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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.  

 

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 1. 1. 2012 panem starostou města Bc. Janem Teclem 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. 

 

  Organizace studia byla dána vyhláškou MŠMT č. 71/2005 Sb., o základním 

uměleckém vzdělávání a 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. Všichni žáci přijatí do prvních ročníků studia byli od 1. 9. 2012 

vzděláváni podle vlastního Školního vzdělávacího programu Základní umělecké školy J. V. 

Stamice Havlíčkův Brod s motivačním názvem „Cesta k umění“, vydaného na základě 

rámcově vzdělávacího programu dne 4. 6. 2012 pod č. j. 36/2012/ZUSHB v Havlíčkově 

Brodě. 

 

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 školní rok 2012/2013 Kalkulací a stanovením výše úplaty 

za vzdělávání v ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod dle vyhlášky č. 71/2005.Sb., ve znění 

pozdějších předpisů ze dne 29. 5. 2012 (č. j. 34/2012/ZUSHB). 

 Hlavní poslání základní umělecké školy spočívá v poskytování vzdělání v jednotlivých 

uměleckých oborech a přípravě pro studium učebních a studijních oborů ve středních školách 
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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, 

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. Mnoho žáků ZUŠ bylo i v tomto roce nominováno na cenu Talent Vysočiny 

2013 v uměleckém oboru. 

 

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 (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  akordeon – Přibyslav     2  I 

Baštová Šárka   klavír, korepetice     0  - 

MgA. Brožek Josef  dechové nástroje   53  I 

Černoch Václav  výtvarný obor    38  I 

BcA. Domkář Martin   literárně - dramatický obor    1  I 

Fišarová Vladimíra  klavír     33  I 

Gallóvá Alena   korepetice, klavír   28  - 

Junová Tamara  housle       1  I 

Kerber Jan   dechové nástroje     4  I 

Laštovičková Ivana  akordeon, keyboard, PHV  25  I 

Loubková Hana  korepetice, klavír – Přibyslav  10  I 

Bc. Macek Jindřich  kytara – ZUŠ + Přibyslav  20  I 

Mutl Jan   kytara     40  I 

Němcová Jitka  housle – Přibyslav   37  I 

Novák Luděk   dechové nástroje dřevěné,   34  I 

    HN – Přibyslav   

Pavlík Luboš   bicí nástroje      8  I 

Mgr. Rumlerová Radka taneční obor    23  I 

MgA. Rydlová Eva  klávesové a dechové nástroje, 20  I 

    korepetice, HN 

Mgr. Špásová Renata  výtvarný obor      2  I 

MgA. Štefáček Ondřej zpěv, HN    10  I 

MgA. Štefáčková Michaela zpěv – Přibyslav     6  I 

Vaňková Eva   akordeon, klávesové nástroje  26  I 

Vokáčová Miluše  klávesové nástroje   32  I 

 

 

 

 

 

Hospodářští a provozní zaměstnanci: 

      
 

Jméno:    Zařazení:    Praxe/let: 

 

Černá Hana   uklízečka, topič v zimním období 38 

Jerml Jiří   údržbář    45 

Mottlová Zuzana  účetní – hospodářka   30 

Smejkalová Jana  uklízečka – Přibyslav   25    
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Absolvované semináře a školení 
 

 

27. 9. 2012 Smyčcové soboty – cyklus přednášek v Brně ve šk. roce 2012/2013   

(T. Junová)  

 

30. 9. 2012 Proškolení všech zaměstnanců v oblasti BOZP a PO  

 

4. 10. 2012 Vzdělávací seminář v grantovém projektu ZVYKOM – Zvyšování 

kompetencí vedoucích pracovníků ZUŠ v kraji Vysočina (J. Macek) 

 

18. - 19. 10. 2012 Legislativní rámec poskytování péče žákům se speciálními 

vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaným (J. Macek) 

 

7. – 9. 11. 2012 Celostátní setkání dramatických oborů ZUŠ (M. Domkář) 

 

11. - 12. 4. 2013 Vzdělávací seminář v grantovém projektu ZVYKOM – Zvyšování 

kompetencí vedoucích pracovníků ZUŠ v kraji Vysočina (J. Macek) 

 

22. 4. 2013  Specializovaný seminář pro ekonomické pracovníky (Z. Mottlová) 

 

1. 6. 2013  Akordeonový seminář „Severská literatura pro děti a mládež“ 

     v Komorním sále Pražské konzervatoře – Jörgen Sundeqvist  

    (I. Laštovičková) 

 

16. 8. 2013   Školení řidičů referentských vozidel – Havlíčkův Brod (J. Macek) 

 

 

 

Další studia – v období školního roku 2012/2013: 

 

 

- studium na Konzervatoři Pardubice (Š. Baštová) 

 

- studium na vysoké škole (Bc. J. Baštová, BcA. M. Domkář, A. Gallóvá) 
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Ústřední umělecká rada ZUŠ: 
 

MgA. Brožek Josef   - dechové nástroje (člen) 

Laštovičková Ivana   - akordeonová sekce (členka) 

Bc. Macek Jindřich   - kytarová sekce (člen) 

 

 

 

 

Krajská umělecká rada ZUŠ: 
 

MgA. Brožek Josef   - dechové nástroje (předseda) 

Laštovičková Ivana   - akordeonová sekce (předseda) 

Bc. Macek Jindřich    - kytarová sekce (předseda) 

 

 

 

 

 
 

 

Žákyně paní uč. Ivany Laštovičkové a V. Fišarové 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 2012/2013 probíhaly v těchto termínech:   

 

hudební obor  –  7. 6. 2012  

    výtvarný obor –  4. 6. 2012 

     taneční obor  –  5. 6. 2012 

                            literárně-dramatický obor  –  8. 6. 2012 

 

 

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 43 žáků, do přípravného ročníku 

výtvarného oboru 45 žáků a do přípravného ročníku tanečního oboru 12 žáků. Celkem tedy 

nastoupilo do přípravných ročníků 100 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 

91 žáků, z toho dívek 51. 

