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Kontakty: 

MGA. PETR FIALA 
ŘEDITEL ŠKOLY 

MGR. JANA DOUBKOVÁ 
ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELE 

MGR. LENKA HYPIUSOVÁ 
ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELE 

     

   

petr.fiala@zus-
habrmanova.cz  

jana.doubkova@zus-
habrmanova.cz  

lenka.hypiusova@zus-
habrmanova.cz  

Informace o škole 

Základní umělecká škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 

Habrmanova 130, Hradec Králové 500 02 

+420 495 533 420 

info@zus-habrmanova.cz 

www.zus-habrmanova.cz 
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Základní údaje o škole 

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 

01. 09. 2008 - č. j. 25 973/2007-21 

Kapacita školy 1200 žáků 

Vedení školy Ředitel školy: MgA. Petr Fiala, jmenován do 

funkce ředitele školy Radou města Hradce 

Králové jmenovacím dekretem 

MMHK/058460/2018 ze dne 27.03.2018. 

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  

www.zus-habrmanova.cz  

Datová schránka vurmu46 
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Ve škole není zřízena školská rada. 

 

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  

datová schránka: bebb2in 

 

Místa poskytovaného vzdělávání  Vyučovaný obor vzdělávání 

Adresa Habrmanova 130, 500 02 Hradec Králové Hudební, výtvarný a taneční 
obor 

Adresa Školská 380, 503 43, Černilov Hudební obor 

 

Materiálně - technické podmínky školy 

Učebny, sály 39 učeben, koncertní sál, dva taneční sály, 
učebna řezbářství, učebny VO 

Vybavení školy audiovizuální a 

výpočetní technikou 

většina tříd nahrávací zařízení a CD 

přehrávač, počítače ve všech učebnách, 

počítačová učebna (hudební nauka, 

fotografie) 
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Údaje o občanském sdružení při škole 

Název občanského sdružení: Sdružení při ZUŠ Habrmanova ul., 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 

IČO: 62692721 

 

Údaje o spolku 

Název spolku: Spolek Juventus Gradecensis 

Registrace  Min. vnitra 08.01.2008  

Podpora smyčcového orchestru 

Juventus Gradecensis na ZUŠ 

Habrmanova 

Kontakt: Občanské sdružení Juventus 

Gradecensis, Rosnice 52, Všestary 503 12  

IČO: 22688706 

Údaje o spolku 

Název spolku: „VÝTVARKA při ZUŠ Habrmanova, spolek” 

Registrace  Min. vnitra 10. 9. 2008  

Podpora činnosti žáků výtvarného 

oboru ZUŠ Habrmanova 

Kontakt: Výtvarka při ZUŠ Habrmanova, 

Habrmanova 130, Hradec Králové 500 02 

IČO: 22724460 
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Přehled oborů vzdělávání 

Škola poskytuje základní umělecké vzdělávání v hudebním, výtvarném a tanečním 

oboru. Studium je organizováno v přípravném, základním studiu I. a II. stupně a studiu 

pro dospělé 

 

 

Viz. Příloha – výkaz V 24-01 
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Rámcový popis personálního zabezpečení 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 čtyři, úklid 

a správa počítačové sítě je zajišťována smluvně. 

 

Viz. Příloha – výkaz V 24-01 

Pedagog 
Praxe Úvazek 

Dosažené vzdělání Vyučovaný předmět 
roky dny procent 

1 25 245 100 vysoká škola pozoun, baryton, zobcová flétna, tuba 

2 23 166 100 vyšší odborné viola, housle, komorní hra 

3 1 246 65 střední s mat.  příčná flétna, zobcová flétna,  

4 3 157 57 vysoká škola elektrické klávesy, hudební nauka 

5 22 334 78 vyšší odborné elektrické klávesy, klavír 

6  161 43 střední s mat. klavír 

7 5 49 52 vysoká škola příčná flétna 

8 31 278 100 bakalářské housle, smyčcový orchestr 

9 29 274 100 vyšší odborné bicí, el. kytara, trubka 

10 27 140 100 vysoká škola klavír 

11 24 270 100 vysoká škola hudební nauka 

12 38 66 100 vysoká škola klavír 

13 15 00 43 vyšší odborné baskytara, kontrabas 

14 33 278 100 vyšší odborné klavír 



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017/2018  

Stránka 7 

15 18 42 4 vysoká škola improvizace, korepetice 

16 18 116 100 vysoká škola kytara 

17 18 31 100 vysoká škola klavír 

18 16 292 43 bakalářské přípravná výtvarná výchova, animace 

19 10 31 26 vysoká škola klarinet 

20 44 263 26 vyšší odborné klarinet, saxofon, zobcová flétna 

21 20 273 100 vysoká škola elektrické klávesy, klavír 

22 19 149 83 vysoká škola zpěv, elektrické klávesy 

23 20 100 100 vysoká škola plošná tvorba 

24 5 266 100 vyšší odborné klavír, korepetice 

25 19 334 100 vysoká škola klavír 

26 14 211 100 střední s mat. kytara 

27 1 202 29 střední s maturitou řezbářství 

28 14 318 100 vyšší odborné bicí nástroje 

29 23 123 100 vyšší odborné kytara 

30 37 90 100 vyšší odborné klarinet, lesní roh, trubka 

31 7 11 78 vyšší odborné. bicí nástroje 

32 40 62 100 vyšší odborné fagot, hoboj, zobcová flétna 

33 24 209 74 vysoká škola zobcová flétna, klarinet, saxofon 

34 32 11 100 vyšší odborné sólový zpěv 

35 12 32 52 vyšší odborné sólový zpěv 

36 3 118 30 střední s maturitou kytara 

37 19 31 61 vysoká škola housle 

38 2 323 78 bakalářské housle 

39 35 21 57 vysoká škola keramika, plošná tvorba 
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40 14 261 100 bakalářské plošná tvorba 

41 17 325 100 doktorské kytara 

42 10 174 14 vysoká škola řezbářství  

43 26 299 100 vysoká škola plošná tvorba 

44 43 94 30 vyšší odborné housle, komorní hra 

45 10 243 100 vysoká škola elektrické klávesy 

46 10 205 100 vysoká škola klavír 

47 8 30 100 vysoká škola současný tanec 

48 27 179 100 
vyšší odborné 

akordeon, zobcová flétna,  

el. klávesové nástroje, hudební praktika 

49 42 31 100 vyšší odborné klavír 

50 44 233 100 vysoká škola flétna 

51 18 241 52 vyšší odborné klarinet, saxofon 

52 33 13 100 vysoká škola současný tanec 

53 11 177 651 vysoká škola violoncello 

54 19 62 61 vyšší odborné flétna 

 

 

Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby 

 

Do 35 let 35 – 45 let 45 – 55 let 

 

nad 55 let 

 

Celkem 

muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy 

6 6 10 10 5 7 2 8 23 31 
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 Údaje o nepedagogických pracovnících 

Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 

1 účetní 0,5 SŠ s mat. 

