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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 01. 09. 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 01. 08. 2012 
jmenovacím dekretem 
MMHK/069614/2012 SZ 
MMHK/012903/2012 ze dne 15.05.2012 
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  
www.zus-habrmanova.cz  

Datová schránka vurmu46 
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 
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1.4 Materiálně - technické podmínky školy 
Učebny, sály 39 učeben, koncertní sál, dva taneční sály, 

učebna řezbářství, učebny VO 
Vybavení školy audiovizuální a 
výpočetní technikou 

4 dataprojektory, většina tříd nahrávací 
zařízení a CD přehrávač, počítače ve všech 
učebnách, speciální počítačová učebna 
(hudební nauka, fotografie) 

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 
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  
IČO: 22688706 

1.5 Údaje o občanském sdružení při škole 
Název občanského sdružení: Výtvarka při 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 
IČO: 22724460 

 

1. Přehled oborů základního uměleckého vzdělávání 
 
Viz Příloha – výkaz V 24-01 

 
 

2. 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 čtyři, úklid a správa počítačových sítí 
je zajišťován dodavatelsky. 
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2.1 Základní údaje o pracovnících školy  
 

Viz Příloha – výkaz V 24-01 
 

2.2 Údaje o pedagogických pracovnících 
 

Osobní 
číslo 

Praxe Úvazek 
Dosažené vzdělání Vyučovaný předmět 

roky dny procent 
4970 2 125 100 vysoká škola klávesy 
4991 24 153 100 vysoká škola pozoun, baryton, zobcová flétna, tuba 
4992 22 74 100 vyšší odborné viola, housle, komorní hra 
4993 0 304 17 střední s mat. příčná flétna 
7522 3 323 54 vysoká škola příčná flétna, zobcová flétna 
11556 30 187 100 bakalář housle, smyčcový orchestr 
14933 28 183 100 vyšší odborné bicí, el. kytara, trubka 
14950 26 48 85 vysoká škola klavír 
15162 23 179 100 vysoká škola hudební nauka 
15180 36 340 100 vysoká škola klavír 
15620 14 47 50 vyšší odborné baskytara, kontrabas 
17705 32 187 100 vyšší odborné klavír 
18600 17 74 30 vyšší odborné Improvizace, korepetice 
18725 16 390 100 vysoká škola kytara 
18908 16 304 100 vysoká škola klavír, PHV 
24050 15 201 29 bakalářské přípravná výtv. výchova, animace 
24055 8 304 30 vysoká škola klarinet 
24704 43 340 35 vyšší odborné saxofon, skup. interpretace 
27970 19 182 100 vysoká škola klavír, HN, hra na klávesy 
30325 18 374 100 vysoká škola plošná tvorba 
35040 18 243 100 vysoká škola klavír 
36000 13 119 100 střední s mat. kytara 
36050 6 272 78 vysoká škola zpěv, elektrické klávesy 
40125 13 227 100 vyšší odborné bicí nástroje 
40147 22 31 100 vyšší odborné kytara 
48915 35 364 100 vyšší odborné zobcová flétna, lesní roh, trubka 
49510 6 49 61 vyšší odborné. bicí nástroje 
49736 38 334 100 vyšší odborné fagot, hoboj, zobcová flétna 
50081 23 117 100 vysoká škola klarinet, saxofon 
50150 30 285 100 vyšší odborné sólový zpěv 
49740 10 281 56 vyšší odborné populární zpěv 
60220 10 229 65 vysoká škola příčná flétna, zobcová flétna 
60526 43 340 100 vyšší odborné klavír 
54900 0 305 29 střední s mat. řezbářství 
60530 2 61 61 střední s mat. kytara 
69734 33 295 62 vysoká škola keramika, plošná tvorba 
70107 13 170 100 bakalářské plošná tvorba 
76306 16 234 100 doktorské kytara 
76515 9 206 28 vysoká škola řezbářství 
77530 25 208 100 vysoká škola plošná tvorba 
78309 42 172 35 vyšší odborné housle, komorní hra 
78543 1 232 65 vysoká škola housle 
81051 9 152 100 vysoká škola elektrické klávesy 
81110 9 88 100 vysoká škola klavír 
83705 6 304 100 vysoká škola současný tanec 
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84189 26 87 100 vyšší odborné akordeon, zobcová flétna, el. klávesy 
84311 40 305 100 vyšší odborné klavír 
84315 31 287 100 vysoká škola současný tanec 
87908 43 141 100 vysoká škola příčná flétna 
96910 10 85 52 vysoká škola violoncello 
96911 1 222 30 vyšší odborné klavír 
      
      
 

2.3 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 

6 8 8 11 2 5 1 4 1 5 18 33 

 
 

2.4 Údaje o nepedagogických pracovnících 
 

Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 

1 účetní 1,0 Vysoká škola 
2 mzdová účetní 1,0 SŠ s mat. 
3 hospodářka 1,0 Vysoká škola 
4 školník 0,7 vyučen 

 
 
 
 

3. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických 
pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy 
 
Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta – 1 pedagog 
Konzervatoř Pardubice – 1 pedagog 
JAMU Brno – 2 pedagogové 
Konzervatoř J. Ježka, Praha – 1 pedagog 
 
Finanční prostředky vynaložené na další vzdělávání (semináře): 
Pedagogičtí pracovníci – celkem       51 940,- Kč 
Nepedagogičtí pracovníci – celkem    9 940,- 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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4. 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. 
 
   

Borůvková Petra         SUPŠHNN, Hradec Králové, design interiérů 
Čejková Natálie           SUPŠHNN, Hradec Králové, Střední škola vizuální tvorby, design     
                                       interiérů, branding design 
Derner David                Konzervatoř Pardubice – Hra na pozoun 
Doležalová Alžběta    Petrov – HNN.cz – Design interiérů 
Fišerová  Eliška            Střední škola vizuální tvorby, Hradec Králové – branding design 
Francková Tereza       ČVUT Praha, fakulta architektury 
Glovacká  Pavlína       SUPŠHNN, Hradec Králové, design interiérů 
Hájková Veronika      SUPŠHNN, Hradec Králové, design interiérů 
Hašková Markéta      SUPŠHNN, Hradec Králové, design interiérů 
Hebrová Adéla             Taneční konzervatoř Brno    
Matoušková Sabina  Střední škola cestovního ruchu – grafický design 
Nováková Adéla         SUPŠHNN, Hradec Králové, design interiérů 
Sotonová  Hana          Konzervatoř Pardubice – Sólový zpěv 
Šafková Adéla            Střední škola vizuální tvorby, Hradec Králové – branding design 
                                     Vyšší odborná škola a střední zdravotnická škola, Hradec Králové 
                                     zubní laborant 
Večeřová Tereza        Technická univerzita Liberec, fakulta urbanismu a architektury  
                                     Design prostředí 
Vrkotová Markéta    Střední škola oděvní, služeb a ekonomiky, Červený Kostelec 
                                     Modelářství a návrhářství oděvů 
 
 

 
5. Údaje o aktivitách školy a prezentaci školy na 
veřejnosti 

 
Ve škole studovalo ve školním roce 2015/2016 celkem 1193 žáků.  
Hudební obor - 659 
Výtvarný obor - 370 
Taneční obor - 164 
 
Na naší škole působí tyto soubory a orchestry: 
 