 

 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 2013/2014 proběhly v těchto termínech:  

 

 

    hudební obor  –  6. 6. 2013  

    výtvarný obor –  3. 6. 2013 

     taneční obor  –  4. 6. 2013 

                            literárně-dramatický obor  –  7. 6. 2013 
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4.  Výsledky vzdělávání 

 
4. 1. Hodnocení žáků za školní rok 2012/2013 
 

1. pololetí   2. pololetí 

 

Hudební obor  

celkem žáků   391    384 

 

prospělo s vyznamenáním 330    327 

prospělo     26      23 

neprospělo     -      - 

neklasifikováno    -      - 

PHV      34      34 

 

 

Výtvarný obor    

celkem žáků    122    118 

    

prospělo s vyznamenáním   76     75 

prospělo       1       - 

neprospělo     -       - 

neklasifikováno    -       - 

PVV      45     43 

 

 

Taneční obor     

celkem žáků    25     25 

     

prospělo s vyznamenáním  14     12 

prospělo     -      - 

neprospělo     -      - 

neklasifikováno    -      - 

PTV     11     13 

 

 

Literárně – dramatický obor 

celkem žáků    12      13 

 

prospělo s vyznamenáním  12      13 

prospělo     -       - 

neprospělo     -         - 

neklasifikováno    -       - 

PDV      -       - 

 

 

Celkový počet žáků  550    540 

(včetně pobočky v Přibyslavi) 
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4. 2. Přijatí žáci ke studiu na školách s uměleckým zaměřením 
 

 

 

Výtvarný obor ze třídy pana uč. Václava Černocha: 

 

SŠ –   Eliška Fidlerová (Akademie Světlá nad Sázavou-bytový design) 

   Barbora Škoudlilová (Akademie Světlá nad Sázavou-bytový design) 

 Petra Heřmánková (Akademie Světlá nad Sázavou-desing) 

 Julie Havlíčková (Akademie Světlá nad Sázavou-desing) 

         

VŠ -  Eliška Krahulíková (Pedagogická fakulta Olomouc – výtvarná výchova) 

 Aneta Tomášková (architektura Praha) 

        

 

 

 

 

 
 

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

 

 

 

 

 

 

HUDEBNÍ OBOR 

 
 

 

 

VII. Evropský soutěžní festival akordeonových orchestrů - Praha 2. – 4. listopadu 2012 

Akordeonový soubor Pohoda ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod – 1. cena a ocenění poroty:  

Cena Jindřicha Felda za nejlepší provedení soudobé skladby (pí uč. I. Laštovičková) 

 

Celostátní finále pěvecké soutěže s doprovodem nástroje „Brána“ – Brno 23. – 25. 

listopadu 2012 

kategorie do 18 let: Jana Blažková ze třídy pí uč. I. Laštovičkové – 1. místo a absolutní 

vítězka celé soutěže 

 

Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na akordeon – ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod  

– 26. února 2013  

Akordeon sólo: 

0. kategorie:  Michaela Šrámková – 1. místo s postupem ze třídy pí uč. I. Laštovičkové 

  Miroslav Kružík – 1. místo s postupem ze třídy sl. uč. Bc. J. Baštové 

I. kategorie: Anna Zajíčková – 1. místo s postupem ze třídy pí uč. I. Laštovičkové 

  Tereza Nesládková – 1. místo s postupem ze třídy pí uč. I. Laštovičkové 

             Adéla Vykoukalová – 1. místo ze třídy sl. uč. Bc. J. Baštové 

III. kategorie: Ondřej Novák – 1. místo s postupem ze třídy pí uč. I. Laštovičkové 

V. kategorie: Jan Novák – 1. místo s postupem ze třídy pí uč. I. Laštovičkové 

VII. kategorie: Nikol Kokrdová – 1. místo s postupem ze třídy sl. uč. Bc. J. Baštové  

Komorní hra akordeonů:  

II. kategorie A: Akordeonové duo (Jan Novák a Ondřej Novák ze třídy pí uč. I. Laštovičkové) 

– 1. místo s postupem  

 

Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na elektronické klávesové nástroje – ZUŠ Chotěboř  

– 6. března 2013 

V. kategorie: Lucie Hrdličková – čestné uznání ze třídy sl. uč. MgA. E. Rydlové 

VI. kategorie: Luboš Zápotočný – čestné uznání ze třídy pí uč. M. Vokáčové 

VIII. kategorie: Jakub Dvořák – 3. místo ze třídy pí uč. M. Vokáčové 

 

Krajské kolo soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou dechových nástrojů - ZUŠ J. V. 

Stamice Havlíčkův Brod – 7. března 2013 

II. kategorie A: Klarinetové trio - Cai Yang, Jan Novotný, Martin Konečný ze třídy p. uč. 

MgA. J. Brožka - 1. místo s postupem a Cena za nejlepší výkon v kategorii dřevěných 

dechových nástrojů 
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Krajské kolo soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů – ZUŠ Třebíč 

- 20. března 2013 

IV. kategorie: Smyčcové trio (2 housle a viola) - Lea Macková, Iveta Horáčková a Eliška 

Krýsová ze třídy sl. uč. T. Junové - 1. místo s postupem  

 

Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na akordeon – ZUŠ Velké Meziříčí - 25. března 2013  

Akordeon sólo: 

0. kategorie: Michaela Šrámková – 1. místo s postupem ze třídy pí uč. I. Laštovičkové 

                   Miroslav Kružík – 1. místo s postupem ze třídy sl. uč. Bc. J. Baštové 

I. kategorie: Anna Zajíčková – 1. místo s postupem ze třídy pí uč. I. Laštovičkové 

        Tereza Nesládková – 1. místo s postupem ze třídy pí uč. I. Laštovičkové 

III. kategorie: Ondřej Novák – 1. místo s postupem ze třídy pí uč. I. Laštovičkové  

V. kategorie: Jan Novák – 1. místo s postupem ze třídy pí uč. I. Laštovičkové  

VII. kategorie: Nikol Kokrdová – 1. místo s postupem ze třídy sl. uč. Bc. J. Baštové 

Komorní hra akordeonů : 

II. kategorie A: Akordeonové duo - Jan Novák, Ondřej Novák (ze třídy pí uč. I. Laštovičkové) 

– 1. místo s postupem 

 

Krajská přehlídka ve hře na klavír „MLADÝ PIANISTA – Jihlava 2013“ – Jihlava  

– 17. dubna 2013 

Tereza Kotlasová ze třídy pí uč. M. Vokáčové byla nominována na vystoupení na koncertě 

vítězů 

 

Mezinárodní akordeonová soutěž Ostrava 2013 – Ostrava – 18. – 20. dubna 2013 

I. kategorie: Michaela Šrámková ze třídy pí uč. I. Laštovičkové - 3. místo 

 

Ústředního kolo soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou dechových nástrojů - ZUŠ 

Liberec, Frýdlantská - 19. – 21. dubna 2013  

II. kategorie a (14 souborů) - klarinetové trio - Cai Yang, Jan Novotný a Martin Konečný  

ze třídy p. uč. MgA. J. Brožka – 1. místo a nominace na koncert vítězů 

 