2 mzdová účetní 1,0 vysoká škola 

3 hospodářka 1,0 vysoká škola 

4 školník 0,7 vyučen 

 

 

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

Hochschule fur Musik Dresden - 1 pedagog 

JAMU Brno - 1 pedagog 

AMU Praha -2 pedagogové 

Konzervatoř J. Ježka, Praha - 1 pedagog 

Finanční prostředky vynaložené na další vzdělávání (semináře): 

Pedagogičtí pracovníci - celkem 88 tis. Kč 

Provozní pracovníci - celkem 15 tis. 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.  
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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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Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

Ve škole studovalo ve školním roce 2017/2018 celkem 1167 žáků v přípravném 
a základním studiu a 57 studujících bylo dospělích.  
 
Základní a přípravné studium: 
Hudební obor   - 633 
Výtvarný obor  - 354 
Taneční obor    - 180 
 
Na naší škole působí tyto soubory a orchestry: 
 
Baroko Giocoso - pod vedením pana učitele Tomáše Dvořáčka 
Dechový orchestr - pod vedením učitelů Jana Doležala a Miroslava Maceje 
Elektroband - pod vedením paní učitelky Dagmar Besuchové 
Electrophonix - pod vedením paní učitelky Dagmar Besuchové 
Flautissimo - pod vedením paní učitelky Evy Hainové 
Junior Band - pod vedením pana učitele Jiřího Hasala  
Kytarový orchestr - pod vedením pana učitele Kamila Kotka 
Little Company – skupina pod vedením pana učitele Jana Doležala 
Malý kytarový orchestr - pod vedením pana učitele Kamila Kotka 
Mini bar trio - pod vedením pana učitele Vladimíra Besucha 
Sax Gracias - pod vedením pana učitele Davida Marišlera 
Smyčcový orchestr Juventus Gradecensis – pod vedením paní učitelky Vladimíry 
Holubové 
Smyčcový soubor Juventistrings - pod vedením paní učitelky Dagmar Besuchové 
Tromboneband - pod vedením pana učitele Vladimíra Besucha 
Violoncellový kvartet - pod vedením pana učitele Jana Zemena 
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Výsledky soutěží ZUŠ ve školním roce 2017/2018 
 
 

Ocenění Pedagogická osobnost roku – Jan Doležal 
 
Talent královéhradecké kultury 2017  
Matěj Čapek (violoncello), Nicolas Karnet (klavír), Lukáš Kočka (kytara), Jakub Ježek (výtvarný obor) 

Okresní kolo soutěže ZUŠ v sólovém a komorním zpěvu, Hradec Králové 
(Střezina) 
Vlková Magdaléna                                         1. místo                                                               H. Matyášová 
Kauzak Diana                                                 2. místo                                                              H. Matyášová       
Baláž Tobias                                                         3. místo                                                              H. Matyášová  
Porkertová Klára                                             2. místo                                                               H. Matyášová 
Jurčíková Marie                                               3. místo                                                                  L. Kroupová 
Konířová Tereza                                              1. místo                                                               H. Matyášová 
Eberhartová Adéla                                         3. místo                                                              H. Matyášová 
Lexová Alžběta                                               2. místo                                                               H. Matyášová 
Seifertová Kateřina                                        3. místo                                                             H. Matyášová  
Zoubelová Lenka                                           1. místo                                                               H. Matyášová  
Tomášová Markéta                                        1. místo s postupem                                           H. Matyášová                       
Ulrich Milan                                                     3. místo                                                                H. Matyášová    
Žemlička Radomír                                          1. místo                                                               H. Matyášová 
DUO (Zoubelová, Tomášová)                       2. místo                                                               H. Matyášová   
 

Okresní kolo soutěže žáků ZUŠ ve hře na dechové nástroje (žesťové),  
Hradec Králové (Habrmanova 130) 
Štěpánek Viktor                              1. místo s postupem                                                    M. Macej 
Přibyl Šimon                                                1. místo s postupem                                                    M. Macej 
Hovorková Terezie                   1. místo s postupem + absolutní vítěz soutěže          M. Macej 
Bartošek Matyáš                                         1. místo s postupem                                                    J. Doležal   
Kujal Josef                                1. místo s postupem                                                    M. Macej 
Záleský Matěj                                           1. místo s postupem                                                   V. Besuch 
Melichar Tobiáš                                            1. místo s postupem                                                   V. Besuch                
Liška Patrik                                                  1. místo s postupem                                                  V. Besuch   
Tejkl Ondřej                                                 1. místo s postupem                                                   V. Besuch 
Tlučhoř Jiří                                                   1. místo                                                                       V. Besuch 
Nový Karel                                                   1. místo s postupem                                                  V. Besuch 
Roudnický Jan                                              1. místo s postupem                                                   V. Besuch 
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Okresní kolo soutěže žáků ZUŠ ve hře na dechové nástroje (dřevěné), Hradec 
Králové (ZUŠ Střezina) 
Šlechtová Katarína        1. místo s potupem                                                            Z. Besuchová 
Mikolandová Ela                                 1. místo                                                                               R. Brodská 
Urbanová Anežka           2. místo                                                                           Z. Besuchová 
Pácalová Klára                                    2. místo                                                                              Z. Besuchová                                                       
Pourová Marie                                    1. místo                                                                               Z. Besuchová 
Včelák Vít                                           3. místo                                                                                 R. Škárka                                                       
Linková Amélie     1. místo s potupem + absolutní vítěz ve hře na hoboj                          E. Hainová 
Ježek Antonín                     1. místo s potupem                                                              E. Hainová 
Zajíčková Štěpánka       1. místo s potupem                                                                D. Marišler 
Vítová Tereza                                      2. místo                                                                              N. Hájková                                                       
Tylová Eliška                                       2. místo                                                                                  N. Hájková                                                       
Jelínková Adéla                                   2. místo                                                                                      F. Uhlík                                                       
Štaier David                     1. místo                                                                                D. Marišler 
Poláková Lucie                                   1. místo s postupem                                                                  F. Uhlík                                                       
Drašnar Vojtěch                                 2. místo                                                                                    F. Uhlík                                                       
Trousílková Karolína       1. místo s potupem + zvláštní ocenění                             D. Marišler 
Mádlová Nikola Eva  1. místo s potupem + absolutní vítěz ve hře na saxofon                   D. Marišler 
Bisová Klára                       1. místo s potupem                                                           D. Marišler 
Ernstová Ivona                                     1. místo s postupem                                                            R. Škárka                                                       
Vlková Magdaléna            1. místo                                                                                 E. Hainová 
Šedová Viktorie                                   1. místo                                                                                  E. Hainová 
Široká Veronika                      1. místo                                                                                M. Macej 
Tomek Martin                       1. místo                                                                               M. Macej 
Štochlová Anna                                    2. místo                                                                             E. Hainová 
Jelínková Lucie                                   2. místo                                                                              E. Hainová 
Křížová Sarah                                    2. místo                                                                                 E. Hainová 