Smyčcový orchestr Juventus Gradecensis - pod vedením paní učitelky Vladimíry 
Holubové 
Smyčcový soubor Juventistrings - pod vedením paní učitelky Dagmar Besuchové 
Electrophonix – pod vedením paní učitelky Dagmar Besuchové 
Elektroband – pod vedením paní učitelky Dagmar Besuchové 
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Pilařovo kvarteto  - pod vedením paní učitelky Vladimíry Holubové 
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 
Sax Frappé - pod vedením pana učitele Davida Marišler 
Sax Gracias - pod vedením pana učitele Davida Marišlera 
Kytarový orchestr - pod vedením pana učitele Kamila Kotka 
Malý kytarový orchestr - pod vedením pana učitele Kamila Kotka 
Přípravný kytarový orchestr pod vedením pana učitele Jiřího Slavíčka 
Little Company –  skupina pod vedením pana učitele Jana Doležala 
Flautissimo - pod vedením paní učitelky Evy Hainové 
Baroko - pod vedením pana učitele Tomáše Dvořáčka 
 
Činnost jednotlivých oddělení a oborů 
 
Dechové oddělení 
 
I tento školní rok byl pro dechové oddělení spojen s mnoha akcemi a soutěžemi. K těm 
nejvýznamnějším úspěchům patří ocenění v soutěži o titul Talent královehradecké kultury 
za rok 2015, který získali klarinetista Tomáš Macke ze třídy MgA. D. Marišlera a Dechový 
orchestr ZUŠ Habrmanova pod vedením J. Doležala. 
Dechové soubory obsadily v různých soutěžích výborná místa – v soutěži Novohradská 
flétna 2. a 3. místo, v krajském kole celostátní soutěže ZUŠ výborná 1., 2., i 3. místa a dva 
soubory vybojovaly postup do kola celostátního. Vynikajícím úspěchem je 1. místo 
trombonového Bar bar kvarteta v celostátní soutěži ZUŠ v komorní hře na žesťové 
nástroje pod vedením MgA. V. Besucha a 3. místo souboru Sax Gracias v celostátním kole 
soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou dechových nástrojů. 
Trombonista David Derner úspěšně vykonal talentové zkoušky a byl přijat na pardubickou 
konzervatoř. 
Mezi tradiční vystoupení našich žáků patří také koncerty dechových souborů. Soubor 
zobcových fléten Flauttissimo vystoupil na adventním koncertě v Muzeu, dále při vernisáži 
výtvarného oboru ZUŠ pod názvem Renesance a při koncertě ve Sboru kněze Ambrože. 
Soubor Tromboneband jsme mohli slyšet například na Velkém náměstí při oslavách 
příjezdu Martina na bílém koni. K ojedinělým akcím patří vystoupení Dechového orchestru 
‚Na střeše‘ Městské knihovny, soubory Sax Frappé a Sax Gracias vystoupily v rámci 
předvánočních akcí v Muzeu. Dechové soubory také tradičně koncertují v Domově 
Sv. Josefa v Žírči. 
Úspěšným počinem byla spolupráce dechového oddělení a tanečního oboru školy 
na vystoupení v rámci projektu ZUŠ Habrmanova dětem, které se uskutečnilo v Divadle 
DRAK. 
Žáci dechového oddělení spolupracovali s mateřskými školami v Hradci Králové 
prostřednictvím vystoupení v těchto předškolních zařízeních i na půdě ZUŠ Habrmanova 
(koncert Sedmikráska, společné pohádkové vystoupení s klávesovým a pěveckým 
oddělením a tanečním oborem). 
 
Smyčcové oddělení 
Soubor Electrophonix pod vedením D. Besuchové se zúčastnil už několika koncertů 
v Královéhradeckém kraji. Fanoušci mohli oblíbenou skupinu podpořit už v září 
na festivalu ZUŠ kapel v Třebechovicích pod Orebem. Kapela ani letos nezapomněla 
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na mládež, a proto v říjnu uspořádala výchovný koncert pro SPŠ. Studenti se dozvěděli, 
jak fungují elektrofonické nástroje. Zájemcem o vystoupení bylo i město Hradec Králové. 
Společně s Trombon Bandem je zástupci města Hradce Králové pozvali na oslavy vzniku 
samostatné Československé republiky 28. října.  
Koncertní sál ZUŠ Habrmanova patřil v listopadu nejmenším posluchačům a přátelům 
mateřské školy Sedmikráska. Účinkující předvedli s nasazením a zaujetím připravené 
vystoupení a udrželi dvou až pětileté posluchače v nezvyklé pozornosti. Závěrečným 
bodem programu byl tanec malých dětí s tanečnicemi v lidových krojích. Děti měly 
možnost si prohlédnout a „vyzkoušet“ hudební nástroje – troje housle, klavír, trubku, lesní 
roh a nástroje žesťového kvarteta. 
Smyčcový orchestr Juventistrings a Juventus Gradecensis nacvičoval vánoční repertoár 
na podzimním soustředění. Vedoucí orchestru  - Dagmar Besuchová a Vladimíra Holubová 
- navodily opět příjemnou atmosféru, kdy pravidelné zkoušky střídala zábava i odpočinek. 
O večerní program se postarali starší členové orchestru. Hmatatelným výsledkem byl 
závěrečný koncert pro místní publikum, které si s nadšením pořizovalo zvukový záznam. 
Závěr roku patřil vánočním koncertům celého smyčcového oddělení. Nelze opomenout 
Koncert orchestrů v novém „orchestrálním“ sále ZUŠ Habrmanova a především Vánoční 
koncert v Evangelickém kostele. Smyčcové orchestry Juventistrings, Juventus Gradecensis, 
Electrophonix a Pilařovo kvarteto se postaraly o krásný hudební zážitek, který byl 
okořeněn hereckými výkony Dagmar Besuchové a Vladimíry Holubové.  
Tento školní rok proběhl také ve znamení soutěží, konala se totiž soutěž základních 
uměleckých škol v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů. Krajské kolo 
smyčcových nástrojů v komorní hře se uskutečnilo v Polici nad Metují. Ve velké 
konkurenci 59 soutěžních komorních seskupení se zúčastnilo za naši školu devět 
komorních těles. V první části soutěže se soubory ZUŠ Habrmanova umístily na pěkných 
čelních pozicích - získaly pět druhých míst a tři místa třetí. S velkým nasazením skvěle 
zabodovala komorní tělesa pod vedením Dagmar Besuchové a Jana Zemena, která získala 
ve svých kategoriích 1. místo! 
Již 29. orchestrální večer se stal v letošním školním roce vyvrcholením úspěšné činnosti 
smyčcového oddělení. Koncert proběhl v sále Filharmonie Hradec Králové. Koncert 
zahájilo Pilařovo kvarteto, dále zahrál soubor Baroko giocoso a Smyčcové kvarteto. 
Vyvrcholením večera bylo vystoupení obou smyčcových orchestrů naší školy -  
Juventistrings i Juventus Gradecensis. Také soubor Violoncellové kvarteto a kapely 
Electrophonix a Electroband se dočkaly velkého posluchačského ohlasu.  
 
