Hodnocení školy ve školním
roce 2011/2012
Základní umělecká škola
J. V. Stamice
Havlíčkův Brod

Výroční zpráva o činnosti školy
školní rok 2011/2012
Výroční zpráva o hospodaření školy
finanční rok 2011

tel., fax - 569 422 408
pob. Přibyslav - 725 402 687
e-mail: zushb@zushb.cz
www.zushb.cz

1

Hodnocení školy ve školním
roce 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy (školní rok 2011/2012)
1. Charakteristika školy

3

2. Údaje o pracovnících školy:

Vedení školy
Vedoucí oborů
Umělecká rada
Pedagogický sbor
Hospodářští a provozní zaměstnanci
Absolvované semináře a školení
Ústřední umělecká rada ZUŠ
Krajská umělecká rada ZUŠ

3. Přijímací talentové zkoušky
4. Výsledky vzdělávání:

Str.

5
5
5
6
6
7
8
8
9

4. 1. Hodnocení žáků za školní rok 2011/2012

10

4. 2. Přijatí žáci ke studiu na školách
s uměleckým zaměřením

11

4. 3. Přehlídky a soutěže:

12
15

Hudební obor
Výtvarný obor

5. Veřejná vystoupení:
5. 1. Hudební obor

- veřejné koncerty žáků a učitelů
- činnost pobočky v Přibyslavi
- veřejná vystoupení žáků a učitelů

16
18
20

5. 2. Taneční obor

24

5. 3. Výtvarný obor

25

6. Závěrečné shrnutí

26

Výroční zpráva o hospodaření školy (finanční rok 2011)

2

27

1. Charakteristika školy
Historie naší školy sahá do roku 1949, kdy byla v Havlíčkově Brodě založena městská
Hudební škola Bedřicha Smetany. Již od počátků byla škola na vysoké umělecké úrovni. Do
právní subjektivity vstoupila ZUŠ dne 1. 1. 2000 a zřizovatelem školy byl do 31. 12. 2000
Školský úřad Havlíčkův Brod, Dolní 105, 580 01 Havlíčkův Brod. Na základě zákona č.
157/2000 Sb. o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do
majetku krajů se stal na dobu od 1. 1. 2001 do 30. 6. 2001 zřizovatelem školy Okresní úřad,
referát školství, Dolní 105, Havlíčkův Brod. Od 1. 7. 2001 do 31. 12. 2011 byla škola
zřizována krajem Vysočina, Palackého 53, 586 01 Jihlava. V důsledku této změny se od 1. 9.
2002 měnilo pod č. j. 28 894/2001-21 zařazení tohoto právního subjektu do sítě škol.
Od 1. ledna 2012 užívá škola, na základě úspěchů v uměleckém vzdělávání, čestný
název „Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod“ a od tohoto dne se stává
jejím zřizovatelem Město Havlíčkův Brod. Organizace má v působnosti další místo
poskytovaného vzdělávání - pobočku v Přibyslavi, Husova ulice 301. V důsledku této
poslední změny se od 1. 1. 2012 změnilo pod č. j. 37 271/2011-25 zařazení tohoto právního
subjektu do sítě škol.
Tento školní rok působila škola pod vedením ředitele Bc. Jindřicha Macka,
jmenovaného do funkce od 31. 12. 1999 na základě výsledků konkurzní komise pro výběr
ředitelů škol, podle § 6, odst. 4 zákona č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve
školství a potvrzeného v této funkci hejtmanem kraje Vysočina p. Františkem Dohnalem.
MŠMT udělilo souhlas se jmenováním dne 14. 11. 2001 pod. č. j. 29 634/01-25. Panem
starostou města Bc. Janem Teclem byl Bc. Jindřich Macek jmenován, na základě výsledků
konkurzního řízení na obsazení místa ředitele příspěvkové organizace Základní umělecká
škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod a na základě rozhodnutí rady města č. 1167/11 ze dne 5.
12. 2011, do funkce ředitele nové příspěvkové organizace od 1. 1. 2012.
Organizace studia byla dána vyhláškou MŠMT č. 71/2005 Sb., o základním
uměleckém vzdělávání a vzhledem k neexistenci vlastního ŠVP na základě rámcově
vzdělávacího programu také učebními plány pro základní umělecké školy – schválenými
MŠMT ČR dne 26. 6. 1995 pod č. j. 18.418/95 s účinností od 1. září 1995. Podle těchto
učebních plánů bylo vyučováno oboru hudebnímu jak v Havlíčkově Brodě, tak na pobočce
v Přibyslavi a od 1. 9. 2009 oboru literárně-dramatickému. Výuka oboru výtvarného probíhala
podle upravených učebních plánů schválených MŠMT ČR dne 3. 5. 2002 pod č. j. 18
455/2002-22 (platnost od 1. 9. 2002). Obor taneční byl vyučován v Havlíčkově Brodě podle
učebních dokumentů schválených MŠMT ČR dne 7. května 2003 pod č. j. 17 620/2003-22
s platností od 1. 9. 2003.
Celková kapacita školy je 550 žáků, tento ukazatel je dán již zmiňovaným
rozhodnutím MŠMT o zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení. Výše
úplaty za vzdělávání byla dána pro tento školní rok Kalkulací a stanovením výše úplaty za
vzdělávání v ZUŠ Havlíčkův Brod dle vyhlášky č. 71/2005.Sb., ve znění pozdějších předpisů
ze dne 2. 6. 2011 (č. j. ZUS_ HB/023/2011).
Hlavní poslání základní umělecké školy spočívá v poskytování vzdělání v jednotlivých
uměleckých oborech a přípravě pro studium učebních a studijních oborů ve středních školách
uměleckého zaměření a v konzervatoři. Škola také připravuje pro studium na vysokých
školách s uměleckým zaměřením. Organizuje studium určené převážně pro žáky ZŠ a SŠ,
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může též organizovat studium pro žáky MŠ a dospělé. Od 1. ledna 2005 je v platnosti zákon
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, který nově vymezuje práva a povinnosti
jednotlivých škol.
ZUŠ pečuje o účelné využívání času dětí a mládeže, rozvíjí jejich mravní, estetickou a
kreativní stránku osobnosti. Aktivní studium umění je samo o sobě i výbornou protidrogovou
prevencí, což si společnost často ani neuvědomuje.
Tento školní rok je možné zhodnotit jako mimořádně úspěšný, v několika oborech se
žákům školy podařilo umístit v soutěžích ZUŠ vyhlašovaných MŠMT a soutěžích jiných
vyhlašovatelů. Výsledky vzdělávání na škole jsou známy nejen v regionu, České republice,
ale i v zahraničí. Šest žáků ZUŠ bylo nominováno na cenu Talent Vysočiny 2012
v uměleckém oboru a jeden z nich toto významné ocenění také získal.
Soubory a sólisté naší školy koncertovali a udivovali kvalitou výkonů posluchače
v mnohých městech naší vlasti. Překrásné zážitky svým posluchačům připravoval
akordeonový orchestr Pohoda, akordeonové duo, trio a kvarteto a smyčcový soubor.
Vynikajících úspěchů dosahoval na soutěžích a přehlídkách i obor výtvarný.
Vedení školy úzce spolupracovalo s kulturním zařízením OKO v Havlíčkově Brodě a s
dalšími partnery v oblasti kultury – např. tvorba celoroční abonentní sezóny. Žáci školy tak
měli možnost prezentovat své umění v úvodu uspořádaných večerních abonentních koncertů,
což se pro ty nejlepší stalo příznivou motivací a zároveň velkou odpovědností. Jedná se o
jeden z pilotních a názorných příkladů možné spolupráce v umělecké sféře, obohacení studia,
získání cenných zkušeností a kontaktů s profesionálními umělci. Tato souvislá tradice (od
roku 2000) je velmi kladně hodnocena celou řadou známých osobností (A. Strejček, B.
Matoušek, M. Kasík, K. Englichová a další).
Byla rozvíjena spolupráce s Městským úřadem v Havlíčkově Brodě, Městským
úřadem v Přibyslavi, Kulturním domem Přibyslav, farními úřady, galeriemi, muzei, domovy
důchodců, mateřskými, základními a středními školami atd. Celou řadu překrásných koncertů
přinesla také spolupráce s ostatními základními uměleckými školami a Konzervatoří Praha a
Pardubice.
Samozřejmostí se stala velice pružná spolupráce školy s tiskem (Cesta Vrchovinou,
Deník, Právo, Mladá fronta dnes, Havlíčkobrodské listy, Přibyslavský občasník atd.) Články o
škole a fotografie se objevily i v odborných časopisech (Talent, Učitelské noviny). Jméno naší
ZUŠ opakovaně zaznělo v Českém rozhlase. Ve spolupráci s firmou Fenomen a.s. je vyřešena
aktualizace stránek školy na internetu, která zajišťuje informování veřejnosti o aktuálním dění
(přijímací talentové zkoušky, koncerty, výstavy, organizace školního roku…). V pracovním
kolektivu vládne tvůrčí klima, iniciativa a obětavost pro společné cíle, které se nám v řadě
konkrétních projektů podařilo zvládnout.
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2. Údaje o pracovnících školy