 
Okresní kolo soutěže žáků ZUŠ – soutěžní přehlídka tanečního oboru, Nový 
Bydžov 
Klímová Kateřina                zlaté pásmo                                                               P. Šustová 
3. ročník I. Stupeň „Pohyb v obraze“         stříbrné pásmo                                                      P. Šponiarová 

3. ročník I. Stupeň „Vlčí máky“                  bronzové pásmo                                                  M. Šponiarová 

5. ročník I. Stupeň „Děti času“                   stříbrné pásmo                                                    M. Šponiarová 

5. ročník I. Stupeň „Příběh jedné knížky“  stříbrné pásmo                                                    M. Šponiarová 

7. ročník I. Stupeň „Můj sen“                     zlaté pásmo                                                          M. Šponiarová 

6. ročník I. Stupeň „Já a my dvě“              stříbrné pásmo                                                      M. Šponiarová 

7. ročník I. Stupeň „Dynamika těla“         stříbrné pásmo + zvláštní ocenění                        M. Šponiarová 

II. stupeň „Výkřik“                                      zlaté pásmo                                                                 P. Šustová 

I. ročník SPD „Cello Covers“                      stříbrné pásmo                                                            P. Šustová 
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Krajské kolo soutěže žáků ZUŠ ve hře na dechové nástroje (žesťové), Hradec 
Králové (Habrmanova 130) 
Štěpánek Viktor                           1. místo                                                                              M. Macej 
Přibyl Šimon                                             1. místo                                                                          M. Macej 
Hovorková Terezie                1. místo                                                                           M. Macej 
Bartošek Matyáš                                      2. místo                                                                             J. Doležal   
Kujal Josef                             2. místo                                                                            M. Macej 
Záleský Matěj                                        1. místo                                                                           V. Besuch 
Melichar Tobiáš                                        1. místo                                                                          V. Besuch                
Liška Patrik                                              1. místo                                                                           V. Besuch   
Tejkl Ondřej                                              1. místo                                                                          V. Besuch 
Nový Karel                                                2. místo                                                                            V. Besuch 
Roudnický Jan                                           1. místo s postupem                                                       V. Besuch 

 
Krajské kolo soutěže žáků ZUŠ ve hře na dechové nástroje (dřevěné), ZUŠ 
Broumov 
Šlechtová Katarína                  1. místo                                                                   Z. Besuchová 
Linková Amélie                                  1. místo s potupem                                                  E. Hainová 
Ježek Antonín                                1. místo                                                                       E. Hainová 
Zajíčková Štěpánka                  1. místo                                                                     D. Marišler 
Poláková Lucie                                              1. místo                                                                           F. Uhlík                                                       
Trousílková Karolína                  1. místo                                                                    D. Marišler 
Mádlová Nikola Eva                              1. místo                                                                       D. Marišler 
Bisová Klára                               1. místo                                                                        D. Marišler 
Ernstová Ivona                                              2. místo                                                                       R. Škárka                                                       

 
Krajské kolo soutěže ZUŠ v sólovém a komorním zpěvu, ZUŠ Jaroměř 
Tomášová Markéta                                        1. místo                                                                   H. Matyášová                       

 
Krajské kolo soutěže žáků ZUŠ ve hře smyčcových souborů a orchestrů, 
Vrchlabí 
Juventustrings                                              1. místo                                                                   D. Besuchová 
Juventus Gradecensis                1. místo                                                                    V. Holubová 

 
Krajské kolo soutěže žáků ZUŠ ve hře na bicí nástroje – sólové a souborové hře, 
Police nad Metují 
Djembe Groups                                           1. místo                                                                       A. Kolařík 
Jáchym Brodský                              1. místo                                                                        A. Kolařík 
Karel Král                                                     2. místo                                                                       A. Kolařík 

 
Krajské kolo soutěže žáků ZUŠ – soutěžní přehlídka tanečního oboru, Hronov 
7. ročník I. Stupeň „Můj sen“                      Diplom za účast                                                  M. Šponiarová 
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Ústřední kolo soutěže ZUŠ ve hře na dechové nástroje, ZUŠ Jana Hanuše,  
Praha 6 
Amélie Linková                                      1. místo                                                                            E. Hainová 
                                                        Absolutní vítěz 
Jan Roudnický                                        2. místo                                                                             V. Besuch 
 

Mezinárodní Písňová soutěž Bohuslava Martinů, Praha   
Zoubelová Lenka                               Čestné uznání                                                                     H. Matyášová 

                                                    
Pianinoforte per tutti – 1. ročník celostátní klavírní soutěžní přehlídky 
Škrhová Ema                              zlaté pásmo + zvláštní ocenění poroty                                    P. Buchtová 
Turková Kateřina                       zlaté pásmo                                                                                       E. Drye 
Turková Anna                            stříbrné pásmo                                                                                  E. Drye 
Tlučhořová Barbora                  stříbrné pásmo                                                                              P. Buchtová 

 
Novohradská flétna 2018 – Mezinárodní soutěž mladých interpretů 
Katarína Šlechtová                                    1. místo                                                                      Z. Besuchová 
Marie Pourová                                          3. místo                                                                    Z. Besuchová      
Anežka Urbanová                                     3. místo                                                                   Z. Besuchová      
Marie Meclová                                          č.u.                                                                           Z. Besuchová  

                                                         
K2 Kroměříš keybord Compatition – Kroměříš 
Magdaléna Bakešová                                3. místo                                                                      A. Šarmanová 
 

Česko Slovenská SuperStar  
Barbora Žárská probojovala se až do Super výběru.                                                            P. Macháček 

 
Skutečský slavík  
Oliver Pech - 1. místo s postupem na koncert vítězů 
Martin Probošt - 2. místo 
Kateřina Koblásová - 2. místo 
 

Ústřední kolo VO ZUŠ 
Zlaté pásmo - projekt Odívání v renesanci/ Lydie Haismanová 
Stříbrné pásmo - projekt Mezery Jakuba Ježka /Lenka Hypiusová 
Bronzové pásmo - výtvarná řada Tajemný život housenky martináče pajasanového /Věra 
Rozlívková  

 
10. ročník celostátní přehlídky Mládí a Bohuslav Martinů, výtvarná sekce 
Zuzana Mládková - stříbrné pásmo                                                                                    M. Řeháková 
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19. výtvarný salon královských věnných měst v Novém Městě nad Metují 
Laureáti: Josef Lukeš, Adélka Hloušková /L. Hypiusová, Tereza Kvasničáková/ M. Řeháková 
 