Kytarové oddělení 
Tento školní rok byl pro kytarové oddělení spojen s mnoha akcemi a soutěžemi. 
Uskutečnilo se 14 „kytarových dílen“ z toho dvě dílny „orchestrální“. Na „orchestrálních“ 
dílnách Přípravný orchestr a Malý orchestr zahráli svůj repertoár připravovaný 
na prosincový a červnový koncert kytarového oddělení. 
V prosinci se uskutečnil v Kostele Českobratrské církve evangelické Vánoční koncert 
kytarového oddělení. Na koncertě vystoupili žáci jak se sólovými skladbami, tak 
v komorním souboru a v kytarových orchestrech. Tradiční akce kytarového oddělení byla 
příjemným zpestřením doby adventní. Během obou pololetí se konaly tři kytarové 
koncerty žáků ze třídy Kamila Kotka a Jiřího Slavíčka. 
V rytířském sále zámku v Pardubicích se konal 25. dubna Koncert kytarových orchestrů, 
na kterém se představil publiku Kytarový orchestr ZUŠ Habrmanova s nově 
nastudovanými skladbami. O necelý měsíc později (20. a 21. května) získal orchestr 
v 15. ročníku národní kytarové soutěže Hradecké Guitarreando pořádané v ZUŠ Střezina 
v Hradci Králové zlaté pásmo. Soutěže se zúčastnilo osm kytarových orchestrů z celé 
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České republiky. Náš kytarový orchestr pod vedením Kamila Kotka tak obhájil zlaté pásmo 
z roku 2008, kdy se tato národní soutěž v kategorii orchestrů naposledy uskutečnila. 
Významnou součástí aktivit kytarového oddělení je také činnost a koncertní působení 
kapel tvořených žáky školy. Kapela Little Company, kterou vede Jan Doležal, vystoupila 
v tomto školním roce celkem na jedenácti koncertech – čtyřikrát v královehradeckém 
jazzovém klubu Satchmo, dále pak v Country Clubu Lucie, v rámci Královéhradeckých 
krajských dožínek, na CMI - Festivalu hudebních nástrojů, v Třebechovicích na Festivalu 
ZUŠ, na Střední průmyslové škola stavební v Hradci Králové, v Třebechovicích – Motoazyl 
a v Nechanicích –  U Ságnerů. Rocková kapela SKUPINTER III, jejímž vedoucím je pan Iraklis 
Karasaridis, představila svůj repertoár v sále naší školy. Na koncertě kytarového oddělení 
ve Sboru kněze Ambrože vystoupilo vedle všech tří oddělení Kytarového orchestru ZUŠ 
Habrmanova také kytarové trio se saxofonem pod vedením K. Kotka a nejlepší žáci našeho 
oddělení se sólovými skladbami. V průběhu letních prázdnin proběhlo kytarové 
soustředění pod vedením K. Kotka. 
 
Taneční obor 
 
Taneční obor zahájil školní rok návštěvou tanečního představení Ohada Nahariho 
Decadance v Národního divadla v Praze. Následně proběhly v tanečním oboru pravidelně 
pořádané „Veřejné hodiny pro rodiče“, na kterých měli rodiče možnost shlédnout nejen 
práci učitelek, ale také zkonzultovat jejich dosavadní vzdělávání a seznámit se s důležitými 
informacemi a akcemi, které taneční obor připravuje. Dalšími významnými akcemi byla 
předvánoční taneční vystoupení pro rodiče žáků s názvem „Těšíme se na Vánoce“. 
Po úspěšném složení talentových zkoušek byla žákyně Adéla Hebrová ze třídy Mgr. Petry 
Šustové je přijata na osmiletou brněnskou Taneční konzervatoř. 
V březnu žákyně druhého stupně ze třídy paní Mgr. Petry Šustové na pozvání 
organizátorů 4. Reprezentačního florbalového plesu zatančily v rámci předtančení.  
Na sklonku března a dubna proběhlo taneční soustředění, kterého se zúčastnili žáci 
3. ročníků. Cílem těchto soustředění byla především příprava na „Krajskou postupovou 
přehlídku dětských skupin scénického tance“,  konající se dne 7.4.2016 v Červeném 
Kostelci. Na prknech divadla J. K Tyla se zde představily žákyně 3. ročníků v choreografii 
„Čekání na ježíška“ a v nově nastudované choreografii „Děti času“ a dále také žákyně 
6. ročníku v choreografii „Biely strom“. 
Následující měsíc se na podobném tytu taneční přehlídky, která byl určena pro žáky 
od 14 let, představily i žákyně z druhého stupně. Tato krajská postupová přehlídka 
se konala dne 7.5.2016 v Jaroměři.  
Veronika Prokešová zatančila jako host na vernisáži výtvarného oboru s názvem 
„Renesance žije“.  Úspěšný byl dubnový zájezd na představení souboru Národního divadla 
Praha Ohad Nahari: Decadance.  
Hudebně taneční vystoupení „Hudba, tanec a ty“ proběhlo dne 22.4.2016 v rámci 
pravidelně pořádaného projektu ZUŠ Habrmanova dětem v královéhradeckém divadle 
Drak. V rámci dvou dopoledních představení se na této akci představily žákyně druhého 
stupně, které tanečně ztvárnily „duše deseti hudebních nástrojů“. Poslední dubnový den 
patřil oslavám Mezinárodního dne tance akcí pro nejmenší žáky a jejich maminky 
s názvem „Maminko, pojď si se mnou zatančit“. V rámci pestrého a velmi vydařeného 
programu si děti mohly poprvé společně se svými maminkami zatančit, zahrát si zábavné 
pohybové a tvořivé dětské taneční hry. Cílem této akce byla nejen příležitost zapojit rodiče 
do tanečního procesí, ale také je seznámit s hrami a možnostmi, jak lze příjemně a zábavně 
strávit společný čas a něco nového se naučit za pomocí improvizačních a tanečních her. 
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Květen se odehrával především v duchu příprav na závěrečné taneční vystoupení. Proto 
také proběhla víkendová soustředění pro žáky 4. - II. stupně v rekreačním zařízení 
v Mladočově u Litomyšle.  
Z dalších aktivit tanečního oboru lze jmenovat vystoupení na akci hudebního oboru 
„Mozartovy narozeniny“, veřejné hodiny pro rodiče a děti a reprezentace školy 
na mezinárodní soutěži  Hradecká Odette. Žákyním se na této konkurenčně náročné akci 
podařilo vybojovat 2. a 3. místo v moderním tanci. 

Poslední a zároveň největší a nejúspěšnější akcí celé roční práce byla dvě závěrečná 
taneční vystoupení s názvem „Černobílý svět“, která se uskutečnila v Klicperově divadle. 
 