Vedení školy:
Bc. Macek Jindřich

- ředitel ZUŠ

MgA. Rydlová Eva

- zástupce ředitele

Loubková Hana dipl. um. - vedoucí pobočky Přibyslav

Vedoucí oborů:
MgA. Rydlová Eva

- hudební obor

Mgr. Rumlerová Radka

- taneční obor

Černoch Václav

- výtvarný obor

BcA. Domkář Martin

- literárně-dramatický obor

Umělecká rada (vedoucí předmětových komisí a oborů):
MgA. Brožek Josef

- dechové nástroje

Černoch Václav

- výtvarný obor

BcA. Domkář Martin - literárně-dramatický obor
Laštovičková Ivana - akordeon
Mutl Jan

- strunné drnkací nástroje

Němcová Jitka

- smyčcové nástroje

Mgr. Rumlerová Radka - taneční obor
MgA. Rydlová Eva

- hudební obor

Vokáčová Miluše

- klávesové nástroje
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Pedagogický sbor :

Jméno:

Vyučuje:

Započtená praxe s ohledem Kvalifikace:
k dosaženému vzdělání:

Bc. Baštová Jitka
MgA. Brožek Josef
Černoch Václav
BcA. Domkář Martin
Fišarová Vladimíra
Gallóvá Alena
Junová Tamara
Kerber Jan
Laštovičková Ivana
Loubková Hana
Bc. Macek Jindřich
Mutl Jan
Němcová Jitka
Novák Luděk

akordeon – Přibyslav
dechové nástroje
výtvarný obor
literárně - dramatický obor
klavír
korepetice, klavír
housle
dechové nástroje
akordeon, keyboard, PHV
korepetice, klavír – Přibyslav
kytara – ZUŠ + Přibyslav
kytara
housle – Přibyslav
dechové nástroje dřevěné,
HN – Přibyslav
Pavlík Luboš
bicí nástroje
Mgr. Rumlerová Radka
taneční obor
MgA. Rydlová Eva
klávesové a dechové nástroje,
korepetice, HN
Mgr. Špásová Renata
výtvarný obor
MgA. Štefáček Ondřej
zpěv, HN
MgA. Štefáčková Michaela zpěv – Přibyslav
Vaňková Eva
akordeon, klávesové nástroje
Vokáčová Miluše
klávesové nástroje

0
52
37
1
32
27
0
3
24
9
19
39
36
33

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

4
22
19

I
I
I

1
9
5
25
31

I
I
I
I
I

Hospodářští a provozní zaměstnanci:
Jméno:

Zařazení:

Praxe/let:

Černá Hana
Jerml Jiří
Mottlová Zuzana
Smejkalová Jana

uklízečka, topič v zimním období
údržbář
účetní – hospodářka
uklízečka – Přibyslav

37
44
29
24
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Absolvované semináře a školení
19. 9. 2011

Smyčcové soboty – cyklus přednášek v Brně ve šk. roce 2011/2012
(T. Junová)

23. 9. 2011

Konference k RVP ZUV a ŠVP – Jihlava (E. Rydlová, J. Macek)

30. 9. – 2. 10. 2011

Ústřední přehlídka a seminář VO – Šternberk (R. Špásová)

7. – 8. 10. 2011

Seminář pro management ZUŠ a koordinátory ŠVP ZUV – Jihlava
(J. Macek)

13. – 15. 10. 2011

Vzdělávací seminář v grantovém projektu ZVYKOM – Zvyšování
kompetencí vedoucích pracovníků ZUŠ v kraji Vysočina – Telč
(J. Macek)

20. 10. 2011

Vzdělávací seminář určený pro ZUŠ - Teplice (J. Macek)

24. – 26. 11. 2011

Vzdělávací seminář v grantovém projektu ZVYKOM – Zvyšování
kompetencí vedoucích pracovníků ZUŠ v kraji Vysočina – Telč
(J. Macek)

26. 3. 2012

Specializovaný seminář pro ekonomické pracovníky – Jihlava
(Z. Mottlová)

19. 4. 2012

Závěrečná konference projektu ZVYKOM a seminář - Krizová
komunikace – Telč (J. Macek)

10. 7. 2012

Školení řidičů referentských vozidel – Havlíčkův Brod (J. Macek)

Další studia – v období školního roku 2011/2012:
–

JAMU Brno – Metodické centrum, účast na Klavírních sobotách (H. Loubková)

–

studium na Konzervatoři Pardubice (L. Pavlík)

–

studium na vysoké škole (Bc. J. Baštová, BcA. M. Domkář, A. Gallóvá, T. Junová,
R. Špásová)
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Ústřední umělecká rada ZUŠ:
MgA. Brožek Josef
Laštovičková Ivana
Bc. Macek Jindřich

- dechové nástroje (člen)
- akordeonová sekce (členka)
- kytarová sekce (člen)

Krajská umělecká rada ZUŠ:
MgA. Brožek Josef
Laštovičková Ivana
Bc. Macek Jindřich

- dechové nástroje (předseda)
- akordeonová sekce (předseda)
- kytarová sekce (předseda)

