. 1. v 17.00 hod. – koncertní sál ZUŠ – „Koncert malých klavíristů“ – koncert klavírního 
oddělení 
30. 1. v 17.00 hod. - koncertní sál ZUŠ - Kytarový koncert 4 ZUŠ 
1. 2. - pololetní prázdniny 
25. 2. - 3. 3. - jarní prázdniny 
 
 

Harmonogram akcí – 2. pololetí školního roku 2012/2013 
 
Ú n o r 
 
4. 2. ve 14.20 hod. - 3. roč. HN - Exkurze bicí nástroje (J. Doubková) 
4. 2. v 17.00 hod. - koncertní sál ZUŠ - Klavírní koncert žáků Henriety Juráňové 
5. 2. v 18.00 hod. - koncertní sál ZUŠ - Koncert žáků ZUŠ 
7. 2. v 15.10 hod. - 3. roč. HN - Exkurze bicí nástroje (J. Doubková) 
8. 2. ve 14.30 hod. - koncertní sál ZUŠ - Školní kolo soutěže ve hře na klávesy 
8. - 10. 2. - soustředění žáků V. Besucha v Krkonoších 
12. 2. v 18.00 hod. - koncertní sál ZUŠ - Koncert žáků ZUŠ 
14. 2. ve 13.00 hod. - výrobna Amati Denak - Koncert žáků V. Besucha 
14. 2. v 16.00 hod. - koncertní sál ZUŠ – Kytarová dílna  
16. 2. - TO ZUŠ Sřezina - Taneční workshop s lektorem Davidem Strnadem  
17. 2. ve 14.00 hod. - uč. 032 - soustředění komorní hry žáků D. Besuchové 
17. 2. v 15.00 hod. - uč. č. 104 - soustředění komorní hry žáků V. Holubové  
18. 2. v 15.00 hod. – učebna HNA - „Český rok – Na svatého Matěje“- hudební pásmo 
v pohádkách,  písních, hrách a tancích, říkadlech i hádankách žáčků PS1 ze třídy J. Fikarové 
18. 2. v 17.00 hod. – koncertní sál ZUŠ - Soutěžní dílna smyčcového oddělení 
19. 2. v 17.45 hod. – koncertní sál ZUŠ – „Partička po našem podruhé“ – herecká dílna pro 
žáky pěveckého oddělení 
20. 2. - koncertní sál ZUŠ - Školní kolo soutěže v komorní hře - dechové oddělení 
20. 2. v 17.00 hod. – uč. č. 104 - Školní soutěž v komorní hře - smyčcové oddělení 
25. 2. - 3. 3. - jarní prázdniny 
 
 
B ř e z e n 
 
2. 3. ve 22.00 hod. - Club Event Hradec Králové - Koncert Elektroshock a Electrostrings 
4. 3. ve 14.00 hod. - koncertní sál ZUŠ - Soutěžní dílna smyčcového oddělení  
4. 3. ve 14.20 hod. - uč. HNB - Hrátky s hudebními nástroji 3. roč. (J. Doubková) 
5. 3. - Jičín - Krajské kolo soutěže v komorní hře - dechové dřevěné nástroje 
5. 3. v 16.00 hod.- koncertní sál ZUŠ -„Pracovní pravidla pianisty“ - dílna žáků J. Fikarové 
6. 3. - koncertní sál ZUŠ - Krajské kolo soutěže v komorní hře - dechové žesťové nástroje 
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7. 3. v 15.10 hod. - uč. HNB - Hrátky s hudebními nástroji 3. roč. (J. Doubková) 
8. 3. ve 13.30-14.15 hod. - uč. HNB - hudební dílna žáků 1.ročníku "HUDBA VELKÝCH 
MISTRŮ"  
8. 3. v 16.30 hod. - koncertní sál ZUŠ – Předsoutěžní koncert klávesistů  
9. 3. v 8.00 – 12.00 hod. – uč. č. 104 - soustředění orchestru Juventus Gradecensis 
9. 3. ve 20.00 hod. - rockový club Moonlight Jičín - Koncert Elektroshock a Electrostrings + 
koncert se skupinou No More Fruit 
11. 3. v 17.00 hod. – koncertní sál ZUŠ - Soutěž v komorní hře s převahou smyčcových 
nástrojů, 2. školní kolo vyřazovací 
12. 3. v 15.05-16.10 hod. - uč. HNA - "Čtvrt, půl, tři čtvrtě, celá ..." tvořivá dílna pro nejmenší 
žáčky  přípravného studia ze třídy B. Kovářové 
12. 3. v 16.00 hod. - koncertní sál ZUŠ - Povídání s herečkou Klicperova divadla Lenkou 
Loubalovou –  přednostně pro žáky pěveckého a klávesového oddělení 
12. 3. v 18.00 hod. - koncertní sál ZUŠ - Koncert žáků ZUŠ 
13. 3. v 16.00 hod. - koncertní sál ZUŠ – Kytarová dílna 
14. 3. v 9.30 hod. - MŠ Libčany - Pohádkové pásmo žáků P. Buchtové  
16. 3. - 9.00 - 11.00 hod. - uč. 205 - Workshop pro děti a rodiče: Středověká dílna - iniciála 
19. 3. v 16.00 - 17.00 hod. - koncertní sál ZUŠ - "Vocalisimo VIII“ - pěvecká dílka žáků 
H. Matyášové 
20. 3. v 16.15 - 17.00 hod. - uč. HNA - hudební dílna žáků přípravného oddělení "NA 
LIDOVOU NOTU"  
20. 3. v 17.00 hod. - koncertní sál ZUŠ - Jarní koncert žáků Z. Petřekové 
21. 3. v 17.00 hod. - koncertní sál ZUŠ – Třídní koncert žáků Kamila Kotka a Jiřího Slavíčka 
22. 3. v 16.30 hod. - koncertní sál ZUŠ „...a zase už je jaro“ - koncert žáků P. Buchtové 
26. 3. v 18.00 hod. - koncertní sál ZUŠ - „Hrajeme si pro radost I“ - Workshop žáků 
J. Steinerové a jejich kamarádů 
 