Výtvarný obor 
Výtvarný obor prezentoval v tomto školním roce svou práci na osmi výstavách. Tradiční 
Zimní výstava proběhla opět v kostele Sboru kněze Ambrože v prosinci a lednu. 
Následovala jarní série výstav věnovaných oborovému projektu Renesance, zahájená 
Renesanční ochutnávkou ve Výstavním prostoru 5. patro Studijní a vědecké knihovny 
Hradec Králové. 
Další dvě, Renesance v galerii U Přívozu a Variace na Renesanci v galerii Knihovny města 
Hradce Králové, byly doplněny výtvarnými dílnami pod názvem Renesanční šatníček pro 
děti z mateřských škol a prvního stupně základních škol. Na vernisážích výtvarníci 
spolupracovali s tanečním a hudebním oborem. Recipročně se výtvarný obor podílel 
na koncertě pěvecké třídy, nazvaném Mozartovy narozeniny. 
Následovala komorní výstava portrétů a autoportrétů v jídelně Bazalka. 
Výstavní prostor v hale Regiocentra byl tentokrát věnován představení tvorby žáků 
jednotlivých studijních zaměření bez tematického omezení. 
Červnová Absolventská výstava v galerii Magnet ve 2. patře školy byla přehlídkou 
závěrečných prací, v nichž absolventi prokázali schopnost samostatné výtvarné práce. 
Poslední výstava tohoto roku v kavárně Artičok byla zaměřena opět na renesanční témata. 
Výtvarný obor ve spolupráci se spolkem Výtvarka při ZUŠ Habrmanova připravil 
pro své žáky tři exkurze. První vedla již v říjnu do Litomyšle. Uvedla projekt Renesance 
návštěvou zámku a Domu U Rytířů. Dvě červnové exkurze mířily za zajímavými výstavami 
do Prahy a byly jako obvykle doplněny edukačními programy a výtvarnými dílnami. 
Žáci výtvarného oboru získali několik ocenění ve výtvarných soutěžích: 44. Mezinárodní 
dětská výtvarná výstava Lidice 2016, Propojený svět Technologické agentury ČR, cena 
„Madame Humanité“, Poznáváme svět - Země mořeplavců Střediska volného času BÁJO, 
Cestou dvou bratří, XI. ročník výtvarné soutěže pro děti I. stupně ZŠ, MŠ a ZUŠ, 10. ročník 
soutěže Kde končí svět – Jak je to s králem?, XIV. ročník výtvarné soutěže pro předškolní 
děti, výtvarná soutěž ZUŠ královských věnných měst. Celkem13 žáků úspěšně složilo 
talentové zkoušky na střední a vysoké školy uměleckého zaměření. 
 
Populární zpěv 
Školní rok 2015 – 2016 začali naši žáci pěkně zostra. Hned v září jsme společně 
s klávesovým oddělením navštívili festival Jičín – město pohádky s habrmanskou Červenou 
Karkulkou. Děti podaly skvělé výkony a sklidily zasloužený potlesk na Velkém náměstí. 
Diváci se skvěle bavili a my jsme se tak před zaplněným náměstím důstojně rozloučili 
s naší inscenací Karkulky.  
Ani se nenadějete a jsou tu Vánoce, tak rychle běží rok, vždyť to znáte sami ☺ Pro někoho 
svátky klidu a pro nás muzikanty čas adventních a vánočních koncertů.  Hned první neděli 
adventní jsme se sešli před Evangelickým kostelem, kde žáci odzpívali, v chladném počasí 
a za účasti vedení města, koncert složený z vánočních písní a koled, které si s námi 
notovali i naši diváci.  Předvánoční zastavení potěšilo posluchače tentokrát pěkně v teple. 
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Nechyběl samozřejmě vánoční stromek a malé dárky, které byly odměnou každému 
z účinkujících. Těsně před Vánoci jsme opět spojili síly s klávesovým oddělením a přinesli 
atmosféru s vůní jehličí i k Hostinci U Dvořáků. Kdo by čekal sněhové vločky, byl zklamán, 
ale milovníci pěkné muziky nadšeni! 
Druhá polovina školního roku se nesla ve znamení úspěchů žáků na pěveckých soutěžích, 
Šípkové Růženky a samozřejmě koncertů. Ale vezměme vše pěkně popořádku. V lednu 
se žákyně Kamila Bednárková a Adéla Haviarová zúčastnily soutěže „Česko zpívá“ a jejich 
výkony se setkaly s obrovským ohlasem. Obě dívky se probojovaly mezi ty nejlepší 
a zazpívali před hvězdnou porotou v Karlínském divadle.  Adéla Haviarová se dokonce 
dostala mezi „top ten“ a skončila těsně pod stupni vítězů.  
Tím ale výčet úspěchů nekončí. Adéla Haviarová, letošní absolventka, zvítězila v soutěžích 
Moravia talent v Brně, Junior talent v Chomutově a ve Skutči v soutěži Skutečský slavík. 
Ze Skutče přivezla krásné umístění i druhá letošní absolventka Andrea Lipavská, která 
získala 2 místo, stejně jako naše nejmladší „popařka“ Kačka Koblásová.  
Kateřina si zazpívala i před vyprodaným Jiráskovým divadlem na mém tradičním Jarním 
jazzovém koncertu v Novém Bydžově. Tentokrát vystoupila spolu se semaforskými girls 
a Michalem Malátným – frontmanem kapely Chinaski.  
Klávesové a pěvecké oddělení – osvědčený inscenační tým - v letošním roce připravili 
Šípkovou Růženku opět z dílny Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře. Čtyři představení 
v koncertním sále ZUŠ Habrmanova a 150 nadšených diváků – to jsou čísla, která mluví 
za vše.  V dopoledních hodinách jsme hráli pro mateřské školy a odpoledne pro rodiče, 
známé a kamarády. Ale abychom se nechválili sami, toto jsou reakce posluchačů  
„Moc děkujeme za skvělý zážitek, i slzu jsme uronili, hned bychom to zkoukli znovu! Bylo 
to moc hezky a vtipně vymyšlené a samozřejmě krásně zazpívané a zahrané, prostě mělo 
to šťávu!“ p. Kaštánková 
„Vám i ostatním učitelům bych chtěla moc poděkovat za krásné představení Šípková 
Růženka. Moc se nám líbil nápad zpracování.  Díky a těšíme se za rok…“ p. Havelková 
 
Klávesové oddělení 
Učitelé klávesového oddělení umožnili žákům ve školním roce 2015/16 předvést své umění 
před veřejností na mnoha koncertech a představeních. Zároveň se tím snažili postupně 
odbourávat trému u dětí a obavy ze sebeprezentace. Ať už na koncertě "Černo-bílé 
melodie", kde vystoupili žáci A. Šarmanové, B. Kovářové, J. Štarhové a Karolíny Beranové, 
nebo na Jarním koncertu, který se konal v koncertním sále ZUŠ na počátku března.   
Ve školním roce klávesové oddělení připravilo čtyři interní koncerty v koncertním sále 
ZUŠ, s tematicky zaměřenými skladbami. První koncert se nesl ve znamení černo-bílých 
melodiích z 20. a 30. let. 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 melodiím z českých filmů 
a pohádek. Závěrečný interní koncert s názvem „Filmový soundtrack“ nabídl posluchačům 
výběr těch největších filmových hitů, a to nejen těch současných.  
Klávesové oddělení se v tomto roce také kromě koncertů zúčastnilo Krajské klávesové 
soutěže, která se konala 16. 3. 2016. Kateřina Zmítková (p. uč. Šarmanová) obdržela druhé 
místo v 5. kategorii. Žákyně p. uč. Karolíny Beranové – Kamila Haberštátová obdržela 
3. místo a Leontýna Bendová dokonce ve své 0. kategorii postoupila do ústředního kola, 
kde získala krásné 3. místo.  
K závěru roku uspořádalo klávesové oddělení společně s pěveckou třídou p. uč. Petra 
Macháčka, Barbory Kovářové a Adély Šarmanové velký projekt, hudebně – divadelní 
představení o Šípkové Růžence. Toto představení odehrálo před 3 mateřskými školami 
v dopoledním čase a odpoledne si ve „dvojáku“ Růženku ještě zopakovali před rodiči 
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a kamarády. O měsíc později s částí tohoto představením vystoupili společně s pacienty 
z Centra pro zdravotně postižené Daneta na Festivalu sociálních věcí v Hradci Králové. 
 