Mezinárodní klarinetová soutěž „CZECH CLARINET ART“ – Hořice – 19. – 21. dubna 

2013 

I. kategorie do 15 let: 12-ti letý Cai Yang ze třídy p. uč. MgA. J. Brožka - čestné uznání 

 

Celostátní klavírní soutěže „Karlovarská růžička“, XVI. ročník – Karlovy Vary  

– 27. dubna 2013 

III. kategorie (24 soutěžících): Tereza Kotlasová ze třídy pí uč. M. Vokáčové - 2. cena a malá 

růžička 

 
38. ročník Mezinárodní akordeonové soutěže – Pula Chorvatsko - 24. - 27. dubna 2013  
Baby kategorie:  Michaela Šrámková – 1. místo a pohár vítězů kategorie 

Kategorie do 11 let:  Anna Zajíčková – 2. místo 

Tereza Nesládková – 2. místo 

Kategorie do 13 let:  Ondřej Novák – 1. místo a pohár vítězů kategorie 

Kategorie do 15 let:  Jan Novák – 1. místo a pohár vítězů kategorie 

(všichni ze třídy pí uč. I. Laštovičkové) 

Paní učitelka Ivana Laštovičková získala „Ocenění nejúspěšnějších pedagogů soutěže“. 
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Ústřední kolo soutěže ZUŠ ve hře na akordeon – ZUŠ Pardubice – Polabiny  

- 10. – 12. května 2013  

0. kategorie (18 soutěžících): Michaela Šrámková – 2. místo  

Miroslav Kružík – 3. místo (ze třídy sl. uč. Bc. J. Baštové) 

I. kategorie (20 soutěžících): Anna Zajíčková – 2. místo 

Tereza Nesládková – 3. místo 

III. kategorie (8 soutěžících): Ondřej Novák – 1. místo 

V. kategorie (9 soutěžících): Jan Novák – 1. místo 

VII. kategorie (5 soutěžících): Nikol Kokrdová – 3. místo (ze třídy sl. uč. Bc. J. Baštové) 

Komorní hra akordeonů – kategorie II. A (6 souborů): akordeonové duo Jan Novák a Ondřej 

Novák – 1. místo 

(všichni ostatní žáci ze třídy pí uč. I. Laštovičkové) 

Organizátorem bylo předáno cenění pedagogovi Ivaně Laštovičkové za vynikající přípravu 

žáků. 

 

Ústřední kolo soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů - ZUŠ 

Jindřichův Hradec - 17. – 19. května 2013   

IV. kategorie (5 soutěžících): Smyčcové trio – Lea Macková, Iveta Horáčková a Eliška 

Krýsová ze třídy sl. uč. T. Junové – 3. místo 

 

XII. Mezinárodní akordeonová soutěž Euromusette – Goldentango - Rajecké Teplice  

- Slovensko – 29. – 30. května 2013  

0. kategorie (do 9 let): Michaela Šrámková - 1. místo a absolutní vítězka kategorie 

 Karel Beran – 2. místo 

I. kategorie (do 11 let): Zuzana Kruntorádová – 1. místo 

Anna Zajíčková – 2. místo 

Tereza Nesládková – 2. místo 

III. kategorie (do 15 let): Tereza Julišová – 3. místo 

(všichni ze třídy pí uč. I. Laštovičkové) 

V. kategorie (komorní hra do 18 let): kvarteto: Markéta Laštovičková, Žaneta Švecová, Adéla 

Julišová, Šárka Zachariášová (klavír ze třídy pí uč. V. Fišarové) - 1. místo 

 

Talent Vysočiny - Dům Kultury Žďár nad Sázavou – 21. června 2013 

Za naši školu byli nominováni: Cai Yang za úspěchy ve hře na klarinet 

     Tereza Kotlasová za úspěchy ve hře na klavír 

     Lea Macková za úspěchy ve hře na housle 

Ondřej Novák za úspěchy ve hře na akordeon 

Jan Novák za úspěchy ve hře na akordeon 

Jan Novotný za úspěchy ve hře na klarinet 

Adéla Julišová za úspěchy ve hře na akordeon 

     Jana Blažková za úspěchy ve hře na akordeon 

     Markéta Laštovičková za úspěchy ve hře na akordeon 

Bývalá žákyně Markéta Laštovičková získala „Talent Vysočiny 2013“ a „Cenu hejtmana 

kraje Vysočina 2013“. 
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VÝTVARNÝ OBOR 
 

 

 

  

 

 
V listopadu 2012 byla vyhodnocena výtvarná soutěž zaměřená na grafiku s názvem 

„18. mezinárodní bienále grafiky dětí a mládeže“ v Polsku. U příležitosti této soutěže se 

konala i výstava, na kterou byly vybrány práce našich žáků – Pavla Kadlece (9 let), Nely 

Křípalové (7 let), Šárky Krejčí (9 let) a Denisy Vondrové (7 let). Práce připravované na tuto 

soutěž využívaly techniku počítačové grafiky a měly společné téma - „Peříčko“. 

 

V březnu 2013 se naši žáci zúčastnili 18. ročníku mezinárodní soutěže „Malujeme po 

síti 2013“. Tento rok bylo tématem soutěže heslo „Nebojme se strašidel“. 

 

V březnu 2013 byly zaslány grafické práce žáků také na přehlídku výtvarných prací 

„Výtvarný svět na zámku“, která se konala u příležitosti hudebního festivalu 

Moravskotřebovské arkády. 

 

V květnu 2013 proběhla v Havlíčkově Brodě přehlídka výtvarných prací a divadelních 

souborů „Dospělí dětem“. Naši žáci získali cenu v kategorii „Oceněný kolektiv a pedagogické 

vedení“. Cenu v jednotlivcích si odnesly dívky: Monika Jarošová, Adéla Machová  

a Doubravka Beránková. 