Zleva: žákyně paní uč. Ivany Laštovičkové - Jana Blažková po úspěchu v Rajeckých Teplicích
s bývalou žákyní ZUŠ Markétou Laštovičkovou
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3. Přijímací talentové zkoušky
Přijímací talentové zkoušky do přípravných a prvních ročníků hudebního, výtvarného
a tanečního oboru pro školní rok 2011/2012 probíhaly v těchto termínech:
hudební obor –
výtvarný obor –
taneční obor –
literárně-dramatický obor –

2. 6. 2011
6. 6. 2011
31. 5. 2011
3. 6. 2011

Výsledky přijímacího řízení byly rodičům oznámeny formou seznamů přijatých dětí,
které byly uveřejněny na vchodových dveřích do školní budovy. Dodatečné přijímací
talentové zkoušky do výše uvedených oborů se tradičně konaly v prvním a druhém týdnu
měsíce září (viz. protokoly o přijímání žáků).
Do přípravného ročníku hudebního oboru bylo přijato 61 žáků, do přípravného ročníku
výtvarného oboru 34 žáků a do přípravného ročníku tanečního oboru 13 žáků. Celkem tedy
nastoupilo do přípravných ročníků 108 žáků.
Do prvních ročníků 1. stupně studia nastoupili žáci po absolvování přípravných
ročníků jednotlivých oborů a dále přijatí žáci na základě talentové zkoušky v celkovém počtu
56 žáků, z toho dívek 34.
Během celého školního roku se konaly každý čtvrtek od 15.00 do 16.00 hodin
průzkumy hudebnosti žáků předškolních tříd mateřských škol, prvních tříd základních škol a
starších dětí. Dále byl zaveden průzkum na vyhledávání talentů pro výtvarný obor – každý
čtvrtek od 14.00 do 15.30 hodin v učebnách výtvarného oboru. O těchto průzkumech byly
ředitelem ZUŠ informovány MŠ a základní školy, oznámení o nich bylo také uveřejněno
v regionálním tisku a celoročně vyvěšeno na budově školy.
K propagaci školy a jejímu zviditelnění na veřejnosti jistě přispěla vystoupení pro MŠ
a ZŠ a aktivita výtvarného oboru na kmenové škole (plakáty na kulturní akce, výstavy –
výtvarné práce, výzdoba budov, keramika, fotografie, videoprogramy, upomínkové a dárkové
předměty, soutěže atd.). O úspěšném školním roce svědčí i velký zájem sdělovacích
prostředků o naší ZUŠ (články, fotografie, rozhlasové a televizní vysílání – např. kabelová
televize v Havlíčkově Brodě a Přibyslavi, Český rozhlas, ČT).
Pružná informovanost veřejnosti je zajištěna stránkami školy na internetu.
Přijímací talentové zkoušky pro školní rok 2012/2013 proběhly v těchto termínech:
hudební obor –
výtvarný obor –
taneční obor –
literárně-dramatický obor –

7. 6. 2012
4. 6. 2012
5. 6. 2012
8. 6. 2012
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4. Výsledky vzdělávání
4. 1. Hodnocení žáků za školní rok 2011/2012
1. pololetí

2. pololetí

Hudební obor
celkem žáků

380

378

prospělo s vyznamenáním
prospělo
neprospělo
neklasifikováno
PHV

311
23
46

306
25
47

Výtvarný obor
celkem žáků

102

94

prospělo s vyznamenáním
prospělo
neprospělo
neklasifikováno
PVV

67
35

64
30

Taneční obor
celkem žáků

25

25

prospělo s vyznamenáním
prospělo
neprospělo
neklasifikováno
PTV

10
2
13

9
16

Literárně – dramatický obor
celkem žáků
11

13

prospělo s vyznamenáním
prospělo
neprospělo
neklasifikováno
PDV

11
-

13
-

Celkový počet žáků
518
(včetně pobočky v Přibyslavi)

510
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4. 2. Přijatí žáci ke studiu na školách s uměleckým zaměřením

Výtvarný obor ze třídy pana uč. Václava Černocha:
SŠ –

Alexandra Kočí (grafická škola Brno)
Kateřina Nováková (Střední uměleckoprůmyslová škola Helenín)

VŠ -

Barbora Kloknerová (Ústav umění a designu Západočeské univerzity v Plzni)
Petr Vozáb (architektura Brno)

Ukázka z autorské tvorby p. uč. Václava Černocha
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4. 3. Přehlídky a soutěže