Pěvecké oddělení 
Uplynulý školní rok výuky zpěvu klasickou metodou lze označit za rok projektový. Vedle 
pěti hlavních hudebních projektů se naši žáci a studenti dokázali výborně prezentovat 
na celostátních a mezinárodních pěveckých soutěžích i na pěveckém oddělení 
konzervatoře. 
16. - 18. října 2015 jsme se zúčastnili Mezinárodní "Písňové soutěže Bohuslava Martinů" 
v Praze, zde Hana Sotonová získala celkové 3. místo.  Slavnostním koncertem vítězů, který 
natáčel Český rozhlas Vltava, byla soutěž zakončena. Koncert byl součástí hudebního 
festivalu Žižkovský podzim 2015 (18. 10. 2015). Všichni vítězové letošní soutěže se setkali 
ještě 12. listopadu na slavnostním koncertě vítězů Písňové soutěže B. Martinů 2015 v sále 
Bohuslava Martinů na Hudební Akademii Múzických Umění v Praze. Záznam koncertu 
pořídil opět Český rozhlas Vltava, na jaře 2016 byl vysílán. Hana Sotonová (ze třídy 
H. Matyášové) se této dvoukolové soutěže zúčastnila poprvé, hned postoupila do druhého 
kola a zařadila se mezi nejlepší vítěze. 
2. - 6. prosince 2015 se konala pěvecká soutěž klasického komorního a ansámblového 
zpěvu  "Stonavská barborka" 2015. V kategorii pěvecké duo do 19. let zvítězily a 1. místo 
získaly Klára Benešová a Hana Sotonová. V mladší kategorii do 16. let 2. místo obdrželo 
pěvecké duo Lenka Zoubelová a Markéta Tomášová. Slavnostní koncert vítězů Význam 
těchto výsledků je dán mezinárodním statusem soutěže, hlavní záštitu jí dodává ministr 
kultury Mgr. Daniel Herman, je pořádána za odborného dohledu mezinárodních porot 
(letos to byli zástupci Slovenska, Polska, Finska a ČR) z řad hudebních profesionálů-
zkušených dirigentů, sbormistrů a aktivních pěvců ND v Praze a ND Moravskoslezského 
v Ostravě. Opravdu každou minutu bedlivě sledují TV kamery. Slavnostní koncert byl 
v celostátním vysílání TV na štědrý den 2015.             
V lednu 2016 po úspěšném vykonání přijímacího řízení byla studentka Hana Sotonová 
přijata na pěvecké oddělení Konzervatoře Pardubice. Od září 2016 se stane řádnou 
studentkou v současnosti velmi úspěšného pěveckého oddělení konzervatoří ČR. Srdečně 
jí blahopřejeme. 
Sólisté v průběhu celého školního roku vystoupili na 17 koncertech žáků ZUŠ včetně pěti 
samostatných projektových večerů skupinové interpretace:   
6. 11. 2015 v sále ZUŠ se mladší děvčata (M. Meclová a K. Porkertová) zúčastnila se svými 
písněmi o zvířátkách koncertu "Děti dětem" pro MC Sedmikráska Jako hosté vystoupily 
kolednice (K. Hošková a M. Půlpánová) zpěvem vánočních koled a písní na "Koncertě pro 
všechny Barborky", který pořádalo klavírní oddělení ve čtvrtek 4. 12. 2015. 
Ve spolupráci s klavírním oddělením se uskutečnil i koncert "Předvánoce s Jakubem Janem 
Rybou" ve středu 9. prosince 2015. Kromě více či méně známých vánočních písní a koled 
zazněly v hlavní části koncertu z díla Jana Jakuba Ryby drobná ukolébavka "Spi, má zlatá, 
boubelatá"(zpěv - Alžběta Lexová), populární pastorela "Rozmilý slavíčku"(v podání 
pí. uč. Matyášové, spoluúčinkovala  G. Cataniová - flétna j.h.) a vybrané části slavné 
půlnoční mše "Hej, mistře". Sólové party bodrých pastýřů výborně zvládli sólisté Jiří 
Ondráček a Radomír Žemlička, sborové partie posílili i někteří rodiče. Koncert svou 
programovou skladbou přispěl k loňskému dvojitému výročí skladatele Jakuba Jana Ryby 
(1785 – 1815).   
V letošním roce si i naše škola připomněla výročí 260 let od narození jednoho 
z nejoblíbenějších hudebních skladatelů všech dob Wolfganga Amadea Mozarta. 7. dubna 
2016 ve Víceúčelovém sále Knihovny města Hradce Králové na koncertě "Slavíme 
Mozartovy narozeniny 2016" bylo v programu možno slyšet a vidět v historických 
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kostýmech na pastorální scéně nejznámější  písně (populární Touha po jaru, Dětská hra, 
Výstraha, Malá přadlena) a vybrané postavy z autorových komických oper:  skromná 
Bastienka (Markéta Tomášová) na radu zkušeného Colase (Jiří Ondráček) získala zpět 
přelétavého Bastiena (ze zpěvohry "Bastien a Bastienka"), rozkošná Zuzanka (Klára 
Benešová) lstí dopomohla zklamané hraběnce  k návratu nestálého manžela, věčně 
zamilovaný Cherubín (Hana Sotonová) našel cestu k Barbarince (A. Lexová) - scény 
z opery "Figarova svatba", hravá Despina (Klára Benešová) vyučila ženské taktice 
Dorabellu i Fiordilligi a chytrý Alfonso se mohl těšit ze své výhry (opera "Cosi fan tutte"), 
moudrý Sarastro (Radomír Žemlička) si svou dobrotou a moudrostí získal svou dceru 
Paminu i přes hněv a nesouhlas její matky Královny noci (pohádková opera "Kouzelná 
flétna").  Poblahopřát svou hudbou k Amadeovu jubileu přišli i přátelé hudební skladatelé - 
Ch. W. Gluck, J. K. Vaňhal, J. L. Dusík, L. v. Beethoven, dostavil se dokonce i otec Leopold 
Mozart. V komponovaném pořadu, který připomínal svou uvolněnou atmosférou 
společenský salon konce 18. století, vystoupili žáci a studenti pěveckého oddělení 
s pozvanými hosty z klavírního, smyčcového a dechového oddělení, výtvarný obor 
se podílel na tvorbě výzdoby kulis a rekvizit a taneční obor připravil zajímavou 
mozartovskou improvizaci.   
Jako hosté jsme vystoupili na Vernisáži výstavy "Renesance" (14.04.2016) v Galerii 
U přívozu. Výtvarný obor ZUŠ připravil originální zahájení s renesanční hostinou. 
K dokreslení doby a šlechtické kultury zazněly písně Johna Dowlanda  "Come again", "Now, 
oh now" a "Flow my tears" v podání Kláry Benešové a Hany Sotonové za doprovodu MgA. 
Petra Fialy. 
"Májový koncert"  (12.05.2016 ) v koncertním sále ZUŠ nabídl reprezentativní přehlídku 
žáků studia I. stupně, přípravného studia I. a II. stupně a absolventského vystoupení studia 
I.stupně. Podtitul "UŽ VÍME, CO JE LIDOVÁ A UMĚLÁ PÍSEŇ " vystihuje plnění vzdělávacího 
cíle. Na koncertě jako hosté vystoupily žákyně I. st. klavírní třídy pí. uč. Oksany 
Domoroslové. 
Absolventské koncerty: letošní absolventka studia I. st. Alžběta Lexová předvedla 
své umění 24. 05. 2016.  Úspěšní studenti Klára Benešová, soprán - Hana Sotonová, soprán 
a Radomír Žemlička, bas  zakončili studia II. stupně Absolventským pěveckým recitálem 
25.05.2016  v sále školy. Připravený program byl hudebním cestopisem čtyř staletí. 
Na jevišti defilovala pěvecká sóla, dua i terceto v dílech H. Purcela, G. F. Händela, 
W. A. Mozarta, G. Pucciniho, N. Glinky, B. Smetany, B. Martinů, V. Nováka a dalších. Svými 
výkony absolventi prokázali vysokou kultivovanost hlasového projevu. Jako hosté 
v programu vystoupili také klavíristé Nikolas Karnet a Veronika Hroudová ze třídy 
H. Juráňové. Zpěváky na klavír doprovázela Oksana Domoroslova, v písních pro královnu 
Alžbětu I. kytarou doprovodil  MgA. Petr Fiala. 
Pohádku na motivy J. Karafiáta "BROUČCI" zhudebnila M. Kučerová - Herbstová (1896-
1962) a textem opatřila H. Matyášová. Školní koncertní premiéra byla provedena 
16.06.2016 v sále ZUŠ zpěváky skupinové interpretace ve spolupráci s žáky klavírního 
oddělení ze tříd K. Janouškové, R. Jiráčkové a P. Šefrnové. V tomto roce si připomínáme 
120. výročí narození skladatelky a klavírní pedagožky. Společné tvoření se klavíristům 
i zpěvákům zalíbilo, proto v plánu příštího školního roku je scénické provedení tohoto 
hudebního dílka. 
Tyto projekty a koncerty by nevznikly bez intenzívních příprav – v celkovém počtu 
25 pěveckých dílen sólistů ("Vocalisimo") a víkendových soustředěních skupinové 
interpretace. Naši žáci vědí, že bez práce nevzniká žádné dobré dílo. Lze dodat radostné 
poznání, že kvalita stále baví. 
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Klavírní oddělení  
Do začátku školního roku učitelé i žáci nastoupili s velkým elánem.  Celé první pololetí 
se neslo ve znamení  přípravy na Jarní klavírní soutěž. Toto hudební zápolení obnášelo 
poctivé a mimořádné nasazení všech účinkujících i učitelů. Před Vánočními svátky 
si většina žáků zahrála na třídních vystoupeních.  
Soutěž samotná proběhla 14. dubna a v příjemné  atmosféře jsme slyšeli spoustu 
výborných výkonů. Porota mladé muzikanty ocenila diplomy a drobnými cenami. 
Pro ty nejlepší byla připravena ještě další odměna. Firma Bechstein  jim umožnila 
vyzkoušet výborné nástroje ve svých reprezentativních prostorách na koncertě vítězů. 
Během roku klavírní oddělení zařadilo několik mimořádných vystoupení. V lednu to byl 
celovečerní koncert nejmladších pianistů, kteří předvedli svoje naučené dovednosti. 
V červnu si starší zkušenější žáci zahráli se svými kolegy z jiných oborů anebo ve čtyřruční 
souhře na již tradičním koncertě „Učíme se doprovázet“. 