 
Soutěž „Cestou dvou bratří 2018“ – Velehrad 
Tereza Tejklová                                        6. místo                                                                      I. Legnerová 
Anna Doležalová                                     11. místo                                                                     I. Legnerová 
Emma Wertzová                                      14. místo                                                                    I. Legnerová 
 

 
Menart - projekt ZUŠ Open 
Jakub Ježek - vítěz stipendijního studijního programu s M. Caisem 
 
 

Činnost jednotlivých oddělení a oborů 
 
Dechové oddělení 
 
Dechové oddělení naší školy se v uplynulém školním roce podílelo na uspořádání 
mnohých akcí, jejichž cílem bylo především přinášet a zprostředkovat posluchačům 
radost z hudebního vystoupení. V září se dechová tělesa ZUŠ Habrmanova postarala 
o dotvoření typické atmosféry na Třebešském posvícení, kde se představily Dechový 
orchestr školy a Tromboneband. Dechový orchestr a Tromboneband vystoupily také 
na Královéhradeckých dožínkách a na koncertě na Masarykově náměstí při 
příležitosti oslav výročí 28. října. V listopadu Tromboneband rozezněl náměstí 
fanfárami  z ochozu Bílé věže při příležitosti tradiční akce „Příjezd Svatého Martina“,  
pro obyvatele Domova sv. Josefa v Žírči byl v listopadu se určen již tradiční 
koncert dechového oddělení.  
I adventní období se neslo v duchu mnoha vystoupení a koncertů –  Dechový 
orchestr ZUŠ Habrmanova odehrál v adventním čase v okolí Hradce Králové sérii 
vánočních koncertů, které se již tradičně setkaly s velkým zájmem publika. Kapela 
Little Company v adventním období potěšila posluchače a návštěvníky obchodního 
centra Atrium svými vystoupeními. 
V druhém pololetí školního roku dechové oddělení zahrálo posluchačům při mnoha 
příležitostech a žilo především soutěžemi - konala se soutěž MŠMT základních 
uměleckých škol ve hře na dechové nástroje, v níž naši dechaři opět přivezli 
z jednotlivých kol vynikající umístění. Hobojistka A. Linková ( vyučuje E.Hainová) 
se ve své kategorii stala vítězkou celostátního kola ve hře na hoboj, tubista 
J.Roudnický ze třídy Mgr. V Besucha vybojoval v celostátním kole místo druhé. Junior 
Band a Sax Gracias v únoru vystoupily v CC Lucie, Tromboneband zahrál tradičně na 
Orchestrálním večeru, naše flétnistky soutěžily v Nových Hradech a Dechový 
orchestr, Tromboneband se připojily svým vystoupením k celostátnímu happeningu 
ZUŠ OPEN, který se konal pod záštitou významných osobností naší kultury - 
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M. Kožené, Z. Svěráka, A. Nellis a dalších. Trumpetista F. Vaníček se zapojil 
do projektu AZUŠ s Českou filharmonií.  
 
Smyčcové oddělení 
 
Oddělení smyčcových nástrojů má na ZUŠ Habrmanova dlouhou tradici a jeho žáci 
i absolventi dosahují vynikajících výsledků v soutěžích,  jako členové amatérských 
souborů i jako studenti škol s hudebním zaměřením.  
Kromě hry na sólový nástroj navštěvují mladí muzikanti po zvládnutí základů hry 
na nástroj kolektivní výuku, kdy se zapojují do komorních seskupení, hrají 
v souborech a věnují se hře v orchestrech.  Pro žáky smyčcového oddělení 
je záležitostí prestiže možnost hrát ve školních smyčcových  orchestrech 
pro začínající orchestrální hráče funguje ve škole orchestr Juventistrings a pokročilejší 
jsou členy orchestru Juventus Gradecensis.  
V tomto školním roce se oba orchestry naší školy - Smyčcový orchestr Juventus 
Gradecensis - pod vedením paní učitelky Vladimíry Holubové a Smyčcový soubor 
Juventistrings - pod vedením paní učitelky Dagmar Besuchové umístily na 1. místě 
v krajském kole soutěže MŠMT. 
Příznivcům „ostřejšího“ zvuku nabízí smyčcové oddělení možnost vyzkoušet si hru 
na elektro nástroje, vlajkovou lodí jsou skupiny Electrophonix a Electroband. Všechna 
smyčcová tělesa vystupují nejen na koncertech školy, ale můžete je slyšet a vidět 
i na akcích a společenských událostech v Hradci Králové a okolí,  tradiční záležitostí 
jsou vystoupení na festivalech a přehlídkách (Divadlo regionů, ZUŠ OPEN, ZUŠkapel), 
adventní a vánoční koncerty, koncertní sezóna vrcholí květnovým Orchestrálním 
večerem. 
 
Kytarové oddělení 
 Kromě mnoha vystoupení, dílem a koncertů nás čekalo Hradecké Guitarreando. 
Již v září nastartovala svou aktivní koncertní činnost kapela Little Company účastí 
na ZUŠkapel a Dožínkách. V prosinci se uskutečnil v Kostele Českobratrské církve 
evangelické Vánoční koncert kytarového oddělení. Tradiční akce kytarového oddělení 
byly příjemným zpestřením doby adventní. Během obou pololetí se konaly kytarové 
koncerty a v sále ZUŠ proběhlo 14 „kytarových dílen“ a také dílny 
„orchestrální“.  Na červnovém koncertu kytarového oddělení ve Sboru kněze 
Ambrože vystoupili vedle všech tří oddělení Kytarového orchestru ZUŠ Habrmanova 
také kytarový kvartet a mnozí žáci se sólovými skladbami. Novinkou bylo vystoupení 
dua elektrických kytar. Důkazem, že kytaristé nezahálejí ani během prázdnin, bylo 
i letní kytarové soustředění pod vedením K. Kotka. 
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Taneční obor 
Pedagogové a žáci tanečního oboru ZUŠ Habrmanova v uplynulém školním roce 
spolupracovali na množství akcí a aktivit spojených také se soutěží tanečních oborů 
ZUŠ, pořádanou MŠMT.  
Naše tanečnice a tanečníci šli z akce do akce  a spolupracovali i s oborem hudebním 
a výtvarným. Pro rodiče uspořádala M. Šponiarová vánoční ukázkové hodiny. 
Vystoupení, které  si děti pod vedením vyučujících připravily, se setkalo s velmi 
příznivým ohlasem a zpříjemnilo adventní čas. V druhém pololetí připravily žákyně P. 
Šustové taneční vystoupení a dílnu pro děti z MŠ v rámci projektu ZUŠ OPEN. Monika 
Šponiarová v 2. pololetí pořádala Absolventské taneční vystoupení s názvem Po 
stopách tanečních technik. V tomto představení účinkovali žákyně 7. ročníku a náplní 
programu bylo předvést nejen choreografie jednotlivých technik tance (klasického a 
moderního), ale také diváky seznámit s vývojem tance od pravěku po současnost. 
Hlavní náplní tvůrčí práce byla ale práce na přípravě závěrečného vystoupení 
tanečního oboru. To  již tradičně patří k vrcholům každé sezóny v naší škole. 
Jednotlivá taneční vystoupení podle choreografií  Mgr. P. Šustové a Mgr. M. 
Šponiarové byla současně předvedením oceněných soutěžních choreografií. Projekt 
Včelí úl, který připravila se svými žáky P. Šustová, seznámil malé, ale i starší diváky s 
děním ve včelím společenstvu a následně potěšil a poučil i žáky základních škol v 
rámci projektu ZUŠ Habrmanova dětem. 
 