HUDEBNÍ OBOR

„Pražské dny harmoniky 2011“ - V. Evropský soutěžní festival akordeonových
orchestrů - Praha 29. října 2011
Kvarteto „Neřeš to“ (M. Laštovičková, Ž. Švecová, J. Blažková, M. Kubát) – 1. cena
Akordeonový soubor Pohoda – 1. cena a vítěz kategorie do 25 let (I. Laštovičková, L. Pavlík)
Okresní kolo soutěže ZUŠ v sólovém a komorním zpěvu – ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův
Brod – 8. února 2012
Sólový zpěv:
0. kategorie: Tereza Nesládková – 2. místo ze třídy p. uč. MgA. O. Štefáčka
Nikolas Wagner – 2. místo ze třídy pí uč. MgA. M. Štefáčkové
Eliška Bártová – 3. místo ze třídy p. uč. MgA. O. Štefáčka
I. kategorie: Zuzana Stoklasová – 2. místo ze třídy p. uč. MgA. O. Štefáčka
III. kategorie: Petra Sobotková – 1. místo ze třídy pí uč. MgA. M. Štefáčkové
IV. kategorie: Marie Sobotková – 3. místo ze třídy pí uč. MgA. M. Štefáčkové
V. kategorie: Klára Findeisová – 1. místo ze třídy p. uč. MgA. O. Štefáčka
VI. kategorie: Nikol Kokrdová – 1. místo s postupem ze třídy p. uč. MgA. O. Štefáčka
VII. kategorie:Barbora Mičková – 1. místo s postupem ze třídy p. uč. MgA. O. Štefáčka
IX. kategorie: Marta Straková – 1. místo s postupem ze třídy p. uč. MgA. O. Štefáčka
Komorní zpěv:
I. kategorie: Marie Sobotková a Petra Sobotková – 1. místo s postupem ze třídy pí uč. MgA.
M. Štefáčkové
II. kategorie: Nikol Kokrdová a Barbora Nermuťová – 1. místo s postupem ze třídy p. uč.
MgA. O. Štefáčka
III. kategorie: Barbora Mičková a Marta Straková – 1. místo s postupem ze třídy p. uč. MgA.
O. Štefáčka
Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na dechové a bicí nástroje – ZUŠ J. V. Stamice
Havlíčkův Brod – 16. února 2012
Hra na zobcovou flétnu:
4. kategorie: Rostislav Lán – 1. místo s postupem ze třídy sl. uč. MgA. E. Rydlové
Hra na hoboj:
7. kategorie: Jana Strašilová – 1. místo ze třídy sl. uč. MgA. E. Rydlové
Hra na klarinet:
1. kategorie: Jan Novotný – 1. místo s postupem ze třídy p. uč. MgA. J. Brožka
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2. kategorie: Cai Yang – 1. místo s postupem a titul absolutního vítěze ze třídy p. uč. MgA.
J. Brožka
3. kategorie: Martin Konečný – 1. místo ze třídy p. uč. MgA. J. Brožka
5. kategorie: Jan Havelka – 1. místo s postupem ze třídy p. uč. MgA. J. Brožka
Hra na lesní roh:
3. kategorie: Vojtěch Balliš – 1. místo s postupem ze třídy p. uč. MgA. J. Brožka
Hra na trubku:
7. kategorie: Martin Firon – 2. místo ze třídy p. uč. MgA. J. Brožka
Hra bicí nástroje:
1. kategorie: Karel Čížek – 1. místo s postupem ze třídy p. uč. L. Pavlíka
3. kategorie: Marek Novák – 1. místo ze třídy p. uč. L. Pavlíka
8. kategorie: Michal Kubát – 1. místo s postupem ze třídy p. uč. L. Pavlíka
Vít Žaloudek – 1. místo s postupem ze třídy p. uč. L. Pavlíka
Krajské kolo soutěže ZUŠ v sólovém a komorním zpěvu – ZUŠ G. Mahlera Humpolec
– 13. března 2012
Sólový zpěv:
VI. kategorie: Nikol Kokrdová – 1. místo ze třídy p. uč. MgA. O. Štefáčka
VII. kategorie:Barbora Mičková – 1. místo s postupem ze třídy p. uč. MgA. O. Štefáčka
IX. kategorie: Marta Straková – 3. místo ze třídy p. uč. MgA. O. Štefáčka
Komorní zpěv:
I. kategorie: Marie Sobotková a Petra Sobotková – 2. místo ze třídy pí uč. MgA. M.
Štefáčkové
II. kategorie: Nikol Kokrdová a Barbora Nermuťová – 2. místo ze třídy p. uč. MgA. O.
Štefáčka
III. kategorie: Barbora Mičková a Marta Straková – 2. místo ze třídy p. uč. MgA. O. Štefáčka
Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na dechové a bicí nástroje – ZUŠ F. Drdly Žďár n./S.
– 15. března 2012
Hra na zobcovou flétnu:
4. kategorie: Rostislav Lán – 1. místo ze třídy sl. uč. MgA. E. Rydlové
Hra na klarinet:
1. kategorie: Jan Novotný – 1. místo s postupem ze třídy p. uč. MgA. J. Brožka
2. kategorie: Cai Yang – 1. místo s postupem a titul absolutního vítěze ve hře na dřevěné
dechové nástroje ze třídy p. uč. MgA. J. Brožka
5. kategorie: Jan Havelka – 1. místo ze třídy p. uč. MgA. J. Brožka
Hra na lesní roh:
3. kategorie: Vojtěch Balliš – 1. místo s postupem ze třídy p. uč. MgA. J. Brožka
Hra na bicí nástroje:
1. kategorie: Karel Čížek – 1. místo ze třídy p. uč. L. Pavlíka
8. kategorie: Michal Kubát – 2. místo ze třídy p. uč. L. Pavlíka
Vít Žaloudek – 1. místo ze třídy p. uč. L. Pavlíka
Mezinárodní akordeonová soutěž – Ostrava 2012 – 20. – 22. dubna 2012
I. kategorie: Anna Zajíčková – 1. místo ze třídy pí uč. I. Laštovičkové
Tereza Nesládková – čestné uznání ze třídy pí uč. I. Laštovičkové
II. kategorie: Ondřej Novák – 2. místo ze třídy pí uč. I. Laštovičkové
III. kategorie: Jan Novák – 3. místo ze třídy pí uč. I. Laštovičkové
Nikol Kokrdová – čestné uznání ze třídy sl. uč. Bc. J. Baštové
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Ústřední kolo soutěže ZUŠ v sólovém a komorním zpěvu – ZUŠ Turnov – 27. – 29.
dubna 2012
VII. kategorie: Barbora Mičková – čestné uznání ze třídy p. uč. MgA. O. Štefáčka
37. mezinárodní akordeonová soutěž – Pula, Chorvatsko – 25. – 28. dubna 2012
Baby kategorie (do 9 let) Anna Zajíčková – 1. cena ze třídy pí uč. I. Laštovičkové
Kategorie A (do 11 let) Tereza Nesládková – 3. cena ze třídy pí uč. I. Laštovičkové
Kategorie C (do 15 let) Jan Novák – 1. cena ze třídy pí uč. I. Laštovičkové
Paní uč. Ivana Laštovičková dostala „Ocenění za vynikající pedagogickou práci“.
Ústřední kolo soutěže ZUŠ ve hře na dechové a bicí nástroje – ZUŠ Kladno – 3. – 6.
května 2012
Hra na klarinet:
1. kategorie: Jan Novotný – 2. místo ze třídy p. uč. MgA. J. Brožka
2. kategorie: Cai Yang – 1. místo, vystoupení na koncertě vítězů mezi 24 nejlepšími
soutěžícími ze třídy p. uč. MgA. J. Brožka
Hra na lesní roh:
3. kategorie: Vojtěch Balliš – 2. místo ze třídy p. uč. MgA. J. Brožka
Krajské kolo soutěže „Ája hledá supertalent“ – Jihlava – 9. května 2012
Cai Yang (klarinet ze třídy p. uč. MgA. J. Brožka) a Nikol Kokrdová (akordeon ze třídy sl. uč.
Bc. J. Baštové) – postup do celorepublikového finále
Euromusette – Goldentango XI. mezinárodní soutěžní festival akordeonistů - Rajecké
Teplice, Slovensko – 6. - 7. června 2012
0. B kategorie: Michaela Šrámková – 1. cena ze třídy pí uč. I. Laštovičkové
0. C kategorie: Anna Zajíčková - 1. cena a absolutní vítězka kategorie ze třídy pí uč. I.
Laštovičkové
Tereza Nesládková – 2. cena ze třídy pí uč. I. Laštovičkové
II. kategorie: Ondřej Novák - 2. cena ze třídy pí uč. I. Laštovičkové
III. kategorie: Jan Novák – 1. cena ze třídy pí uč. I. Laštovičkové
IV. kategorie: Jana Blažková – 1. cena a absolutní vítězka kategorie ze třídy pí uč. I.
Laštovičkové
Vítězný putovní pohár Euromusette – Golden Tango věnoval zakladatel festivalu
nejúspěšnějšímu učiteli - paní učitelce Ivaně Laštovičkové.
Talent Vysočiny 2012 - Dům Kultury Žďár nad Sázavou – 22. června 2012
Za naši školu byli nominováni:
Vojtěch Balliš za úspěchy ve hře na lesní roh
Cai Yang za úspěchy ve hře na klarinet
Ondřej Novák za úspěchy ve hře na akordeon
Jan Novák za úspěchy ve hře na akordeon
Adéla Julišová za úspěchy ve hře na akordeon
Jana Blažková za úspěchy ve hře na akordeon
Jana Blažková získala titul Talent Vysočiny 2012 v kategorii středních škol a 5. – 8. ročníků
víceletých gymnázií v uměleckém oboru.
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VÝTVARNÝ OBOR