 
Bicí oddělení 
Ve školním roce 2015 – 2016 byli žáci ze tříd bicího oddělení směřováni  
a připravováni do následujících souborů: dechový orchestr, Junior Band, kytarový soubor, 
rocková kapela, soubor Dagmar Besuchové. Dne 18. 5. 2016 se uskutečnil na škole 
bubenický workshop s tématem „AFRIKA“.  Od školního roku bude intenzívně probíhat 
výuka na africké bicí nástroje. 
 
Hudební praktika 
V obou pololetích tohoto 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 2. ročníku předmětu Hudební praktika se pod vedením Mgr. Jany Doubkové v rámci 
již tradičních hudebních dílen zabývali 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 
„velká“ jména české i světové hudební scény.  
Žáci přípravného studia pod vedením Mgr. Jany Fikarové se účastnili pětidílného projektu 
„Vyjadřovací prostředky hudby“. V rámci cyklu s názvem Český rok proběhly dílny 
s tématikou orientovanou k  lidovým tradicím jednotlivých období kalendářního roku. 
A Mgr. Petra Buchtová pro své žáky připravila hudebně orientovanou verzi oblíbené 
společenské hry Aktivity. Další projekty byly zaměřené na etapy vývoje hudebních slohů, 
hravé procvičení znalostí o hudebních nástrojích a oblast notopisu.  
V předmětu Příprava na konzervatoř se žáci, kteří směřují ke studiu na středních 
a vysokých školách s hudebním zaměřením, úspěšně zúčastnili přijímacího řízení na těchto 
typech škol. Pod vedením Mgr. Jany Doubkové se k přijímacímu řízení na konzervatořích 
v letošním roce úspěšně připravili 3 žáci, další žáci navštěvující přípravné studium 
zaměřené na poznatky z oblasti hudební nauky, intonace a rytmu budou skládat přijímací 
zkoušky ke studiu na školách vyššího typu v lednu 2017.  
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6. 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. 

 
 

Výsledky soutěží ZUŠ ve školním roce 2015/2016 
 

 
Krajské kolo soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou dechových nástrojů 
Flautto Bello                            3. místo                                                           E. Hainová 
(Pavlišová Petra, Dohodilová Nelly, Křížová Sarah, Bisová Klára) 
 
Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na klávesové nástroje, ZUŠ Střezina 
Bendová Leontýna                         1. místo                                      A. Šarmanová  
Zmítková Kateřina             2. místo                                       A. Šarmanová 
Halberštátová Kamila                     3. místo                                       A. Šarmanová 
 
Krajské kolo soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou žesťových nástrojů 
Bar bar kvartet                             1. místo                                                           V. Besuch 
(Škoda Vít, Derner David, Hypius Lukáš, Liška Patrik) 
Trompet Trio                               2. místo                                                             J. Doležal 
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Krajské kolo soutěže žáků ZUŠ v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů, 
Police nad Metují 
Houslové trio                   1.místo                                           D. Besuchová  
(Zajíčková Karolína, Zikl Vojtěch, Otčenáš Adam) 
Violoncellové kvarteto                       1. místo                                                      J. Zemen 
(Plášil Josef, Hlaváčková Andrea, Čapek Matěj, Kouba Jiří) 
Smyčcové trio                              2. místo                                                           J. Steinerová 
(Plášil Jan, Pecharová Andrea Nela, Plášil Josef) 
Komorní trio                                 3. místo                                                          D. Besuchová 
(Vydra Jáchym, Petráňková Alena, Lexová Alžběta) 
Pilařovo kvarteto                           2. místo                                                         V. Holubová 
(Koubová Magdaléna, Netíková Kateřina, Málková Michaela, Hlaváčková Andrea) 
Klavírní trio                                   3. místo                                                           V. Holubová 
(Kvasničáková Agáta, Pourová Marie, Kučerová Kristýna) 
Smyčcové trio                                 2. místo                                                        V. Holubová  
(Otčenášková Miriam, Hejná Apolena, Waishaupt David) 
Baroko Giocoso                                2. místo                                                        T. Dvořáček 
(Vostrovský Adam, Karnet Nicolas, Kouba Jiří, Dostál František)   
 
 
Ústřední kolo soutěže ZUŠ komorní hra s převahou dechových nástrojů 
Bar bar kvartet  1. místo v kategorii IV.c                                        V. Besuch 
Škoda Vít, Derner David, Hypius Lukáš, Liška Patrik 
Sax Gracias                          3. místo v kategorii III.a                                       D. Marišler 
Štaier David, Trousílková Karolína, Řeháková Veronika, Krejčí Martin 
Štaier David              cena za vynikající provedení klarinetového partu              D. Marišler 
 