 

Výtvarný obor se dále zúčastnil těchto soutěží: 

- výtvarná soutěž v polské Toruni, 

- Ekofor – celostátní výtvarná soutěž, Praha, 

- krajská výtvarná soutěž „Namaluj svůj autobus“, 

- krajská výtvarná soutěž „Věda pro 21. století.“ 

 

Na Mezinárodní výtvarné soutěži států Evropské unie v Povážské Bystřici studenti 

obdrželi hlavní cenu ministra školství a kultury Slovenské republiky. 
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5. Veřejná vystoupení 

 

 

 
5. 1. Hudební obor 

 

 
 

 

    Veřejné koncerty žáků a učitelů 
 

 

28 veřejných koncertů hudebního oboru a hostů v sále naší ZUŠ: 

 

9. října  2012 

15. listopadu 2012 - malý akordeonový koncert  

29. listopadu 2012 - malý akordeonový koncert 

11. prosince  2012 - 1. adventní koncert 

12. prosince  2012 - 2. adventní koncert 

18. prosince 2012 - 3. adventní koncert 

19. prosince 2012 - 4. adventní koncert 

16. ledna  2013 

28. ledna 2013  - akordeonový koncert s hosty I. Horáčkovou – housle a zpěv,     

Š. Zachariášovou - klavír 

5. února 2013  

27. února  2013  

4. března 2013  - klavírní koncert žáků třídy pí uč. M. Vokáčové 

19. března 2013  

20. března 2013  - akordeonový koncert ve spolupráci se ZUŠ Ledeč n./S. 

12. dubna 2013  - malý akordeonový koncert 

17. dubna 2013 

3. května 2013  - malý akordeonový koncert 

7. května 2013  

8. května 2013  - malý akordeonový koncert  

16. května 2013  - malý akordeonový koncert 

22. května 2013  

25. května 2013  - malý akordeonový koncert 

4. června  2013  

5. června 2013  - akordeonový recitál sl. uč. Bc. J. Baštové 

12. června  2013   - absolventský koncert žáků hudebního a literárně-dramatického oboru 

20. června 2013  - koncert M. Hockeho ze třídy pí uč. E. Vaňkové a jeho hostů 

22. června 2013  - absolventský koncert M. Vosykové ze třídy pí uč. M. Vokáčové 

26. června 2013 - pěvecký koncert žáků třídy p. uč. MgA. O. Štefáčka 

 

Další koncerty v jiných prostorách: 

 

1. září 2012 - koncert orchestru Pohoda na náměstí v Havlíčkově Brodě (I. Laštovičková) 
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8. září 2012 – koncert hudebního oboru v rámci dnů Evropského kulturního dědictví v sále 

Staré radnice, Havlíčkův Brod 

 

17. října 2012 – koncert akordeonového kvarteta v Domově důchodců Reynkova 

(I. Laštovičková) 

 

14. listopadu 2012 – koncert žáků hudebního oboru na Staré radnici u příležitosti „Dne 

diabetu“ v Havlíčkově Brodě 

 

24. listopadu 2012 - koncert akordeonového dua ve Stříbrných Horách (I. Laštovičková) 

 

29. listopadu 2012 – koncert akordeonového kvarteta v Domově důchodců u Panských  

(I. Laštovičková) 

 

1. prosince 2012 - koncert akordeonového orchestru Pohoda a akordeonového dua 

v Rozsochatci při příležitosti rozsvícení vánočního stromu (I. Laštovičková) 

 

6. prosince 2012 - koncert akordeonového dua v městské knihovně v Třebíči (I. Laštovičková) 

   

8. prosince 2012 - koncert pěveckého sboru a smyčcového souboru v programu „Loutna 

česká“ (A. Michna) v Libici n./D. (T. Junová, MgA. O. Štefáček) 

 

9. prosince 2012 – koncert pěveckého sboru a smyčcového souboru v programu „Loutna 

česká“ - sál Staré radnice Havlíčkův Brod (T. Junová, MgA. O. Štefáček) 

 

22. prosince 2012 - koncert akordeonistů v kostele v Habrech (I. Laštovičková) 

 

5. ledna 2013 - Tříkrálový koncert „Loutna česká“ v kostele v Přibyslavi (T. Junová, MgA.  

O. Štefáček) 

 

6. února 2013 – koncert žáků hudebního oboru v sále Staré radnice v Havlíčkově Brodě při 

příležitosti 100 let od narození prof. Jiřího Veselého (ve spolupráci s Gymnáziem Havlíčkův 

Brod) 

 

9. února 2013 - koncert akordeonového dua ve Stříbrných Horách (I. Laštovičková) 

 

13. března 2013 – koncert akordeonistů v Ledči nad Sázavou (I. Laštovičková) 

  

15. března 2013 – koncert akordeonového dua v Tisu (I. Laštovičková) 

 

3. dubna 2013 – koncert žáků hudebního oboru v rámci festivalu Stamicovy slavnosti 2013 

v sále Staré radnice v Havlíčkově Brodě, ve spolupráci se ZUŠ Třebíč 

 

16. dubna 2013 – koncert žáků klavírní třídy pí uč. M. Vokáčové pro klienty Domova 

důchodců Ždírec 

 

20. dubna 2013 – koncert orchestru v Pohoda ve Věži (I. Laštovičková) 

 

4. května 2013 – koncert akordeonového orchestru Pohoda na akordeonovém festivalu 

v Jindřichově Hradci (I. Laštovičková) 
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10. května 2013 - koncert žáků pěvecké třídy v Domově důchodců Reynkova ke „Dni matek“ 

(MgA. O. Štefáček) 

 

15. května 2013 - koncert akordeonového kvarteta v Domově důchodců Reynkova  

(I. Laštovičková) 

 

16. května 2013 - koncert akordeonového tria v Perknově ke „Dni matek“ (I. Laštovičková) 

 

18. května 2013 – koncert orchestru Pohoda v Perknově (I. Laštovičková) 

 

20. května 2013 - koncert Bc. J. Macka a Bc. J. Baštové ve Sliači (partnerská ZUŠ) 

 

24. května 2013 - koncert žáků smyčcového oddělení v kostele Nanebevzetí v Havlíčkově 

Brodě při akci „Noc kostelů“ (T. Junová)  

 

29. května 2013 – Slavnostní koncert žáků hudebního a tanečního oboru v sále Staré radnice 

v Havlíčkově Brodě 

 

8. června 2013 – koncert orchestru Pohoda před restaurací „U Hnáta“ – výročí  

(I. Laštovičková) 

 

15. června 2013 – koncert orchestru Pohoda na Rebelových slavnostech v Havlíčkově Brodě 

(I. Laštovičková) 

 

16. června 2013 – Slavnostní smyčcový koncert žáků a hostů sl. uč. T. Junové v sále Staré 

radnice v Havlíčkově Brodě 

 

 
 

 
Smyčcové trio – Lea Macková, Iveta Horáčková a Eliška Krýsová ze třídy sl. uč. T. Junové 
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20. června 2013 – koncert akordeonistů v Klášterním kostele v Havlíčkově Brodě ve 

spolupráci se žáky p. uč. J. Kempfa (I. Laštovičková) 

 