Hudební praktika 
 
Během uplynulého školního roku v rámci výuky hudební nauky a hudebních praktik 
proběhlo množství hudebně - naukových dílen orientovaných k jednotlivým tématům 
a aktivitám rozvíjejícím hudebnost žáků. Hudebně - pohybové projekty 
a se uskutečnily i v hodinách PHV. 
Žáci přípravného studia a 1. - 5. ročníku Hudebních praktik pod vedením 
Mgr. K. Drnovské a J. Steinerové  pracovali s intervaly, akordy a seznamovali 
se s hudebními nástroji také prostřednictvím exkurzí do jednotlivých oddělení naší 
školy. V předmětu Hudební teorie se žáci, kteří směřují ke studiu na středních 
a vysokých školách s hudebním zaměřením, úspěšně zúčastnili přijímacího řízení 
na těchto typech škol. V přípravném oddělení pracují žáci do 7 let pod vedením svých 
pedagogů na utváření celkové hudebnosti prostřednictvím hry a práce s písněmi 
a skladbami odpovídajícími jejich věkovým specifikům. Novinkou byl 6. ročník  
Hudebních praktik pod vedením P. Strejce, koncipovaný jako Poslechový seminář.  
Žáci 2. ročníku předmětu Hudební praktika se pod vedením Mgr. J. Doubkové v rámci 
již tradičních hudebních dílen zabývali hudebními nástroji a lidovou hudbou. Kromě 
zpěvu a tvůrčích aktivit se nejen seznámili s druhy a charakteristickými znaky lidové 
písně, ale během dílny si ověřili také svou zdatnost v poznávání lidových písniček 
pouze podle melodie, či rytmu. Žáci se seznamovali také s informacemi o práci 
orchestru a dirigenta, současně poznali slavná jména české i světové hudební scény. 
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Projekty byly zaměřené na etapy vývoje hudebních slohů, hravé procvičení znalostí 
o hudebních nástrojích a oblast hudebního zápisu.  
 
Výtvarný obor 
  
Cestování v čase i prostoru, hledání vlastní cesty v rámci nastavených kritérií, cesty 
k  sobě i jiným, cesty životem i uměním, propojování i křižovatky a spoustu dalších 
významů slova – to vše se skrývalo pod celoročním projektem pod názvem „Cesty“. 
Svou práci jsme prezentovali na několika výstavách. Tradiční Zimní výstava se konala 
opět v kostele Sboru kněze Ambrože v prosinci a lednu. V prosinci patřil dílům našich 
žáků prostor foyer 1. patře Knihovny města Hradce Králové. Po únorové výstavě 
maleb inspirovaných tématem Labyrintu v jídelně Bazalka následovala v dubnu 
v galerii U Přívozu závěrečná velká přehlídka prací pod názvem Cesty. Hlavní expozici 
tentokrát doplnila výstava portrétů, zátiší a dalších studijních prací v galerii Automat 
v hale Studijní a vědecké knihovny. Po celý rok se pravidelně střídaly výstavy prací 
žáků jednotlivých učitelů v galerii Magnet ve 2. patře školy. 
Červnová Absolventská výstava v galerii Magnet byla přehlídkou závěrečných prací, 
v nichž absolventi prokázali schopnost samostatné výtvarné tvorby.  
Výtvarný obor ve spolupráci se spolkem Výtvarka při ZUŠ Habrmanova připravil pro 
své žáky tři exkurze za uměním do Prahy. V říjnu to byla exkurze do Veletržního paláce 
Národní galerie. Absolvovali jsme dva programy. Ten pro mladší žáky byl na téma 
odrazy, pro starší žáky byl zaměřen na kubistické proměny. Druhá cesta za uměním 
vedla na výstavu Mata Collishawa spojenou s výtvarnou dílnou v Artparku galerie 
Rudolfinum a prohlídku expozic Uměleckoprůmyslového muzea. Další byla prohlídka 
na výstavy čínských malířů - Zhang Xiaogang a Wang Guangyi v Domě U Kamenného 
zvonu a návštěva galerie Zdeněk Sklenář.  
V květnu se žáci i učitelé výtvarného oboru prostřednictvím dopoledních výtvarných 
dílen pro děti z mateřských škol a odpolední prezentace práce před veřejností 
ve městě zapojili do celostátní akce ZUŠ Open.  
Ve spolupráci s Integračním centrem pro cizince proběhl v rámci Dnů ukrajinské 
kultury workshop Olejomalba určený pro naše žáky, který tentokrát vedla ukrajinská 
malířka Yuliia Balabukha. Vytvořené práce jsme představili na akci Setkání národů 
v Adalbertinu. 
Pedagogové se úspěšně prezentovali v celostátní přehlídce výtvarných oborů ZUŠ 
ve Šternberku, kde získali zlaté, stříbrné a bronzové pásmo a několik čestných uznání. 
Tři žáci výtvarného oboru získali ocenění ve Výtvarném salonu královských věnných 
měst, ve výtvarné soutěži Cestou dvou bratří byli oceněni rovněž tři žáci. 
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Zpěv  
 