V březnu 2012 proběhlo 20. Bienále Fantázie Martin 2012. Tématem letošního
ročníku se stalo „Světlo, které hřeje“. Soutěže se zúčastnili, jak mladší žáci s instalací
keramických objektů, tak starší žáci s fotografiemi. Markéta Petrová získala cenu Ministerstva
školství Slovenské republiky. Žáci naší školy byli dále vybráni na výstavu Art Workshop
Installations 2012.
Účast žáků na „Výtvarném světě na zámku“, který je součástí festivalu pěveckých
sborů „Moravskotřebovské arkády“. Tématem letošního ročníku virtuální galerie se stalo „Jak
by vypadalo, kdyby .....“. Naši žáci ve věku 6 – 9 let se přehlídky zúčastnili se souborem prací
na téma „ Jak by vypadalo, kdyby jsem žil ve středověku“. Malby chrličů byly v kategorii
žáci 6 – 9 let oceněny.
Ve výtvarné soutěži „Svět za 1000 let“ byl oceněn žák Filip Tatýrek.
Filip Tatýrek se dostal do užšího výběru Anifestu. Ve Video-salonu, kterého se
účastnili žáci ze Středočeského, Jihočeského kraje a kraje Vysočina, získal 3. místo
s postupem do celonárodního kola v Ústí nad Orlicí.
Žáci výtvarného oboru se zúčastnili mezinárodní výtvarné soutěže „ 18th International
Biennial of Children and Young people Graphic art Toruń 2012 – Poland. Výsledky soutěže
budou zveřejněny na podzim roku 2012.
Žáci ve věku 5 – 10 let vytvořili autorské knihy, se kterými se zúčastnili Pohádkového
víkendu v Havlíčkově Brodě.
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5. Veřejná vystoupení

5. 1. Hudební obor

Veřejné koncerty žáků a učitelů
21 veřejných koncertů hudebního oboru a hostů v sále naší ZUŠ:
12. října
2011
1. listopadu 2011
22. listopadu 2011
14. prosince 2011 - 1. adventní koncert
20. prosince 2011 - 2. adventní koncert
18. ledna
2012
7. února
2012
21. února
2012
2. března
2012 - malý akordeonový koncert
16. března
2012 - velký akordeonový koncert
21. března
2012
11. dubna
2012 - koncert posluchačů Konzervatoře Praha /akordeon, viola/
13. dubna
2012 - malý akordeonový koncert
17. dubna
2012
18. dubna
2012 - akordeonový recitál sl. uč. Jitky Baštové
2. května
2012
15. května
2012
1. června
2012 - malý akordeonový koncert
5. června
2012
13. června
2012 - absolventský koncert
20. června
2012 - pěvecký koncert žáků ze tříd pí uč. M. Štefáčkové a p. uč. O. Štefáčka
10. září 2011 – koncert hudebního oboru v rámci dnů Evropského kulturního dědictví v sále
Staré radnice, Havlíčkův Brod
29. října 2011 – koncert akordeonového souboru Pohoda na farmářských trzích v Praze
(I. Laštovičková)
5. listopadu 2011 – koncert akordeonového dua ve Služátkách (I. Laštovičková)
9. listopadu 2011 – koncert malého akordeonového kvarteta v Domově důchodců
(I. Laštovičková)
12. listopadu 2011 – koncert akordeonového souboru Pohoda v KD v Horní Krupé
(I. Laštovičková)
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19. listopadu 2011 – koncert akordeonového dua v KD ve Stříbrných Horách
(I. Laštovičková)
26. listopadu 2011 – koncert akordeonového dua v Termesivech (I. Laštovičková)
2. prosince 2011 – koncert akordeonového dua v Habrech (I. Laštovičková)
9. prosince 2011 – koncert akordeonového dua v KD v Tisu (I. Laštovičková)
13. prosince 2011 – koncert v partnerské ZUŠ ve Spišské Nové Vsi (J. Baštová, J. Macek)
18. prosince 2011 – koncert akordeonového kvarteta v kostele v Pohledu (I. Laštovičková)
2. února 2012 – koncert v Domově důchodců (J. Baštová, J. Macek)
21. března 2012 – jarní koncert pro děti MŠ Přibyslav (J. Baštová, J. Macek)
4. dubna 2012 – koncert akordeonového kvarteta v Domově důchodců Reynkova Havl. Brod
(I. Laštovičková)
4. dubna 2012 – koncert hudebního oboru v rámci Stamicových slavností 2012 v sále Staré
radnice v Havlíčkově Brodě
5. dubna 2012 – koncert akordeonového kvarteta v Pečovatelské službě v Havlíčkově Brodě
(I. Laštovičková)
14. dubna 2012 – koncert akordeonového souboru Pohoda ve Skále (I. Laštovičková)
5. května 2012 – koncert akordeonového orchestru Pohoda na akordeonovém festivalu
v Jindřichově Hradci (I. Laštovičková)
19. května 2012 – koncert akordeonového orchestru Pohoda v Perknově (I. Laštovičková)
30. května 2012 – Slavnostní koncert žáků hudebního a tanečního oboru v sále Staré radnice
v Havlíčkově Brodě
1. června 2012 – koncert žákyně Jany Blažkové (akordeon) v Husitském sboru na „Noci
kostelů“ (I. Laštovičková)
1. června 2012 - koncert žáků smyčcového oddělení v kostele Nanebevzetí v Havlíčkově
Brodě v rámci akce „Noc kostelů“ (T. Junová)
17. června 2012 – koncert akordeonového orchestru Pohoda ve Štokách (I. Laštovičková)
23. června 2012 – koncert orchestru Pohoda na pivovarských slavnostech v Havlíčkově Brodě
(I. Laštovičková)
24. června 2012 – koncert mladých hudebníků – současných a bývalých žáků pod vedením
MgA. J. Brožka a MgA. E. Rydlové na hradě v Lipnici nad Sázavou ( K. Lánová – housle,
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R. Lán – zobcová flétna, J. Novotný – klarinet, J. Strašilová – hoboj a bývalí žáci M. Španko
– klarinet, J. Kopicová – hoboj a D. Propilková - fagot)
25. srpna 2012 – koncert akordeonového souboru v Pohoda v Nové Vsi u Světlé
(I. Laštovičková)