21. června 2013 – 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,  

R. Lán – hoboj, T. Vácha – klarinet a bývalí žáci: M. Španko – klarinet, J. Kopicová – hoboj  

a V. Hofmanová - klarinet) 

 

22. června 2013 – koncert akordeonového orchestru Pohoda v Petrkově (I. Laštovičková) 

 

7. července 2013 – koncert akordeonistů na „Úsobském koncertním létě“ (I. Laštovičková) 

 

 

Činnost pobočky v Přibyslavi 
 

13. října 2012 – hudební vystoupení na slavnostním zahájení festivalu Divadelní Přibyslav, 

KD Přibyslav (M. Kružík – akordeon) 

 

18. října 2012 – koncert žáků, KD Přibyslav 

 

29. října 2012 – hudební vystoupení na slavnostním předávání vyznamenání HZS Jihlava, 

zámek Přibyslav (M. Štefáčková – zpěv, H. Loubková – klavír) 

 

31. října 2012 – výchovný koncert pro MŠ Přibyslav (L. Novák, J. Němcová, 

H. Loubková) 

 

3. listopadu 2012 – Vítání občánků, zámek Přibyslav (J. Durčáková – housle) 

 

8. listopadu 2012 – CHH, hudební vystoupení na udělování vyznamenání Zasloužilý hasič  

(P. a M. Sobotkovy – zpěv) 

 

9. listopadu 2012 - CHH, hudební vystoupení na udělování vyznamenání Zasloužilý hasič  

a předávání medailí za záchranu života (P. a M. Sobotkovy – zpěv) 

 

10. listopadu 2012 – Vítání občánků, zámek Přibyslav (L. Marincová – zobc. flétna) 

 

22. listopadu 2012 – koncert žáků, KD Přibyslav 

 

24. listopadu 2012 – hudební vystoupení na zahájení výstavy v MŠ Žižkovo Pole  

(P. Ronovský – akordeon, S. Holas – housle, B. Novotná – zobc. flétna) 

 

24. listopadu 2012 – vystoupení pro seniory, Velká Losenice (K. Černá – př. flétna) 

 

27. listopadu 2012 – koncert klavírní třídy, KD Přibyslav 

 

28. listopadu 2012 – vystoupení žáka v úvodu abonentního koncertu, sál Staré radnice 

Havlíčkův Brod (akordeon) 

 

29. listopadu 2012 – vystoupení pro seniory, Přibyslav (akordeon, dech. nástroje) 
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1. prosince 2012 – zahájení výstavy betlémů, fara Přibyslav (N. Wagner – zpěv) 

 

6. prosince 2012 – vystoupení pro Červený kříž Přibyslav, MÚ Přibyslav (K. Ledvinková,  

Z. Uhlířová, A. Ubrová, A. Šedová, J. Lázničková – klavír) 

 

8. prosince 2012 – Hudební intermezzo - evergreeny, KD Přibyslav 

 

11. prosince 2012 – koncert v Domově klidného života, Nížkov (klavír, klarinet, housle) 

 

12. prosince 2012 – koncert žáků klavírní třídy s žáky MgA. R. Pohla, ZUŠ Žďár nad 

Sázavou 

 

14. prosince 2012 – vystoupení v Domově důchodců U Panských, Havlíčkův Brod s dětmi 

z Červeného kříže (klavír) 

 

19. prosince 2012 – vystoupení žáka v úvodu abonentního koncertu, sál Staré radnice 

Havlíčkův Brod (J. Lázničková – klavír) 

 

21. prosince 2012 – předvánoční vystoupení pro rodiče, ZŠ Žďár nad Sázavou (J. Veselý  

– klavír) 

 

23. prosince 2012 – Muzicírování, Velká Losenice (K. Černá – př. flétna, K. Černý – klavír, 

D. Golebiowski – klavír) 

 

25. prosince 2012 – vánoční koncert, kostel Nížkov (O. Melichar – zobc. flétna) 

 

24. ledna 2013 – koncert žáků, KD Přibyslav 

 

3. února 2013 – vystoupení žáka v úvodu koncertu, kostel Žižkovo Pole (akordeon) 

 

6. února 2013 – slavnostní koncert Gymnázia Havlíčkův Brod, sál Staré radnice (D. Najman  

– klavír) 

 

22. února 2013 - pěvecká soutěž Jarní slavík, KD Přibyslav (žáci pěvecké třídy) 

 

26. února 2013 – okresní kolo soutěže ve hře na akordeon, Havlíčkův Brod (A. Vykoukalová 

– 1. místo, M. Kružík a N. Kokrdová – 1. místo s postupem – viz soutěže) 

 

2. března 2013 – pěvecká soutěž Jarní slavík, finále, KD Přibyslav (žáci pěvecké třídy) 

 

6. března 2013 – koncert žáků, KD Přibyslav 

 

7. března 2013 – koncert žáků, KD Přibyslav 

 

16. března 2013 – Jarní koncert ve spolupráci s MŠ a ŠD, KD Přibyslav 

 

23. března 2013 – Vítání občánků, Stříbrné Hory (L. Čejková – klavír) 
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25. března 2013 – krajské kolo soutěže ve hře na akordeon, Velké Meziříčí (M. Kružík  

a N. Kokrdová – 1. místo s postupem – viz soutěže) 

 

7. dubna 2013 – Vítání občánků, Nížkov (T. Melichar – klavír) 

 

13. dubna 2013 – Vítání občánků, zámek Přibyslav (N. Wagner – housle) 

 

16. dubna 2013 – soutěžní přehlídka Žďárský muzikant, ZUŠ Žďár n. S. (T. Melichar, klavír 

– zlaté pásmo, J. Lázničková, klavír – stříbrné pásmo, V. Veselá a M. Novák, housle  

– bronzové pásmo) 

 

21. dubna 2013 – sraz harmonikářů v Utíně (M. Kružík, N. Kokrdová) 

 

25. dubna 2013 – koncert žáků, KD Přibyslav 

 

27. dubna 2013 – návštěva Českého muzea hudby, Praha (žáci klavírní třídy) 

 

28. dubna 2013 – koncert žáků klavírní třídy se žáky MgA. R. Pohla, vestibul KD Přibyslav 

 

2. května 2013 – CHH, hudební vystoupení na udělování vyznamenání (V. Veselá – housle) 

 

3. května 2013 – CHH, hudební vystoupení na udělování vyznamenání (N. Růžičková  

– příčná flétna) 

 

4. května 2013 – CHH, hudební vystoupení na udělování vyznamenání (V. Veselá – housle) 

 

4. května 2013 – koncert v rámci festivalu Hudební slavnosti s Petrou Černockou, KD 