Hlavním úkolem školního roku 2017-18 v ZUŠ Hradec Králové Habrmanova 
v pěveckém oddělení byla příprava, organizace a účast v postupové soutěži ZUŠ 
ve Zpěvu sólovém a komorním, kterou vyhlásilo MŠMT ČR. 
První koncerty již žáci pěvecké třídy H. Matyášové absolvovali v říjnu 2017: 
Zpěvobraní v koncertním sále ZUŠ a neformální vystoupení na Posezení v umělecké 
kavárně Artičok. Vybraní žáci se pak pravidelně aktivně účastnili  školních Koncertů 
žáků. 
Studentky Lenka Zoubelová a Markéta Tomášová se v říjnu zúčastnily Mezinárodní 
Písňové soutěže Bohuslava Martinů v Praze,  kde nasbíraly velmi cenné zkušenosti. 
Lenka Zoubelová se ve své kategorii probojovala do 2. kola soutěže, kde získala 
Čestné uznání poroty. 
Prosincový koncert třídy Heleny Matyášové Vánoční pohádka pro Barborku, který 
se konal v koncertním sále ZUŠ, dal příležitost také nejmladším žákům, kteří 
nastudovali v hodinách skupinové interpretace hudebně dramatické dílko s vánočním 
příběhem. 
Vybraní sólisté třídy se představili se svým programem ve Vánoční pěvecké soutěži. 
Pod dohledem odborné poroty, úspěšných účastnic soutěží a absolventek školy, zažili 
skutečnou atmosféru soutěžení. Celý program zasvěceně doprovázela paní 
uč. Oksana Domoroslova. 
17. ledna 2018 žáci pěvecké třídy H. Matyášové, kteří se připravovali na soutěž,  
předvedli svůj um na “Novoročním předsoutěžním koncertě” v sále Městské knihovny 
v Hradci Králové. 31. ledna potom na veřejné Soutěžní přehrávce v sále školy, kde 
všichni soutěžící zpěváci školy prokázali svou připravenost. 
Okresní kolo soutěže ZUŠ ve zpěvu se v únoru 2018 konalo v ZUŠ HK, Na Střezině, 
zúčastnilo se 14 žáků školy s těmito výsledky: 
1. místa: Radek Žemlička, Lenka Zoubelová, Tereza Konířová, Magdalena Vlková, 
Markéta Tomášová s postupem do krajského kola 
2. místa: Alžběta Lexová, Klára Porkertová, Diana Kauzak + pěvecké duo (L. Zoubelová 
a M. Tomášová) 
3. místo: Kateřina Seifertová, Adéla Eberhartová, Tobias Baláž, Milan Ulrich 
Krajské kolo soutěže ZUŠ-Zpěv v březnu 2018 se konalo v ZUŠ Jaroměř. Studentka 
Markéta Tomášová zde vybojovala 1. místo ve své kategorii. 
Školní rok vyvrcholil opět koncerty v květnu: Koncertem generací v Knihovně města 
Hradce Králové a Koncerty žáků v sále školy. 21. června 2018 pak Závěrečným 
koncertem ke dni Evropské hudby v sále ZUŠ. 

Klávesové oddělení 

Učitelé klávesového oddělení umožnili žákům ve školním roce 2017/18 předvést 
své dosavadní hráčské výsledky na veřejnosti u příležitosti mnoha koncertů 
a představení ZUŠ. Zároveň se tím snažili postupně odbourávat trému u dětí a obavy 
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ze sebeprezentace. Každé školní pololetí mají „klávesáci“ možnost vystoupit v rámci 
dvou koncertů oddělení v Koncertním sále ZUŠ Habrmanova.  
Ve školním roce 2017/18 připravilo klávesové oddělení hned čtyři interní koncerty  
s tematicky zaměřenými skladbami. První koncert se nesl ve znamení lidových 
a filmových melodií. Na Vánočním koncertu klávesového oddělení si posluchači 
vyslechli nejen známé české koledy, ale žáci přednesli i repertoár z dílny amerických 
skladatelů. Interní koncert, který proběhl v březnu, se věnoval skladbičkám 
pro nejmenší. Závěrečný klávesový koncert  nabídl posluchačům výběr těch 
největších filmových hitů, a to nejen těch současných. 
V únoru se v hradecké kavárně Diverso společně sešli klávesáci a zpěvačky ze ZUŠ 
Habrmanova. Právě v těchto prostorách započali pro tento školní rok sérii 
kavárenských koncertů s názvem HUDEBNÍ KAVÁRNA. V milé atmosféře 
si  posluchači dopřávali nejen hudební mlsání, ale díky kavárenskému prostředí 
ochutnali i pár domácích dortíků, čokolád a také výtečnou kávu. 
Klávesové oddělení se v tomto roce také kromě koncertů zúčastnilo klávesové 
soutěže K2 Keyboard Competition v Kroměříži, která se konala 18.05.2017. Naše škola 
a město Hradec Králové mělo zastoupení ve 3. kategorii. Za naši ZUŠ soutěžila 
a krásné třetí místo vyhrála Magdaléna Bakešová ze třídy Mgr. Adély Šarmanové. 
Ve velké konkurenci třinácti soutěžících z celé republiky obstála a jako nejmladší 
„klávesačka“ kategorie zaslouženě vybojovala toto krásné místo 
Květen patřil ZUŠ OPEN. Pohrát si a něco nového se naučit přišli v rámci projektu ZUŠ 
OPEN naši kamarádi z mateřských škol. Příjemné a uměním naplněné dopoledne 
připravili pro své kamarády a budoucí spolužáky z mateřských škol žáci klávesového 
oddělení naší školy pod vedením svých vyučujících. Děti se seznámily s tím, 
co se může a naopak nesmí dělat na koncertě, s Křemílkem a Vochomůrkou se naučily 
klanět a Mach s Šebestovou jim předvedli, jak takový správný koncert vypadá.  
K závěru roku uspořádalo klávesové oddělení také třídní koncerty v kavárně Artičok  
(A. Šarmanová, J. Štarhová  a P. Buchtová). 

 

Oddělení bicích nástrojů 

Loňský školní rok 2017/2018 pokračoval opět především v afrických rytmech. Kromě 
soustavné přípravy žáků do souborů a orchestrů školy, jsme společně s žáky 
prohlubovali naše vědomosti v již zmíněných afrických rytmech. 
V listopadu 2017 jsme opět spolupracovali s tanečním oborem, když jsme se společně 
prezentovali ve Filharmonii Hradec Králové, na představeních určených pro žáky 
základních škol.  
Stejného roku v měsíci březnu se pedagogové školy Aleš Kolařík a Pavel Mareš, 
zúčastnili workshopu zaměřenému zejména na techniku a interpretaci hry afrických 
rytmů na djembe a další nástroje. Zajímavý a přínosný workshop vedl zkušený lektor 
Honza Vorlíček. 
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V dubnu se konalo v Polici nad Metují krajské kolo soutěže ve hře na bicí nástroje. 
Ze třídy A. Kolaříka přivezli první místa – Jáchym Brodský a seskupení Djembe Groups. 
Druhé místo Karel Král. Ze třídy P. Mareše dovezl třetí místo Jan Allahham. 
S Djembe Groups jsme také během dubna vystupovali jako hosté na Pardubické 
Konzervatoři. Konal se tam absolventský koncert dvou tamních studentů a našim 
žákům se dostalo velice vřelého přijetí. 
Dále jsme o měsíc později společně pořádali v prostorách naší školy workshop 
pro děti z mateřských školek. Stalo se tak při akci Open ZUŠ a skvěle jsme se bavili. 
Pozvání jsme přijali i na zahájení vernisáže výtvarného oboru v ZUŠ Habrmanova. Tato 
akce proběhla loňského června a naše bubnování se směle rozléhalo celou školou. 