 
D u b e n 
 
duben - květen - představení v MŠ a ZŠ - "Karkulka má ráda perníček" - spolupráce pěveckého 
a klavírního oddělení 
duben - Výprava za uměním - žáci VO 
2. 4. v 18.00 hod. - koncertní sál ZUŠ - Koncert žáků ZUŠ 
3. 4. - Kongresové centrum Aldis, Malý sál - Koncert dechového oddělení 
4. 4. - Divadlo J. K. Tyla Červený Kostelec - Krajská postupová přehlídka dětských skupin 
scénického tance 
4. 4. v 16.20 hod. – učebna HNB - „Rozmanitost a tvořivost rozvoje hudebních aktivit“ – dílna 
žáků 5. ročníku ze třídy J. Fikarové 
4. 4. v 16.00 hod. - koncertní sál ZUŠ - Koncert violoncellové třídy prof. Kateřiny Hroníkové  
8. 4. v 18.00 hod. - koncertní sál ZUŠ - "Detektive, pátrej" - Třídní koncert H. Matyášové a 
O. Domoroslovy 
9. 4. v 17.00 hod. – koncertní sál ZUŠ - Jarní koncert „Na lidovou notu“  - žáci klávesového a 
pěveckého oddělení ze tříd A. Šarmanové, O. Kostomlatské, B. Kovářové 
9. 4. - 18.00 hod. - Hudební síň P. Ebena - "Ruská hudba" - koncert klavírního oddělení ve 
spolupráci s katedrou slavistiky Ped. fak. UHK 
11. 4. v 8.00 hod. - Police n/ Metují - Krajské kolo v komorní hře s převahou smyčcových 
nástrojů 
12. 4. v 15.30 hod. - koncertní sál ZUŠ – Kytarová dílna 
15. - 19. 4. - uč. HNB - Dílny hudební nauky 
16. 4. v 17 hod. - koncertní sál ZUŠ - koncert kapely Little Company - řídí J. Doležal 
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16. 4. - 18.00 hod. - Hudební síň P. Ebena - "Jarní klavírní koncert" - koncert klavírního 
oddělení 
17. 4. ve 20 hod. - Jazz klub Satchmo - koncert kapely Little Company - řídí J. Doležal  
18. 4. v 16.00 - 17.00 hod. - koncertní sál ZUŠ - "Vocalisimo IX“ - pěvecká dílka žáků 
H. Matyášové  
18. 4. v 18.00 hod. - koncertní sál ZUŠ - "Klasika nebo klasicismus?" - Třídní koncert 
H. Matyášové a O. Domoroslovy 
19. 4. v 16.30 hod. - koncertní sál ZUŠ - Jarní koncert žáků E. Hainové 
20. 4. v 8.00 – 12.00 hod. – uč. č. 104 - soustředění orchestru Juventus Gradecensis 
20. 4. - 9.00 - 11.00 hod. - uč. 205 - Workshop pro děti a rodiče: Středověká dílna - písmo 
23. 4. v 9.30 hod. - MŠ Roudnice - Pohádkové pásmo žáků P. Buchtové  
23. 4. v 18.00 hod. - koncertní sál ZUŠ - Koncert žáků ZUŠ 
24. 4. v 17.00 hod. - koncertní sál ZUŠ – Koncert posluchačů kytarového oddělení 
Konzervatoře Pardubice 
24. 4. v 18.00 hod. - Filharmonie HK - Orchestrální večer – koncert smyčcového oddělení 
25. 4. v 16.00 hod. - koncertní sál ZUŠ – Kytarová dílna 
27. 4. v 16.15 - 17.00 hod. - uč. HNA - hudební dílna žáků přípravného oddělení " Lidová 
říkadla a hry s nimi“ 
30. 4.  v 18.00 hod. - Farmaceutická fakulta HK - Jarní koncert Junior bandu 
 