Přibyslav (žáci pěvecké třídy) 

 

5. května 2013 – koncert v rámci festivalu Hudební slavnosti s P. Samsonem Lenkem, Hájek 

u Chotěboře (žáci pěvecké třídy) 

 

9. května 2013 – koncert ke Dni matek s dětmi z Červeného kříže (J. Lázničková,  

K. Ledvinková, Z. Uhlířová, A. Ubrová – klavír) 

 

10. – 12. 5. 2013 – ústřední kolo soutěže ve hře na akordeon, Pardubice (M. Kružík  

a N. Kokrdová – 3. místo – viz soutěže) 

 

11. května 2013 – vystoupení ke Dni matek, Stříbrné Hory (L. Čejková – klavír, T. Čejka  

– akordeon) 

 

12. května 2013 – vystoupení ke Dni matek, Velká Losenice (K. Černá – př. flétna) 

 

14. května 2013 – koncert žáků pěvecké třídy, vestibul KD Přibyslav 

 

18. května 2013 – absolventský koncert, vestibul KD Přibyslav (žáci klavírní třídy) 

 

24. května 2013 – hudební doprovod při představení divadelního souboru Sluníčko, KD 

Přibyslav (B. Šedová – klavír) 

 



 22 

24. května 2013 – Noc kostelů, Nížkov (zobc. flétna, housle, klavír, zpěv) 

 

30. května 2013 – koncert žáků, KD Přibyslav 

 

31. května 2013 – vystoupení v konventním kostele ve Žďáře nad Sázavou (V. Veselá  

– housle) 

 

6. června 2013 – výchovný koncert pro MŠ Žižkovo Pole (E. Ronovská, P. Ronovský  

– akordeon) 

 

12. června 2013 – koncert žáků, KD Přibyslav 

 

13. června 2013 – koncert žáků, KD Přibyslav 

 

21. června 2013 – slavnostní zakončení projektové práce MŠ a ZŠ Havlíčkova Borová  

(M. Štefáčková – zpěv, H. Loubková – klavír) 

 

25. června 2013 – návštěva koncertu České filharmonie v Rudolfinu, Praha (žáci klavírní 

třídy) 

 

26. června 2013 – školní akademie ve Velké Losenici (klavír, př. flétna, akordeon, klarinet, 

housle) 

 

27. června 2013 – hudební vstup na vernisáži výstavy „Stanislav Bechyně“, KZM Přibyslav 

(Š. Bechyně – saxofon) 

 

8. července 2013 – účast v soutěži Skutečná liga, Praha (J. Klusáček – saxofon a kapela 

Bengál - 31. 7. první místo v kategorii Junior a mezi všemi 13. místo z 300 kapel) 

 

27. července 2013 – setkání rodáků ve Velké Losenici (J. Klusáček – klarinet) 

 

1. srpna 2013 – varhanní doprovod při bohoslužbě, kostel Nížkov (T. Melichar) 

 

 

Veřejná vystoupení žáků a učitelů 
 

24. - 25. září 2012 – vystoupení Jany Blažkové (akordeon) a Cai Yanga (klarinet) na náměstí 

v Havlíčkově Brodě na akci „Liga proti rakovině“ (I. Laštovičková, J. Brožek) 

 

30. září 2012 – vystoupení Nikol Kokrdové (akordeon) a Cai Yanga (klarinet) na náměstí 

v Jihlavě na akci „Den seniorů“ – (J. Baštová, J. Brožek) 

 

17. října 2012 – vystoupení Ondřeje Nováka (akordeon) na vyhlášení nejlepších žáků ZŠ  

Stará radnice v Havlíčkově Brodě (I. Laštovičková) 

 

20. října 2012 – vystoupení akordeonového tria v Herálci u Žďáru (I. Laštovičková) 

 

9. listopadu 2012 – vystoupení akordeonového dua pro Geonovu (I. Laštovičková) 
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14. listopadu 2012 - vystoupení Kateřiny Lánové (housle) v úvodu vystoupení abonentního 

koncertu A. Čonky – housle, D. Wiesnera – klavír, Stará radnice Havlíčkův Brod (T. Junová) 

 

22. listopadu 2012 – vystoupení akordeonového dua pro Červený kříž – Stará radnice 

Havlíčkův Brod (I. Laštovičková) 

 

28. listopadu 2012 – vystoupení Miroslava Kružíka (akordeon) v úvodu abonentního koncertu 

J. Macka – loutna, J. Baštové – akordeon (J. Baštová) 

 

2. prosince 2012 – vystoupení pěveckého sboru a Jakuba Dvořáka (keyboard) na Havlíčkově 

náměstí v Havlíčkově Brodě pří příležitosti „Rozsvícení vánočního stromu“ (M. Vokáčová, 

O. Štefáček) 

 

7. prosince 2012 – vystoupení žáků smyčcové třídy na vernisáži v Muzeu Vysočiny 

Havlíčkův Brod (T. Junová) 

 

8. prosince 2012 – vystoupení akordeonového dua v Habrech (I. Laštovičková) 

 

14. prosince 2012 – vystoupení smyčcového kvarteta na vernisáži v GVU - J. Panuška  

(T. Junová) 

 

16. prosince 2012 – vystoupení akordeonového dua na zahájení výstavy vánočních stromečků 

ve Stříbrných Horách (I. Laštovičková) 

 

19. prosince 2012 – vystoupení žáků hudebního oboru na poradě ředitelů škol v Havlíčkově 

Brodě 

 

19. prosince 2012 – vystoupení žáků klavírní třídy v úvodu abonentního koncertu Daniela 

Juna na Staré radnici v Havlíčkově Brodě (H. Loubková) 

 

6. ledna 2013 – vystoupení akordeonového dua (O. Novák a J. Novák) na Staroměstském 

náměstí v Praze (I. Laštovičková)  

 

9. ledna 2013 – vystoupení Cai Yanga (klarinet) na jednání architektů v Jihlavě (J. Brožek) 

 

6. února 2013 – vystoupení Cai Yanga (klarinet) na zahájení výstavy čínských umělců 

v Jihlavě (J. Brožek) 

 

1. března 2013 - vystoupení akordeonového dua v hotelu Slunce (I. Laštovičková) 

 

7. března 2013 – vystoupení Michaely Šrámkové (akordeon) v úvodu abonentního koncertu 

Markéty Laštovičkové na zámku v Kosmonosech (I. Laštovičková) 

 