 

Populární zpěv 

Jako vždy rámovaly populární školní rok čtyři koncerty v sále školy, na nichž společně 
vystoupili zpěváci a klávesisté - tentokrát si zahráli na Podzimním muzicírování, 
Vánočním koncertě, (Před)jarním koncertování a Předzkouškové pozitivní porci popu 
pro perfektní publikum. Úspěšně pokračuje série kavárenských koncertů - letos padla 
volba na známou hradeckou kavárnu Diverse Cafe. Zpěváci rovněž pravidelně 
participovali na koncertech pořádaných jinými hudebními obory - buď byli pozváni 
jako hostující sólisté nebo se svými spolužáky nechali doprovázet při interních 
i veřejných akcích, jako jsou například vánoční nebo jarní koncerty Dechového 
orchestru ZUŠ Habrmanova.  
Dlouho a pečlivě chystaným počinem bylo hodinové předvánoční vystoupení 
na Masarykově náměstí, jehož pilířem byly tři ansámblové vstupy zahrnující známé 
koledy v netradičním hávu.  
Ani letos nechyběli zpěváci na květnové akci ZUŠ open, kde se letně laděným 
repertoárem podíleli na jinak převážně orchestrálním koncertě pod širým nebem. 
V samém závěru roku byli zpěváci přizváni ještě ke dvěma událostem: jedné tradiční, 
jíž je slavnostní předávání certifikátů v průběhu zakončení projektu Internet 
pro  seniory, který pořádá město Hradec Králové, a jedné velmi specifické, a sice 
k mezinárodnímu Mírovému běhu, což je neobyčejný běh s pochodní, kterou nesou 
běžci přes více než 140 zemí světa. V tomto ročníku byly pozvány starší studentky 
populárního oddělení ZUŠ Habrmanova, aby jménem města zahájily další část běhu. 
Přestože se letos oddělení populárního zpěvu prezentovalo při většině příležitostí jako 
sehraný celek, dařilo se i jednotlivcům: slečna Barbora Žárská se v prosinci a lednu 
úspěšně zúčastnila zavedené interaktivní hudební soutěže Česko - Slovenská 
SuperStar a probojovala se mezi stovkami zkušenějších zpěváků až do Super výběru. 
Oliver Pech vystoupil jako sólista Jarního jazzového koncertu v Jiráskově divadle 
v Novém Bydžově po boku členů divadla SeMaFor a v závěru školního roku navíc 
získal v soutěži Skutečský slavík 1. místo v kategorii žáků do jedenácti let s postupem 
na koncert vítězů, kde bude zpívat s kapelou složenou z profesionálních hudebníků. 
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Ve stejné soutěži pak Martin Probošt a Kateřina Koblásová získali ve svých 
kategoriích 2. místa. 
V permanenci bylo i nahrávací studio - kromě řady sólových počinů určených pro 
prezentaci školy a v soutěžích vzniklo CD s minioperkou na motivy pohádky Dvanáct 
měsíčků. 
 
 

Klavírní oddělení 

Pedagogové klavírního oddělení po celý rok zajišťovali korepetice pro ostatní hudební 
oddělení. Ke korepeticím vede i své žáky, mladé klavíristy, kteří na tradičním koncertě 
doprovodů prezentují své schopnosti doprovázet ostatní hudebníky veřejně.  
Během prvního adventního týdne navštívila Mgr. P. Buchtová s několika žáky dvě 
hradecké mateřské školy, MŠ Plačice a MŠ Kamarád ve Veverkově ulici.  Děti slyšely 
drobné skladbičky, lidové i umělé písničky. Naši žáci si zase vyzkoušeli, jaké to je - 
představit se několika slovy a zahrát před malými posluchači. Ze třídy p. uč. 
P. Buchtové se představily: Anna Hájková, Anna Hradilová, Nela Senzjuková (ta 
zaujala diváky i hrou na saxofon – vyučuje p. uč. F. Uhlík),  pěvecké oddělení výborně 
reprezentoval Oliver Pech (vyučuje p. uč. P. Macháček).  
V moravském městě Příbor se ve dnech 22.03 – 23.03. konal II. ročník celostátní 
soutěžní přehlídky ve hře na klavír. Soutěžilo se v místní ZUŠ, která je umístěna 
v krásných prostorách piaristického kláštera uprostřed města.  V deseti kategoriích 
se sešlo celkem 126 soutěžících z celé republiky. Naši školu reprezentovaly žákyně 
p. uč. E. Drye a p. uč. P. Buchtové.  V silné konkurenci obstály velice dobře. 
Kateřina Turková (p. uč. E. Drye) získala zlaté pásmo v 0. kategorii, její sestra 
Anna (p. uč. E. Drye) pásmo stříbrné. Obě žákyně p. uč. P. Buchtové soutěžily ve 
4. kategorii. V té obdržela Barbora Tlučhořová stříbrné pásmo a Ema Škrhová zlaté 
pásmo. Ema si navíc ještě odnesla ocenění za mimořádný interpretační výkon. 
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Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené 
Českou školní inspekcí 

Ve školním roce 2017/2018 školu nenavštívila Česká školní inspekce.  
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Základní údaje o hospodaření školy 

 

Výnosy celkem    26 454 

Poplatky od zletilých žáků, rodičů, zákonných zástupců     3 443 

Výnosy z doplňkové činnosti        120 

Dotace   22 663 

Ostatní výnosy         228 

 

Náklady provozní celkem   26 336 

Mzdové náklady   16 064 

Ostatní osobní náklady       627 

Zákonné odvody zdravotního a sociálního  

pojištění  

   5 331 

Výdaje na učebnice, učební texty a učební  

pomůcky a materiál 

     905 
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Údaje o přijímacím řízení 

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. 
 
Kryštof Sedílek      - Konzervatoř Pardubice 
Daniela Mašková   - SUPŠHNN, Hradec Králové - Design interiérů 
                                 - Střední umělecká škola oděvní, Lysá nad Labem 
Justýna Vitvarová - SŠ grafická, Jihlava – Animace a game art  
                                 - SŠ cestovního ruchu a grafického designu, Pardubice – Grafický   
                                   design 
Eliška Adamková  - Střední škola vizuální tvorby, Hradec Králové -  Branding design 
Matouš Kubias       - SUPŠHNN, Hradec Králové -  Design interiér 
                                 - Uměleckořemeslné zpracování dřeva 
Alena Vítková        - Střední škola a vyšší odborná škola aplikované kybernetiky     
                                    s.r.o. HK 
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Údaje o zapojení školy do rozvojových 
a mezinárodních programů 

Škola nebyla ve školním roce 2017/18 zapojena v žádném programu. 
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Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci 
celoživotního učení 

Škola organizuje vzdělávání dospělých ve všech třech oborech. V hudebním oboru je 

největší zájem o hru  v souborech a orchestrech školy. Ve výtvarném a tanečním 

oboru je studium individuálně přizpůsobeno potřebám dospělých studentů. 
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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. 
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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. 