 
K v ě t e n 
 
květen - Jarní koncert Junior bandu 
květen - Jiráskovo divadlo Hronov - taneční soutěž „Hronovské jablíčko“ 
květen - Adalbertinum HK - pěvecká soutěž Hradecký slavík 
květen -  Open Air festival orchestrů a souborů školy  
květen - animační dílny pro školy a školky k výstavám, termíny budou aktualizovány podle 
zájmu 
2. 5. - 6. 5. - Belgie, Neerpelt - 61. Evropský soutěžní festival pro mládež – orchestr Juventus 
Gradecensis,  Juventus Kvartet 
3. - 5. 5. - Mladočov - Soustředění tanečního oboru 
6. 5. - 30. 5. - výstava Středověk I v Městské knihovně, vernisáž bude upřesněna 
7. 5. - 30. 5. - náborová výstava v Regiocentru (Pivovar) 
7. 5. v 18.00 hod. - koncertní sál ZUŠ - Absolventský koncert 
9. 5. v 15.45 - 16.30 hod. - uč. 216 - "Vocalisimo X"  - pěvecká dílka žáků H. Matyášové 
10. 5. ve 13.30-14.15 hod. - uč. HNB - hudební dílna žáků 1.ročníku "AMADEUS" 
10. 5. v 17.00 hod. -  koncertní sál ZUŠ – Třídní koncert žáků Kamila Kotka a Jiřího Slavíčka 
11. 5. - Duškova pěvecká soutěž, Praha 
13. 5. v 18.00 hod. - koncertní sál ZUŠ - „Májový koncert se Servácem“ - koncert žáků 
M. Puklové a J.Steinerové 
13. - 17. 5. - sál TO -  „Jarní rozjímání“ - speciální hodiny pro žáky 2. ročníku přípravného a 
1. ročníku základního studia - třídy M. Šponiarové 
13. - 16. 5. - učebna HNB -„Co se skrývá za klíčem“ – soutěž 1. a 2. ročníků žáků HN pod 
vedením J. Fikarové  
14. 5. v 15.05-16.10 hod. - uč. HNA - "Tajemství zvukomalby aneb hrajeme a posloucháme" - 
učíme se vnímat zvuky kolem nás, dílna pro žáky přípravného studia ze třídy B. Kovářové 
14. 5. v 18.00 hod. - koncertní sál ZUŠ - Absolventský koncert 
15. 5. v 18.00 hod. - koncertní sál ZUŠ - Třídní koncert žáků D. Marišlera 
16. 5. v 17.00 hod. - divadlo Drak - Koncert žáků ZUŠ v rámci pedagogické konference 
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16. 5. v 16.00 hod. – učebna HNA - „S písničkou u klavíru“ – klavírní dílna žáků ze třídy 
J. Fikarové na téma rozvíjení sluchu a sluchových představ 
17. 5. v 17.00 hod. - koncertní sál ZUŠ - Flétnový koncert žáků N. Tyčové 
18. 5. - 9.00 - 11.00 hod. - uč. 205 - Workshop pro děti a rodiče: Středověká dílna - kniha 
18. 5. v 10.00 hod. - Domov sv. Josefa v Žirči - Koncert dechového orchestru 
20. 5. - 16.00 - 17.00 hod. - koncertní sál ZUŠ - „Vocalisimo XI“ - pěvecká dílka žáků 
H. Matyášové 
20. 5. v 18.00 hod. - koncertní sál ZUŠ - "Máme rádi zvířata" - Třídní koncert H. Matyášové a 
O. Domoroslovy 
21. 5. v 18.00 hod. - koncertní sál ZUŠ - Absolventský koncert 
22. – 26. 5. - Itálie - Fermo, oblast Marche - 20. ročník Mezinárodní houslové soutěže "Andrea 
Postacchini" –  Judita Schillová  
23. 5. - 17.00 hod. - koncertní sál ZUŠ - „Klavírní povídání“ - koncert žáků K. Janouškové 
24. 5. v 16.30 hod. - koncertní sál ZUŠ - Závěrečný koncert žáků P. Buchtové 
25. 5. v 15.30 - Lhota pod Libčany - Koncert dechového orchestru 
27. - 31. 5. -  sál TO - Veřejné hodiny pro rodiče a děti - třídy M. Šponiarové 
28. 5. v 18.00 hod. - koncertní sál ZUŠ - Koncert žáků ZUŠ 
29. 5. ve 13.30 hod., ZŠ Černilov - Hudební dílny žáků J. Štarhové 
29. 5. - 18.00 hod. - koncertní sál ZUŠ - „Učíme se doprovázet“ - Koncert klavírního oddělení - 
klavíristé hrají doprovody různým nástrojům a zpěvu 
30. 5. v 16.00 hod. - koncertní sál ZUŠ – Kytarová dílna– přehrávka na Koncert kytarového 
oddělení – sóla 
30. 5. v 17.00 hod., ZŠ Černilov - Koncert žáků J. Štarhové 
30. 5. - Výprava za uměním - Praha, Muzeum hlavního města Prahy - žáci VO do 10 let 
31. 5. v 17.00 hod. - koncertní sál ZUŠ - Flétnový koncert žáků E. Langáškové 
 