 
Celostátní kolo soutěže ZUŠ ve hře na klávesové nástroje, Mariánské lázně 
Bendová Leontýna                                           3. místo                         A. Šarmanová  
 
Junior Talent 
Haviárová Adéla     1. místo (1. cena za absolutní vítězství)            P. Macháček 
 
Moravia Talent 
Haviárová Adéla     1. místo (1. cena za absolutní vítězství)             P. Macháček 
 
    
Pěvecká soutěž "Skutečský Slavík" konané ve Skutči (15. ročník) 
Haviárová Adéla                      1. místo                           P. Macháček 
Koblásová Kateřina                                   2. místo                           P. Macháček 
Lipavská Andrea                                        2. místo                           P. Macháček 
 
 
Mezinárodní Písňová soutěž Bohuslava Martinů, Praha   
Sotonová Hana                                      3. místo                                                H. Matyášová 
 
Stonavská Barborka 2015 - Mezinárodní soutěž komorního a ansámblového zpěvu 
Duo Klára Benešová a Hana Sotonová               1. místo                                  H. Matyášová 
Duo Lenka Zoubelová a Markéta Tomášová       2. místo                                H. Matyášová 
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13. ročník mezinárodní soutěže mladých interpretů - Novohradská flétna 2016 
Jelínková Lucie                                             2. místo                                             E. Hainová 
Křížová Sarah                                               3. místo                                             E. Hainová 
 
VII. ročník soutěžní přehlídky ve hře na zobcovou flétnu – Teplické flautohry 
Křížová Sarah                                               3. místo                                            E. Hainová 
 

1. Ročník interpretační soutěže dechových nástrojů – Pardubické dechy 2015 
Besuch Lukáš                                                1. cena 
 
Hradecké Guitarreando 2016 
 
Kytarový orchestr                                        Zlaté pásmo                                          K. Kotek 
 
Cena TALENT KRÁLOVÉHRADECKÉ KULTURY 2015 
Macke Tomáš – hra na klarinet                                                                             D. Marišler 
Dechový orchestr ZUŠ Habrmanova                                                                    J. Doležal 
 
Pedagogická osobnost roku 2015 
Bc. Vladimíra Holubová 
 
10. ročník mezinárodní taneční soutěže „Hradecká odette“ 
2. a 3. místo                                                                                                           P. Šustová 

44. mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice 

Ježek Jakub                                                 čestné uznání                                   L. Hypiusová 

Výtvarná soutěž – „Salon královských věnných měst“ 

Vernerová Kateřina                                    1. místo                                            L. Hypiusová 

Nejedlý Štěpán                                          1. místo                                              L. Hypiusová 

Celostátní výtvarná přehlídka MŠ, Hradec Králové 

Haismanová Lydie                                     1. místo 

XI. ročník výtvarné soutěže pro děti I. stupně ZŠ, MŠ a ZUŠ – Cestou dvou bratří 

Valterová Johana, Štěpánková Julie        6. místo, 14. místo v kategorii ZUŠ     I. Legnerová 

XIV. ročník výtvarné soutěže pro předškolní děti  

Rybín Sam, Hušková Karolína, Hloušková Ema    1. místo, skupinová práce    L. Haismanová 

Technologická agentura ČR – téma Propojený svět 

Bednářová Kristýna                      3. v absolutním hodnocení                           I. Legnerová 
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Fejfarová Adéla                             2. podle věkových kategorií                         I. Legnerová                          

 Špičanová Lucie                           2. podle věkových kategorií                         I. Legnerová                          

Cena „Madame Humanité“ pro rok 2015 

Rážová Beáta                                                                                                           I. Legnerová 

Řehůřek Erik                                                                                                            I. Legnerová 

Kunart Radim                                                                                                          I. Legnerová 

Poznáváme svět – Země mořeplavců – Středisko volného času BÁJO 

Ungermann Petr                                 Hlavní cena                                                   I. Legnerová 

10. ročník soutěže Kde končí svět – Jak je to s králem 

Hájková Markéta                               1. místo, krajské kolo                                  M. Řeháková 

Cena TALENT KRÁLOVÉHRADECKÉ KULTURY 2015 
Macke Tomáš – hra na klarinet                                                                             D. Marišler 
Dechový orchestr ZUŠ Habrmanova                                                                     J. Doležal 
 
Pedagogická osobnost roku 2015 
Bc. Vladimíra Holubová 
 
10. ročník mezinárodní taneční soutěže „Hradecká odette“ 
2. a 3. místo                                                                                                               P. Šustová 

44. mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice 

Ježek Jakub                                                 čestné uznání                                       L. Hypiusová 

Výtvarná soutěž – „Salon královských věnných měst“ 

Vernerová Kateřina                                    1. místo                                                L. Hypiusová 

Nejedlý Štěpán                                          1. místo                                                    L. Hypiusová 

Celostátní výtvarná přehlídky MŠ, Hradec Králové 

Haismanová Lydie                                     1. místo 

XI. ročník výtvarné soutěže pro děti I. stupně ZŠ, MŠ a ZUŠ – Cestou dvou bratří 

Valterová Johana, Štěpánková Julie        6. místo, 14. místo v kategorii ZUŠ      I. Legnerová 

XIV. ročník výtvarné soutěže pro předškolní děti  

Rybín Sam, Hušková Karolína, Hloušková Ema    1. místo, skupinová práce    L. Haismanová 
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Technologická agentura ČR – téma Propojený svět 

Bednářová Kristýna                      3. v absolutním hodnocení                              I. Legnerová 

Fejfarová Adéla                             2. podle věkových kategorií                            I. Legnerová                          

 Špičanová Lucie                           2. podle věkových kategorií                           I. Legnerová                         

Cena „Madame Humanité“ pro rok 2015 

Rážová Beáta                                                                                                          I. Legnerová 

Řehůřek Erik                                                                                                           I. Legnerová 

Kunart Radim                                                                                                          I. Legnerová 

Poznáváme svět – Země mořeplavců – Středisko volného času BÁJO 

Ungermann Petr                                 Hlavní cena                                                   I. Legnerová 

10. ročník soutěže Kde končí svět – Jak je to s králem 

Hájková Markéta                               1. místo, krajské kolo                                  M. Řeháková 

 

 
 
 
 

7. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené  
Českou školní inspekcí  
 
Ve školním roce 2015/2015 školu navštívila Česká školní inspekce.  Kompletní inspekční 
zpráva je zveřejněna ne webu ČŠI a školy. Zde jsou uvedeny pouze závěry z této inspekce: 
Zásadní pozitiva v hodnocených oblastech: 
Dlouhodobá prezentace výsledků vzdělávání  všech uměleckých oborů na veřejnosti. 
Příkladná kvalita poskytovaného vzdělávání ve všech uměleckých oborech. 
Estetická úroveň výzdoby prostor školy a celkově sjednocený grafický design školního 
webu a veřejně přístupných dokumentů včetně vydávaného školního vzdělávacího 
programu. 
Vytváření a realizace mezioborových projektů. Koncepční řízení a systematická kontrolní 
činnost ředitele školy. 
http://www.zus-habrmanova.cz/informace-o-skole/kategorie-dokumenty/inspekcni-
zpravy-22/  
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8. Údaje o zapojení školy do rozvojových 
a mezinárodních programů 
  
Škola nebyla ve školním roce 2015/2016 zapojena v žádném rozvojovém nebo 
mezinárodním programu. 
 