 

Sebehodnocení školy 
 

Ve školním roce 2017/18 škola zaměřila svoje sebehodnocení na ŠVP. Na základě 

připomínek pedagogů byly přijaty drobné úpravy tohoto dokumentu. 
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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 01.01.2017 – 31.12.2017 

 

 

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. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ze dne 08.11.1999, 

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 10.01.2018.                                            MgA. Petr Fiala  

                                                                               ředitel školy 
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Příloha č. 2 –  Bulletin 
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Příloha č. 3 – Komentář k výsledku hospodaření v roce 2017 
Základní umělecká škola, Hradec Králové, Habrmanova 130, vzdělává žáky ve třech uměleckých 

oborech (hudební, výtvarný a taneční obor). 

V roce 2017 hospodařila ZUŠ – Habrmanova s  kladným hospodářským výsledkem 118 tis. Kč.  Náklady 

činily 26 336 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 935 tis. Kč a s příspěvkem Královéhradeckého kraje na neinvestiční výdaje v částce 21 
727 tis. Kč Významnou položkou jsou také příspěvky za školné, výpůjčné a z pronájmu prostor školy 

v celkové výši 3 700 tis. Kč. Celkový počet žáků školy byl 1167. Závazná kapacita žáků je podle 

rozhodnutí o zařazení do sítě škol – 1200 žáků. 

Náklady  celkem v tis. Kč                       26 336 tis. Kč  
 
Účet 50 – Spotřebované nákupy        1 663 tis. Kč 
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                                        1 611 tis. Kč          
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                     22 024 tis. Kč 
Náklady na mzdy plně pokryl upravený rozpočet. 

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 54 – Ostatní náklady                      38 tis. Kč 
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        999 tis. Kč 
Částka vynaložená na odpisy DHM odpovídá předpokládané výši odpisů za rok 2016 

Nákup drobného majetku odpovídá čerpání finančních prostředků dle plánovaného rozpočtu. 

Účet 56 – Kurzové ztráty                           1 tis. Kč 
Náklady spojené s nákupem DDHM v cizí měně. 

 

Výnosy celkem  v tis. Kč                         26 454 tis. Kč 
 
Účet 60 – Tržby z prodeje služeb        3 762 tis. Kč 
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. 
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Účet 64 – Ostatní výnosy                      29 tis. Kč 
Příjem v ostatních výnosech se skládá z výnosů – náhrada škody, dopravné na soutěže, poplatek 

za platbu do pokladny. 

 Účet 67 – Provozní dotace                22 663 tis. Kč 
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                   118 tis. Kč 
     
 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 2017 hospodařila Základní umělecká škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 v příjmové části: 

1. s příspěvkem na provoz od Magistrátu města Hradec Králové ve výši 935 tis. Kč s příspěvkem 
Královéhradeckého kraje ve výši 21 727 tis. Kč 

Příspěvky byly v souladu s platnými zákony a předpisy využity podle přiděleného účelu a bylo s nimi 

zacházeno hospodárně.  

Hospodářský výsledek 118 tis Kč – kladný HV navrhujeme přidělit do rezervního fondu v částce 68 tis. 

Kč  a do fondu odměn 50 tis. Kč.  

 

Vývoj mezd stav pracovníků 
Oproti roku 2016 došlo v roce 2017 ke zvýšení osobních nákladů (mzdových prostředků). Zvýšila 

se výše průměrné mzdy z 27 698 Kč na 30 576 Kč. 

U pedagogických pracovníků se zvýšila průměrná mzda z 28 065 Kč na 30 819 Kč a průměrný počet 

pedagogických pracovníků se zvýšil o 0,5 pracovníka..  

U  nepedagogických  pracovníků  došlo  ke  zvýšení  průměrné mzdy oproti roku 2016 z   23 752  Kč 

na 27 687  Kč. 

 

1. vývoj mezd bude určován nařízeními vlády a změnami zákonů 
2. počet pracovníků bude určen především budoucím počtem žáků  

 
Hospodaření s majetkem 
 
Základní umělecká škola, Hradec Králové, hospodařila k 31. 12. 2017 dlouhodobým majetkem 

v pořizovací hodnotě  18 310 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. 

 



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017/2018  

Stránka 35 

Tvorba a použití peněžních fondů a jejich krytí 
 

Fond odměn  (411) 
PS  252 tis. Kč   Příděl ze zl. HV  0 tis. Kč   Čerpání  0 tis. Kč      Zůstatek  252 tis. Kč 
Fond odměn byl povýšen přídělem ze zlepšeného hospodářského výsledu.  

FKSP  (412) 
PS  111 tis. Kč    Tvorba 308 tis. Kč     Čerpání  205 tis. Kč   Zůstatek  214 tis. Kč 

Fond FKSP byl povýšen o základní příděl z hrubých mezd a ponížen čerpáním dle platné vyhlášky 

(příspěvek na stravování a sportovní akce). 

Rezervní fond (413) 
PS 284 tis. Kč  Příděl ze zl. HV 86 tis. Kč  Čerpání  0 tis. Kč  Zůstatek 370 tis. Kč 

Rezervní fond byl povýšen přídělem ze zlepšeného hospodářského výsledku. 

Čerpání fondu nebylo použito na posílení fondu reprodukce investičního majetku. 

Fond reprodukce investičního majetku (416) 
PS  392 tis. Kč   Tvorba 172 tis. Kč   Čerpání   0tis. Kč   Zůstatek   564 tis. Kč 

Fond reprodukce investičního majetku byl tvořen odpisy DHM. . 

Čerpání fondu bylo použito na nákup hudebních nástrojů.  

 

Stav závazků a pohledávek k 31.12.2017 
 
Stav závazků:         2 712 tis. Kč 
SU 321 - Dodavatelé                                               73 tis.  Kč 

SU 331 - Zaměstnanci                                         1 135  tis. Kč 

SU 336 - Záv. sociální pojištění                            465  tis. Kč 

SU 337 - Záv. zdravotní pojištění                         200  tis. Kč 

SU 342 - Ost.přímé daně                                       194 tis.  Kč 

SU 344 -  Jiné daně a poplatky                                 0 tis.  Kč 

SU 378 - Ost. krátkodobé závazky                         23 tis.  Kč 

SU 389 - Doh. účty pasivní                                    622 tis. Kč 

 

Závazky činí především nevyplacené mzdy a odvody za prosinec 2017 a dodavatelské faktury 

neuhrazené do konce kalendářního roku. 

 

Stav pohledávek:   669  tis. Kč           
SU 311 - Odběratelé     1 tis. Kč 

SU 314 - Poskytnuté provozní zálohy               597 tis. Kč 

SU 335 - Pohledávky za zaměstnanci                     12 tis. Kč   

SU 381 - Náklady příštích období    58 tis. Kč 

SU 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky               1 tis. Kč  
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Příloha č. 4 - Výkaz S-24 01
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