Činnost pobočky v Přibyslavi
8. září 2011 - vystoupení žáka na otevření nového dětského oddělení knihovny, Kurfürstův
dům (J. Zich – housle)
28. září 2011 – vystoupení v úvodu koncertu Doteky strun a kouzla měchu, Žižkovo Pole
(A. Vykoukalová – akordeon)
1. října 2011 – vystoupení v úvodu koncertu Doteky strun a kouzla měchu, kostel Vilémov
(N. Kokrdová – akordeon)
5. října 2011 – zahájení koncertu v rámci abonentního cyklu, sál Staré radnice Havlíčkův
Brod (N. Kokrdová – akordeon)
19. října 2011 – koncert žáků, KD Přibyslav
25. října 2011 – hudební vstup na předávání vyznamenání HZS Jihlava, CHH Přibyslav
(pí uč. MgA. M. Štefáčková – zpěv, pí uč. H. Loubková – klavír)
3. listopadu 2011 – hudební vstup na předávání vyznamenání Zasloužilý hasič, CHH
Přibyslav (Š. Šmíd – housle)
4. listopadu 2011 - hudební vstup na předávání vyznamenání Zasloužilý hasič, CHH Přibyslav
(N. Růžičková – příčná flétna)
19. listopadu 2011 – předvánoční setkání se seniory, Velká Losenice (K. Černá – příčná
flétna)
20. listopadu 2011 – hudební vstup na Vítání občánků, Velká Losenice (K. Černá – příčná
flétna)
24. listopadu 2011 – předvánoční setkání se seniory, Přibyslav (A. Vykoukalová – akordeon,
Z. Hrochová – zobcová flétna)
1. prosince 2011 – koncert žáků, KD Přibyslav
5. prosince 2011 – hudební vstup na Mikulášské mši svaté, kostel sv. Jana Křtitele
v Přibyslavi (K. Přibylová – klavír, M. a P. Sobotkovy – zpěv)
10. prosince 2011 – slavnostní koncert Hudební intermezzo, KD Přibyslav (současní i bývalí
žáci a učitelé a jejich rodinní příslušníci)
14. prosince 2011 – adventní koncert, sál ZUŠ Havlíčkův Brod (J. Macek – klavír)
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16. prosince 2011 – koncert v Domově pro seniory U Panských, Havlíčkův Brod (A. Ubrová,
J. Lázničková, K. Ledvinková, Z. Uhlířová – klavír)
17. prosince 2011 – vánoční koncert, Velká Losenice (K. Černá – příčná flétna)
20. prosince 2011- předvánoční setkání se seniory, Starý špitál Přibyslav (J. Malá – housle,
Z. Hrochová – zobcová flétna, P. a M. Sobotkovy – zpěv)
22. prosince 2011 – vánoční koncert, ZŠ Bohdalov (A. Fröhlichová – klavír)
24. prosince 2011 – hudební vstup na dětské mši svaté, kostel sv. Jana Křtitele v Přibyslavi
(K. Přibylová – klavír, M. a P. Sobotkovy – zpěv)
19. ledna 2012 – koncert žáků, KD Přibyslav
8. února 2012 – okresní kolo soutěže ZUŠ ve zpěvu, Havlíčkův Brod (viz soutěže žáků)
13. března 2012 – krajské kolo soutěže ZUŠ ve zpěvu, Humpolec (viz soutěže žáků)
14. března 2012 – výchovný koncert pro děti z MŠ Přibyslav, ZUŠ Přibyslav (pí uč. J.
Němcová, p. uč. L. Novák, pí uč. H. Loubková)
21. března 2012 – vystoupení na jarním koncertě v MŠ Přibyslav (A. Vykoukalová, P. Janů
– akordeon, M. Jun, V. Jun - kytara)
22. března 2012 – hudební vstup na besedě SPCCH Přibyslav (A. Vykoukalová – akordeon,
Z. Hrochová – zobcová flétna)
22. března 2012 – koncert žáků, KD Přibyslav
31. března 2012 – jarní koncert ve spolupráci s MŠ a ŠD, KD Přibyslav
6., 7. dubna 2012 – hudební vstupy na velikonočních mších svatých, kostel sv. Jana Křtitele
v Přibyslavi (P. a M. Sobotkovy, K. Přibylová – zpěv)
10. dubna 2012 – koncert pro děti v MŠ Žižkovo Pole (P. Ronovský – akordeon, B. Novotná
– zobcová flétna, S. Holas – housle)
12. dubna 2012 – seznámení dětí z MŠ Přibyslav se ZUŠ (p. uč. H. Loubková)
14. dubna 2012 – hudební vstup na Vítání občánků, zámek Přibyslav (K. Pemzová – zobcová
flétna)
21. dubna 2012 – akordeonová soutěž v Ostravě (viz soutěže žáků)
22. dubna 2012 – Harmoniky v Utíně (P. Janů, J. Stránský, J. Málek, V. Janů, M. Kružík,
P. Venc, F. Jekl)
3. května 2012 – hudební vstup na předávání vyznamenání Zasloužilý hasič, CHH Přibyslav
(M. a P. Sobotkovy – zpěv)
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3. května 2012 – koncert žáků, KD Přibyslav
4. května 2012 - hudební vstup na předávání vyznamenání Zasloužilý hasič, CHH Přibyslav
(M. a P. Sobotkovy – zpěv)
5. května 2012 - hudební vstup na předávání vyznamenání Zasloužilý hasič, CHH Přibyslav
(N. Růžičková – příčná flétna)
5. května 2012 – hudební vstup na vernisáži obrazů Anežky Kunstarové (J. Málek – akordeon,
p. řed. J. Macek - loutna)
5. května 2012 – zahájení koncertu Petra Spáleného a skupiny Apollo v rámci festivalu
Hudební slavnosti, KD Přibyslav (J. Friedrich – saxofon, J. Lázničková – klavír,
A. Vykoukalová – akordeon, houslový soubor)
11. května 2012 – koncert v Domově pokojného stáří, Nížkov
16. května 2012 – koncert žáků klavírní třídy, KD Přibyslav
26. května 2012 - hudební vstup na Vítání občánků, zámek Přibyslav (Š. Mach – zobcová
flétna)
27. května 2012 - hudební vstup na Vítání občánků, Velká Losenice (K. Černá – příčná flétna)
31. května 2012 – koncert žáků, KD Přibyslav
6. června 2012 – absolventský koncert B. Šedové a Š. Ledvinky, KD Přibyslav
12. června 2012 – koncert žáků, KD Přibyslav
18. června 2012 - školní koncert ve Velké Losenici (K. Černý – klavír, K. Černá – příčná
flétna, M. Kružík – akordeon, E. Pospíchalová – housle)
20. června 2012 – pěvecký koncert, sál ZUŠ Havlíčkův Brod (N. Wagner, K. Přibylová,
M. a P. Sobotkovy)
Během celého školního roku 2011/2012 – hudební vstupy při bohoslužbách (M. a P.
Sobotkovy, K. Přibylová – zpěv).