8. března 2013 – vystoupení klarinetového tria (Cai Yang, Jan Novotný, Martin Konečný) na 

zahájení výstavy pana malíře Valšína ve Vinum Mise v Havlíčkově Brodě (J. Brožek) 

 

20. března 2013 – vystoupení akordeonového kvarteta pro důchodce školství  

(I. Laštovičková) 

 

22. března 2013 – vystoupení klarinetového tria na zahájení výstavy v Libici n./D. (J. Brožek) 
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22. března 2013 – vystoupení akordeonového dua na festivalu v Ledči  n./S. (I. Laštovičková) 

 

23. března 2013 – vystoupení komorního akordeonového souboru na Muzikantském plese 

v KD Ostrov v Havlíčkově Brodě (I. Laštovičková) 

 

27. března 2013 - vystoupení smyčcového kvarteta na Staré radnici při předávání Cen města 

Havlíčkův Brod (T. Junová) 

 

13. května 2013 – vystoupení Terezy Kotlasové (klavír) na koncertě vítězů klavírní soutěže 

„Mladý pianista 2013“ v Třešti (M. Vokáčová) 

 

17. května 2013 – vystoupení Cai Yanga na zahájení výstavy v GVU v Havlíčkově Brodě  

(J. Brožek) 

 

 

 

 
 

klarinetové trio - Jan Novotný, Martin Konečný a Cai Yang ze třídy p. uč. MgA. J. Brožka 

 

 

 

20. května 2013 – vystoupení smyčcového kvarteta na otevření Family – Point (T. Junová) 

 

24. května 2013 – vystoupení akordeonového kvinteta v Husově sboru na „Noci kostelů“  

(I. Laštovičková) 

 

26. května 2013 – vystoupení akordeonového dua na zámku v Habrech (I. Laštovičková) 
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28. května 2013 – vystoupení žáků hudebního oboru na zahájení výstavy VO v sále ZUŠ (Jan 

Novotný - klarinet - J. Brožek, Rostislav Lán - hoboj - E. Rydlová, Luboš Zápotočný – kytara 

- J. Mutl, Tereza Kotlasová a Natálie Medová - čtyřruční klavír - M. Vokáčová) 

 

4. června 2013 - vystoupení J. Macka a J. Baštové na vernisáži v GVU v Havlíčkově Brodě 

 

5. června 2013 - vystoupení klavíristů na předávání maturitních vysvědčení (Š. Klečanská,  

M. Kubát, B. Mičková - V. Fišarová a M. Vokáčová) 

 

6. června 2013 - vystoupení klavíristů na předávání maturitních vysvědčení (T. Kotlasová,  

N. Medová, V. Varga - M. Vokáčová a V. Fišarová) 

 

13. června 2013 – vystoupení žáků hudebního oboru pro účastníky jednání AZUŠ 

v Havlíčkově Brodě - Tereza Kotlasová (klavír) - sál Staré radnice, klarinetové trio  

- Havlíčkův dům, Michaela Šrámková (akordeon) - GVU  (M. Vokáčová, J. Brožek,  

I. Laštovičková) 

 

26. června 2013 – vystoupení akordeonového kvarteta pro Červený kříž na Staré radnici 

v Havlíčkově Brodě (I. Laštovičková) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 2. Taneční obor 

 

 

 

prosinec 2012  – vánoční vystoupení žáků tanečního oboru ZUŠ Smetanovo náměstí  

pro rodiče v prostorách ZUŠ 

  

29. května 2013 -  vystoupení žákyň pí uč. Mgr. R. Rumlerové na Slavnostním  

    koncertě ZUŠ v sále Staré radnice v Havlíčkově Brodě 

 

červen 2013  – vystoupení žáků tanečního oboru ZUŠ Smetanovo náměstí pro rodiče  

v prostorách ZUŠ 
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5. 3. Výtvarný obor 

 

 
  

  

 

  

 

V říjnu roku 2012 započaly práce na projektu „Povídej mi …“ - žáci ilustrovali jednotlivé 

příběhy seniorů, křest knihy proběhl v prosinci roku 2012. 

 

Žáci ve věku 5 – 11 let, pod vedením Mgr. Renaty Špásové, přispěli svým grafickým 

ztvárněním ledových vloček na výrobu vánočních ozdob pro partnerské město Brielle 

v Holandsku. 

 

V listopadu 2012 navštívili žáci výstavu studentské ilustrace v GVU Havlíčkův Brod. 

 

V dubnu 2013 bylo vystaveno tablo žáků přípravného oboru a 1. až 3. ročníku VO. 

  

V květnu 2013 byla slavnostně zahájena výstava výtvarného oboru. 

 

Dne 31. května 2013 se v havlíčkobrodském muzeu konala Muzejní noc. Žáci výtvarného 

oboru vytvořili instalaci na téma „Od pravěku po Afriku“ - k vidění zde byly keramické 

reliéfy a nádoby, sošky zvířat, domorodé šperky, látky a šamanské masky. V průběhu akce si 

mohli návštěvníci také vyzkoušet práci s keramickou hlínou pod vedením starších žáků. 
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 6. Autoevaluace školy  
 

 

Autoevaluace naší Základní umělecké školy J. V. Stamice Havlíčkův Brod poslouží jako 

základní východisko k tvorbě nového střednědobého koncepčního plánu. Jejím cílem bylo 

nalézt: a) silné stránky školy, b) slabé stránky školy, c) příležitosti a d) hrozby. Výsledkem 

evaluace je získání informací pro vlastní rozhodování a podkladů pro strategické plánování 

nebo pro změnu práce školy. 

 

Analýza vnitřních zdrojů: 
a) Zaměstnanci: 

 Počet:  V současné době je vyhovující, není potřeba z finančních a rozpočtových 

důvodů stávající počet výrazně rozšiřovat.  

 Věk: Pedagogický sbor je v současné době složen převážně ze zkušených pedagogů, 

kteří mají již letitou praxi v umělecko-pedagogické práci. Tato skutečnost je velkým 

pozitivem, které se promítá do výsledků práce školy, avšak činí potíže v oblasti 

financování, neboť velkou část ročního rozpočtu na platy tvoří platové tarify. Pro 

výhled do budoucnosti vedení školy postupně vyhledává a získává mladé perspektivní 

absolventy uměleckých škol. 

 Kvalifikace: Škola přijímá pouze pracovníky, kteří mají nebo si doplňují potřebné 

vzdělání. Pouze jeden dříve přijatý zaměstnanec, který v současné době nesplňuje 

požadavky pro výkon svého pracovního zařazení, má v pracovní smlouvě podmínku 

doplnění kvalifikace.  