 
Č e r v e n 
 
červen - Klávesová přehrávka pro žáky ŠVP  
červen - Herecko-pěvecký seminář s Janem Sklenářem hercem Klicperova divadla - přednostně 
pro žáky pěveckého a klávesového oddělení 
červen - animační dílny pro školy a školky k výstavám, termíny budou aktualizovány podle 
zájmu 
2. 6. - Brno - Účast Lukáše Besucha na Mezinárodní soutěži žesťových nástrojů 
2. 6. ve 14.00 hod. - Chlum - Koncert dechového orchestru a jazzové kapely Little Company 
4. 6. v 17.00 hod. - Sbor kněze Ambrože – Koncert kytarového oddělení (od 14:30 hodin 
zvuková zkouška) 
4. 6. v 17.30 hod. – koncertní sál ZUŠ - Absolventský koncert populární hudby 
5. 6. v 18.00 hod. - koncertní sál ZUŠ - Závěrečný houslový koncert žáků V. Holubové 
6. - 20. 6. - Studijní a vědecká knihovna - „Středověk II“ - výstava VO 
6. 6. v 17.00 hod. - koncertní sál ZUŠ - Klavírní koncert žáků Z. Petřekové 
7. 6. v 17.00 hod. - kostel Sboru kněze Ambrože - Koncert souboru Flauttissimo a jeho hostů - 
komorních souborů z Pardubic-ZUŠ Polabiny 
7. 6. v 17.00 hod. - koncertní sál ZUŠ - Klavírní koncert žáků E. Šudové 
10. 6. v 16.00 - 18.00 hod. - koncertní sál ZUŠ - Workshop - Interpretační seminář zaměřený na 
hudební období klasicismus - lektorka Mgr. Jarmila Chaloupková 
11. 6. - Výprava za uměním - Pernštejn, středověký hrad - žáci VO od 11 let 
11. 6. v 18.00 hod. - koncertní sál ZUŠ - Absolventský koncert 
12. 6. v 17.00 hod. - koncertní sál ZUŠ - Koncert žáků D. Besuchové 
14. 6. v 16.30 hod. - koncertní sál ZUŠ - Koncert žáků M. Maceje 
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14. 6. - tělocvična ZŠ Habrmanova a sál TO - Generální zkouška závěrečného tanečního 
představení  
16. 6. v 16.00 hod. - Klicperovo divadlo HK - „Krok za krokem životem“ - Závěrečné 
představení tanečního oboru 
17. 6. v 18.00 hod. - koncertní sál ZUŠ - Koncert generací 
18. 6. v 17.30 hod. – koncertní sál ZUŠ - „Klavírní chvilka pro Tebe!“ – závěrečné vystoupení 
žáků J. Fikarové a jejích hostů 
18. 6. v 18.00 hod., Městská hudební síň - Acoustik show Petra Čelakovského a jeho přátel 
19. 6. v 17.00 hod. - koncertní sál ZUŠ - Klavírní koncert žáků ze třídy E. Včelišové 
21.6. - Výprava za uměním - Karlštejn, křížová kaple; prohlídka středověké Prahy (žáci VO od 
12 let) 
23. 6. v 16.00 - Jiráskovy sady - Promenádní koncert dechového orchestru 
24. 6. v 15.00 hod. – učebna HNA - „Jak si nota Agátka zatančila polku“ – malý rozlučkový 
karneval s doprovodem orffovských nástrojů a dramatizací žáků PS1 ze třídy J. Fikarové  
24. 6. v 17.15 hod. – učebna HNA - „Hudba-tanec-písnička“ – karnevalové zpívání, tančení a 
kejklování žáků PS2 ze třídy J. Fikarové 
24. 6. v 18.00 hod. - koncertní sál ZUŠ - „Hrajeme si pro radost II“ - Workshop žáků 
J. Steinerové a jejich kamarádů 
25. 6. v 18.00 hod. - koncertní sál ZUŠ - "Z babiččiny krabičky" - Třídní koncert H. Matyášové 
a O. Domoroslovy 
 
 