Veřejná vystoupení žáků a učitelů
28. srpna 2011 – vystoupení akordeonového dua v Pelhřimově na náměstí (I. Laštovičková)
15. září 2011 – vystoupení na vernisáži výstavy J. Exnara v GVU v Havlíčkově Brodě
(J. Baštová, J. Macek)
23. září 2011 – vystoupení akordeonového tria v hotelu Slunce (I. Laštovičková)
1. října 2011 – vystoupení J. Blažkové na náměstí v Brně (I. Laštovičková)
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2. října 2011 – vystoupení J. Blažkové v Jihlavě (I. Laštovičková)
5. října 2011 – vystoupení N. Kokrdové na abonentním koncertu J. Baštové a J. Macka
(J. Baštová)
19. října 2011 – vystoupení M. Laštovičkové na předávání „Cen města HB nejlepším žákům
ZŠ“
2. listopadu 2011 – vystoupení v úvodu abonentního koncertu Daniela Juna na Staré radnici
– T. Kotlasová – klavír (M. Vokáčová)
4. listopadu 2011 – vystoupení akordeonového dua na zámku v Přibyslavi (I. Laštovičková)
16. listopadu 2011 – vystoupení akordeonového dua pro Pleas v KD Ostrov v Havlíčkově
Brodě (I. Laštovičková)
16. listopadu 2011 – vystoupení na Staré radnici - „Malá knihovnická slavnost“
– akordeonové duo a klavíristé (I. Laštovičková, V. Fišarová)
23. listopadu 2011 – vystoupení akordeonového kvarteta na Staré radnici pro Červený kříž
(I. Laštovičková)
23. listopadu 2011 – vystoupení na křtu knihy p. fotografa V. Kunce (J. Baštová, J. Macek)
29. listopadu 2011 – vystoupení akordeonového kvarteta na Staré radnici (I. Laštovičková)
30. listopadu 2011 – vystoupení v úvodu abonentního koncertu Family Hönig Quartet – Cai
Yang – klarinet (J. Brožek)
2. prosince 2011 – vystoupení na vernisáži výstavy v Havlíčkově Brodě (J. Baštová,
J. Macek)
3. prosince 2011 – vystoupení M. Krále – akordeon - KD v Pekanově (I. Laštovičková)
3. prosince 2011 – vystoupení v Krátech (J. Baštová, J. Macek)
9. prosince 2011 – vystoupení pro důchodce v Perknově
10. prosince 2011 – vystoupení akordeonového dua v sokolovně v Habrech (I. Laštovičková)
10. prosince 2011 – vystoupení akordeonového dua na smaragdové svatbě v DD U Panských
(I. Laštovičková)
10. prosince 2011 – vystoupení akordeonového dua na zámku v Habrech (I. Laštovičková)
16. prosince 2011 – vystoupení na vernisáži v GVU v Havlíčkově Brodě (J. Baštová,
J. Macek)
17. prosince 2011 – vystoupení akordeonistů v kapli ve Skále (I. Laštovičková)
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21. prosince 2011 – vystoupení v úvodu abonentního koncertu „Co se této noci stalo“
P. Fendrichové a J. Macka – E. Krahulíková – kytara (J. Mutl)
31. prosince 2011 – tři vystoupení akordeonového dua v hotelu Slunce (I. Laštovičková)
1. února 2012 – vystoupení akordeonového dua na Krajském úřadě v Jihlavě (I. Laštovičková)
24. února 2012 – vystoupení akordeonového tria v hotelu Slunce (I. Laštovičková)
21. března 2012 – vystoupení akordeonového kvarteta pro důchodce školství v restauraci
Rozvoj (I. Laštovičková)
24. března 2012 – vystoupení komorního akordeonového souboru na Muzikantském plese
v KD Ostrov (I. Laštovičková)
30. března 2012 – vystoupení na vernisáži v GVU v Havlíčkově Brodě (J. Baštová, J. Macek)
11. dubna 2012 – vystoupení akordeonového tria v Moravské zemské knihovně v Brně
(I. Laštovičková)
26. dubna 2012 – vystoupení na společenském večeru slovenské delegace v HB – M. Kubát –
klavír (V. Fišarová), J. Dvořák – keyboard (M. Vokáčová), J. Blažková – akordeon
(I. Laštovičková)
27. dubna 2012 – vystoupení J. Blažkové na vernisáži „Tango sklo“ v Havlíčkově domě
(I. Laštovičková)
27. dubna 2012 – vystoupení pro delegace SK na Radnici MÚ (J. Baštová, J. Macek)
27. dubna 2012 – vystoupení na společenském večeru slovenské delegace – J. Blažková
(I. Laštovičková)
16. května 2012 – vystoupení na koncertě J. Svěceného v kostele Nanebevzetí – L. Macková,
I. Horáčková, E. Krýsová – housle, M. Vosyková – klavír (T. Junová, M. Vokáčová)
18. května 2012 – vystoupení akordeonového dua na vernisáži v GVU (I. Laštovičková)
19. května 2012 – vystoupení akordeonového dua v kulturním domě v Dlouhé Vsi
(I. Laštovičková)
22. května 2012 – vystoupení na vernisáži výstavy výtvarného oboru ZUŠ J. V. Stamice
v sále školy – R. Lán – zobcová flétna (E. Rydlová), T. Kotlasová a N. Medová – čtyřruční
klavír (M. Vokáčová), M. Hocke – akordeon (E. Vaňková)
7. května 2012 – vystoupení na předávání maturitních vysvědčení SŠ stavební na Staré radnici
– R. Lán – zobcová flétna (E. Rydlová), M. Beneš – kytara (J. Mutl), T. Řiháková a
Z. Svobodová - čtyřruční klavír (V. Fišarová)
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11. června 2012 – vystoupení M. Šrámkové, A. Zajíčkové, M. Laštovičkové v rámci semináře
I. Laštovičkové v Českých Budějovicích (I. Laštovičková)
11. června 2012 – vystoupení na předávání maturitních vysvědčení na Obchodní akademii
– J. Novotný – klarinet (J. Brožek), J. Šereda, L. Lorencová, L. Hrdličková – keyboard
(E. Rydlová), T. Nesládková – zpěv (O. Štefáček), M. Beneš – kytara (J. Mutl)
13. června 2012 – vystoupení akordeonového kvarteta na Staré radnici pro Červený kříž
(I. Laštovičková)
25. června 2012 – vystoupení na předávání maturitních vysvědčení ISŠ Kyjovská na Staré
radnici – L. Macková – housle, M. Vosyková – klavír (T. Junová, M. Vokáčová)
29. června 2012 – vystoupení komorního souboru Pohoda na koncertě vojenského letectva
USA Winigs Dixie na Havlíčkově náměstí (I. Laštovičková)
30. června 2012 – vystoupení na rodinném dnu zaměstnanců firmy Automatizační technika
v Havlíčkově Brodě – M. Laštovičková, Ž. Švecová – akordeonové duo (I. Laštovičková),
J. Novotný – klarinet (J. Brožek)
21. července 2012 – vystoupení akordeonového dua v Holcově Jeníkově (I. Laštovičková)

Pan uč. MgA. Josef Brožek se svými žáky

23

5. 2. Taneční obor

prosinec 2011

– vánoční vystoupení žáků tanečního oboru ZUŠ Smetanovo náměstí
pro rodiče v prostorách ZUŠ

30. května 2012

- vystoupení žákyň pí uč. Mgr. R. Rumlerové na Slavnostním
koncertě ZUŠ v sále Staré radnice v Havlíčkově Brodě

červen 2012

– vystoupení žáků tanečního oboru ZUŠ Smetanovo náměstí pro rodiče
v prostorách ZUŠ
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5. 3. Výtvarný obor

Žáci ve věku 5 - 10 let, pod vedením Mgr. Renaty Špásové, vytvářeli netopýry, se kterými se
podíleli na obnově instalace v podzemí Muzea Vysočiny v Havlíčkově Brodě. Papírové
plastiky netopýrů jsou k vidění v prostoru vstupu do faraónské hrobky.
Akce pro Červený kříž - pro předvánoční stánkový prodej žáci poskytli své keramické
výrobky a výtěžek z prodeje byl věnován dětskému oddělení Okresní nemocnice.