 

9. 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. 
 
 

10. 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. 
 

11. 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. 
 

12. 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. 

 
13. Sebehodnocení školy 
 
Ve školním roce 2015/16 škola zaměřila svoje hodnocení na vnitřní klima školy. Navázala 
na činnost ČŠI se snahou prověřit srozumitelnost hodnocení pedagogů, kontrolních 
mechanizmů ve škole a používáním ŠVP při výuce. Výstupy z tohoto dotazníku byly 
projednány pedagogickou radou a byly přijaty drobné korekce při hodnocení pedagogů. 
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14. Základní údaje o hospodaření školy 
 
Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 2015 v tis. Kč 
 
Výnosy celkem  22 445 
Poplatky od zletilých žáků, rodičů, zákonných zástupců   3 292 
Výnosy z doplňkové činnosti      140 
Dotace 18 963 

Ostatní výnosy        50 
 
Náklady provozní celkem  22 293 
Mzdové náklady  12 970 
Ostatní osobní náklady      400 
Zákonné odvody zdravotního a sociálního  
pojištění  

  4 428 

Výdaje na učebnice, učební texty a učební  
pomůcky a materiál 

     355 

 
 
 
Tato výroční zpráva o činnosti byla projednána na pedagogické radě 20.10.2016. 
 
 
 
 
                                                 
                                                                               MgA. Petr Fiala, v. r. 
                                                                              ředitel školy 
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15. 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 01. 01.2015 – 31.12.2015 

 
 
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: 1 
                                        
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 13.01.2016. 
          
 
 
                                                
                                                                                MgA. Petr Fiala, v. r. 
                                                                                    ředitel školy 
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Příloha č. 2 – Komentář k výsledku hospodaření v roce 2015 
 
Základní umělecká škola, Hradec Králové, Habrmanova 130, vzdělává žáky ve třech 
uměleckých oborech (hudební, výtvarný a taneční obor). 
V roce 2015 hospodařila ZUŠ – Habrmanova s  kladným hospodářským výsledkem 152 tis. 
Kč.  Náklady činily 22 293 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 994 tis. Kč a s příspěvkem 
Královéhradeckého kraje na neinvestiční výdaje v částce 17 959 tis. Kč Významnou 
položkou jsou také příspěvky za školné, výpůjčné a z pronájmu prostor školy v celkové 
výši 3 432 tis. Kč.  

 
Náklady  celkem v tis. Kč                     22 293 tis. Kč  
 
Účet 50 – Spotřebované nákupy        1 358 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                                   1 365 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                 18 229 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                      45 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    1 295 tis. Kč 
Částka vynaložená na odpisy DHM odpovídá předpokládané výši odpisů za rok 2014. 
Nákup drobného majetku odpovídá čerpání finančních prostředků dle plánovaného 
rozpočtu. 
 
Účet 56 – Finanční náklady                       1 tis. Kč 
Kurzové rozdíly.  
 
Výnosy celkem  v tis. Kč                             22 445 tis. Kč 
 
Účet 60 – Tržby z prodeje služeb                3 477 tis. Kč 
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Příjmy za školné jsou závislé na počtu žáků. Jejich výše je dána předpisem školného, který 
byl vzat na vědomí 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                                   5 tis. Kč 
Příjem v ostatních výnosech se skládá z výnosů – náhrada škody, dopravné na soutěže, 
poplatek za platbu do pokladny. 
 
 Účet 67 – Provozní dotace                      18 963 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                          152 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 2015 hospodařila Základní umělecká škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 
v příjmové části: 

1. s příspěvkem na provoz od Magistrátu města Hradec Králové ve výši 994 tis. Kč  
2. s příspěvkem Královéhradeckého kraje ve výši 17 959 tis. Kč 
3. s příspěvkem na podporu veřejně prospěšných projektů 5 tis. Kč 
 

      Příspěvky byly v souladu s platnými zákony a předpisy využity podle přiděleného účelu 
a bylo s nimi zacházeno hospodárně.  152 tis Kč – kladný HV navrhujeme rozdělit do fondu 
odměn částku 42tis. Kč a 110 tis. Kč do rezervního fondu. 
 
Vývoj mezd stav pracovníků 
 
Oproti roku 2014 došlo v roce 2015 ke zvýšení osobních nákladů (mzdových prostředků). 
Snížila se výše průměrné mzdy z 25 427 Kč na 25 269 Kč. 
U pedagogických pracovníků se snížila průměrná mzda z 25 859 Kč na 25 820 Kč 
a průměrný počet pedagogických pracovníků se zvýšil  na 38,6.  
U nepedagogických pracovníků došlo ke snížení průměrné mzdy oproti roku 2014 z 21 169 
Kč na 20 058 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 
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Hospodaření s majetkem 
 
Základní umělecká škola, Hradec Králové, hospodařila k 31. 12. 2015 dlouhodobým 
hmotným  majetkem v pořizovací hodnotě  16 712 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 odměn  (411) 
PS  132 tis. Kč   Příděl ze zl. HV  78 tis. Kč   Čerpání  0 tis. Kč      Zůstatek  210 tis. Kč 
Fond odměn byl povýšen přídělem ze zlepšeného hospodářského výsledu.  
FKSP  (412) 
PS  52 tis. Kč    Tvorba 130 tis. Kč     Čerpání  107tis. Kč   Zůstatek  75 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 254 tis. Kč  Příděl ze zl. HV 120 tis. Kč  Čerpání  200 tis. Kč  Zůstatek 174 tis. Kč 
Rezervní fond byl povýšen přídělem ze zlepšeného hospodářského výsledku. 
Čerpání fondu bylo použito na posílení fondu reprodukce investičního majetku. 
Fond reprodukce investičního majetku (416) 
PS  288 tis. Kč   Tvorba 479 tis. Kč   Čerpání   449 tis. Kč   Zůstatek   318 tis. Kč 
Fond reprodukce investičního majetku byl tvořen odpisy DHM a převodem prostředků 
z rezervního fondu. 
Čerpání fondu bylo použito  na úhradu projektů rekonstrukce sociálního zařízení.   
Stav závazků a pohledávek k 31.12.2015 
Stav závazků: 2 215 tis. Kč 
SU 321 - Dodavatelé                                          125 tis. Kč 
SU 331 - Zaměstnanci                                       876 tis. Kč 
SU 336 - Záv. sociální pojištění                        353 tis. Kč 
SU 337 - Záv. zdravotní pojištění                    151 tis. Kč 
SU 342 - Ost.přímé daně                                 122 tis. Kč 
SU 344 - Jiné daně a poplatky                           0 tis. Kč 
SU 378 - Ost. krátkodobé závazky                   28 tis. Kč 
SU 389 - Doh. účty pasivní                             560 tis. Kč 
 
Závazky činí především nevyplacené mzdy a odvody za prosinec 2014 a dodavatelské 
faktury neuhrazené do konce kalendářního roku. 
Stav pohledávek:   689 tis. Kč           
SU 311 - Odběratelé               2 tis. Kč 
SU 314 - Poskytnuté provozní zálohy           656 tis. Kč 
SU 335 - Pohledávky za zaměstnanci                 5 tis. Kč   
SU 381 - Náklady příštích období                      26 tis. Kč 
 
Příloha č. 3 – Bulletiny 
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Příloha č. 4 – Výkaz V 24-01 
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