Žáci výtvarného oboru v průběhu celého školního roku navštěvovali nejrůznější výstavy a
doprovodné akce v Muzeu Vysočiny a Galerii v Havlíčkově Brodě. Společně shlédli např.
výstavu Jana Exnara, kouzelnou instalaci Večerníčku Krysáci, výstavu zaměřenou na
experimentální malbu Zlínský okruh 2 a přehlídku nejrůznějších prací Ex Libris.
Žáci výtvarného oboru se účastnili výtvarné dílny v Galerii Havlíčkův Brod, kde vyráběli své
značky grafickou technikou.
V květnu 2012 byla slavnostně zahájena výstava výtvarného oboru, ke shlédnutí zde byly
malby, studijní kresby, počítačová i experimentální grafika. V prostoru bylo nainstalováno
středověké městečko, které se skládalo z keramických objektů a z keramické hlíny byly dále
vytvořeny objekty na téma podmořského světa.
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6. Závěrečné shrnutí

Ve školním roce 2011/2012 připravila základní umělecká škola pro kulturní
veřejnost celkem 67 koncertů a 79 vystoupení k různým příležitostem. Výtvarný obor
reprezentoval školu dvěma výstavami prací svých žáků a pedagogů.
Svou aktivitou obohacuje naše škola kulturní dění nejen v Havlíčkově Brodě a
Přibyslavi, ale i v řadě dalších měst naší vlasti a v zahraničí. Žáci hudebního oboru ZUŠ
provedli celou řadu nastudovaných koncertních programů i v zahraničí (Slovensko,
Chorvatsko).
Na přípravě žáků pro jednotlivá vystoupení a reprezentaci školy na veřejnosti se
aktivně podílel celý pedagogický sbor.
Dále žáci naší školy účinkovali na mnoha veřejných akcích ve svých bydlištích a
svých školách /základních, středních/. Zvláště na školních akademiích a akcích obecních a
městských úřadů se vystoupení žáků naší školy setkává s příznivým ohlasem a přispívá
k celkovému zkvalitňování jejich úrovně. Naše škola však není o většině výše uvedených akcí
informována a není tedy možné všechny statisticky podchytit.
Významným souhrnným údajem jsou čtyři přijatí žáci naší školy ke studiu na
středních a vysokých školách s uměleckým zaměřením v tomto školním roce.
Paní učitelka Ivana Laštovičková převzala „ocenění za vynikající pedagogickou
práci“ na 37. mezinárodním soutěžním akordeonovém festivalu ve městě Pula – Chorvatsko a
také vítězný putovní pohár Euromusette – Golden Tango nejúspěšnějšímu učiteli na
mezinárodním soutěžním festivalu v Rajeckých Teplicích na Slovensku.
Dne 22. června 2012 bylo šest žáků ZUŠ nominováno na cenu Talent Vysočiny
2012 v uměleckém oboru v Kulturním domě ve Žďáře nad Sázavou a jeden z nich toto
významné ocenění také získal.
Škole se dařilo realizovat Plán práce na školní rok 2011/2012. Podařilo se zajistit
co nejlepší podmínky pro reprezentační soubory školy (dechové trio, akordeonové duo, trio,
kvarteto, akordeonový soubor Pohoda, kytarový a houslový soubor) a žáky připravující se na
soutěže. O této skutečnosti svědčí i zrealizované koncerty a mimořádné výsledky žáků na
soutěžích.
O dobré jméno, které má škola na veřejnosti, se zasloužila většina našich učitelů a
věřím, že díky kvalitě vzdělávání a cenové dostupnosti naší ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův
Brod přetrvá vysoký zájem o ni i v budoucích letech.
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Výroční zpráva o hospodaření školy
finanční rok 2011

Dne 1. ledna 2000 vstoupila Základní umělecká škola, Havlíčkův Brod, Smetanovo
náměstí 31 do právní subjektivity a v roce 2011 dvanáctý rok úspěšně hospodařila jako
příspěvková organizace. Zřizovatelem školy byl do 31. 12. 2000 Školský úřad Havlíčkův
Brod, Dolní 105, 580 01 Havlíčkův Brod. Na základě zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu
některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů se stal na dobu od
1. 1. 2001 do 30. 6. 2001 zřizovatelem školy Okresní úřad, referát školství, Dolní 105,
Havlíčkův Brod. Od 1. 7. 2001 do 31. 12. 2011 byla škola zřizována krajem Vysočina,
Palackého 53, 586 01 Jihlava.

PŘÍJMY:
celkové příjmy

9 278 204,78 Kč

z toho poplatky od zletilých žáků, rodičů nebo jiných zákonných zástupců
z toho příjmy z hospodářské činnosti
z toho ostatní příjmy

1 391 290,00 Kč
0,00 Kč
7 886 914,78 Kč

VÝDAJE:
1. z fondu reprodukce majetku použito:
2. neinvestiční výdaje celkem

98 071,20 Kč
9 257 607,34 Kč

z toho náklady na platy pracovníků školy
z toho ostatní osobní náklady
z toho zákonné odvody sociálního pojištění
z toho zákonné odvody zdravotního pojištění
z toho ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem
z toho výdaje na učebnice, učební texty a učební pomůcky
z toho stipendia
z toho spotřeba energie
z toho opravy a udržování
z toho odpisy investičního majetku
z toho ostatní provozní náklady

KLADNÝ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK:

5 918 185,00 Kč
0,00 Kč
1 467 017,00 Kč
531 190,00 Kč
120 002,00 Kč
24 742,00 Kč
0,00 Kč
271 996,40 Kč
161 188,20 Kč
171 454,00 Kč
591 832,74 Kč

20 597,44 Kč
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Komentář k vykázanému kladnému hospodářskému výsledku.
Důvodem vzniku kladného hospodářského výsledku v celkové výši 20 597,44 Kč byl
nezrealizovaný nákup učební pomůcky na konci kalendářního roku 2011.
V roce 2011 se podařilo:
-

zakoupit 4 akordeony Delicia,
opravit vodoinstalaci (výměna baterií, konzolí umyvadel, ventilů WC atd.),
zakoupit stůl, koberec, kontejner,
pořídit pro zaměstnance do sborovny novou lednici, konvici a kávovar,
opravit omítky a nátěry ve školní budově v HB.

Přehled a výsledky vnitřních a vnějších kontrol
Vnitřní kontroly proběhly v těchto termínech:

31. 3. 2011
29. 6. 2011
30. 9. 2011
31. 12.2011

Jednalo se o kontroly cenin, uložení spisových materiálů, razítek, didaktické techniky
a pokladní hotovosti. Nebyly zjištěny nedostatky ani závady. V rámci vnitřních kontrol byla
také provedena následná kontrola příjmových a výdajových dokladů včetně všech jejich
náležitostí (věcná a časová souvislost).
Při kontrolách nebyly zjištěny nedostatky a závady s důrazem na finanční dopady
(pokuty, penále, doměrky apod.) a nebyla uložena žádná opatření k nápravě.
V roce 2011 nebyla na naší organizaci provedena kontrola pracovníky jiného orgánu.
V tomto dvanáctém roce právní subjektivity jsme hospodařili s kladným
hospodářským výsledkem, bez závazků po lhůtě splatnosti a bez nedobytných
pohledávek.
Hodnocení školy ve školním roce 2011/2012, které se skládá z Výroční zprávy o činnosti
školy ve školním roce 2011/2012 a Výroční zprávy o hospodaření školy za finanční rok 2011,
bylo projednáno a schváleno na poradě pracovníků školy dne 29. srpna 2012.
Příloha č. 1:

kopie účetních výkazů - Rozvaha k 31. 12. 2011,
- Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2011,
- Příloha účetní závěrky k 31. 12. 2011.

V Havlíčkově Brodě 31. srpna 2012

Bc. Jindřich Macek
ředitel ZUŠ
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