 Stabilita: Pracovní podmínky pro zaměstnance jsou na velice dobré úrovni (vlastní 

třídy, kulturní vyžití, zázemí pro relaxaci atd.), není proto předpoklad větší migrace 

pracovníků. 

 Motivace: Vedení školy se snaží spatřovat motivaci zaměstnanců, nejen ve formách 

peněžní odměny poskytnuté za vykonávanou práci, ale i v oblastech spokojenosti 

zaměstnanců s vykonávanou prací, radostí a příjemnými pocity, jež přináší. Každý 

pracovník má možnost profesního růstu a záleží pouze na jeho aktivitě a vlastním 

přístupu k sebevzdělávání.  

 Komunikativnost: Na škole nejsou problémy se vzájemnou komunikací. Pokud se 

vyskytnou, vedení školy se snaží o jejich včasné a jasné vyřešení. Závěry musí vést ke 

konstruktivnímu řešení, které musí sledovat především zájem školy, nikoliv pouze 

jednotlivce. 

 Vůle ke změnám: V kolektivu vládne tvůrčí klima a obětavost, která vede ke splnění 

společně vytyčených cílů (např. organizace soutěží ZUŠ – okresní i krajská kola, 

spolupráce na kulturních akcích ve městě - Stamicovy slavnosti, Dny EHD atd.). Vůli 

ke změnám je třeba využívat zejména pro další zkvalitnění činnosti školy.  

 

b) Vybavení školy: 

 Množství: Je na slušné úrovni. Požadavky provozních i pedagogických pracovníků se 

daří během školního roku naplňovat.  
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 Kvalita: Vedení školy se snaží postupně opravovat a obnovovat sbírky hudebních 

nástrojů dle požadavků pedagogů. Mnoho nástrojů je ve škole starších, přesto se daří 

každoročně pořizovat i nové nástroje a další vybavení (např. keramická pec, housle, 

akordeony a klarinety v posledních několika letech). 

 Využitelnost: Hudební nástroje, které škola žákům zapůjčuje /bezúplatně/, slouží 

především začínajícím hudebníkům - tato možnost je rodiči využívána a kladně 

hodnocena.  

 

c) Systémy:  

 Kvalita plánovacího systému: Vedení školy před začátkem každého školního roku 

vypracovává roční plán práce. Během školního roku jsou v předstihu zpracovávány 

organizační plány měsíční. Pedagogové ZUŠ vypracovávají studijní plány pro 

individuální, skupinovou a kolektivní výuku. 

 Kvalita kontrolního systému: Vnitřní řídící kontrola je aplikována v organizaci tak, že 

vedení školy provádí 4x ročně kontrolu cenin, spisového materiálu, razítek, didaktické 

techniky a pokladní hotovosti. Doklady organizace procházejí předběžnou (před 

uzavřením a po uzavření závazku), průběžnou a následnou kontrolou. Z těchto kontrol 

je vždy prováděn písemný záznam.  

Při kontrole pedagogické práce je vedením kladen důraz na pravidelnou návštěvu 

veřejně prezentovaných výstupů žáků – vystoupení, přehrávky, vernisáže, soutěže, 

koncerty a výstavy VO. Často je využíváno možnosti namátkových kontrol – zaměření 

na zvolenou konkrétní oblast (např. studijní plán žáka, vedení dokumentace, 

dodržování platného rozvrhu atd.) a individuálních rozhovorů. 

O kontrolních výstupech vedení školy je pracovní tým pravidelně informován na 

pedagogických radách ZUŠ. Veřejnost a zřizovatel nalezne informace o vnitřních 

kontrolách prováděných organizací ve Výroční zprávě školy. 

 

d) Budovy: 

 Umístění a dostupnost: Škola má ve městě více než šedesátiletou tradici. Lokalita 

hlavní budovy v centru Havlíčkova Brodu je velice příhodná a lehce dostupná. Budova 

je v majetku zřizovatele a každoročně je udržována a postupně modernizována.  

Budova pobočky školy v Přibyslavi je v majetku města (nájemní smlouva), nachází se 

v klidném místě nedaleko vlakového nádraží a slouží současně i pro aktivity DDM.  

 Kapacita: Prostory pro výuku hudebního, výtvarného, tanečního a literárně-

dramatického oboru v Havlíčkově Brodě jsou kapacitně vyhovující a jsou této výuce 

uzpůsobeny. 

Učebny pro kolektivní výuku v Přibyslavi jsou nedostačující a zcela chybí vlastní 

koncertní sál. Pro koncerty pobočky a zkoušky souboru je nutné využívat jiné 

prostory, které se ve městě nacházejí. Z těchto důvodů vedení dlouhodobě usiluje  

o získání jiného objektu, který by lépe vyhovoval potřebám a kvalitní výuce v ZUŠ. 

 

Nehmotné zdroje: 
a) Pověst  školy: 

 Škola je vnímána zřizovatelem, veřejností, partnery, rodiči i žáky pozitivně, což je pro 

organizaci především závazkem, aby tuto pověst naplňovala i nadále. 

b) Tradice: 

 Ve škole působilo a v současnosti působí mnoho vynikajících pedagogů, kteří 

připravili na uměleckou dráhu celou řadu špičkových umělců a sólistů.  

 Desítky vynikajících absolventů působí na umělecké scéně u nás i v zahraničí.  
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 Škola má pevné místo v kulturním životě města, regionu a naší země, a je tak  

i dlouhodobě vnímána. 

 

Získané informace pro další rozhodování a plánování: 
A) Silné stránky: 1. Tradice školy 

                              2. Kvalitní složení pedagogického sboru 

                              3. Pozitivní vnímání činnosti školy veřejností 

                              4. Dobrá spolupráce se zřizovatelem školy 

                              5. Spolupráce při organizaci večerních abonentních koncertů                      

                              6. Zájem zaměstnanců školy o další sebevzdělávání 

   7. Výborné výsledky pedagogické práce učitelů 

 

B) Slabé stránky: 1. Všeobecné postavení ZUŠ v žebříčku priorit našeho školství 

                          2. Neúspěšná snaha vedení školy o získání jiných, vhodnějších    

                          a samostatných prostor pro výuku v Přibyslavi 

                                  
    C) Příležitosti:       1. Kvalitní veřejná prezentace práce žáků a učitelů školy 

                               2. Další vzdělávání zaměstnanců školy 

               3. Získávání sponzorů 

    4. Spolupráce s médii  

 5. Prohlubování spolupráce s kulturními i jinými institucemi 

 

D) Rizika:              1. Aktivity ZŠ – nabídka zájmových kroužků v rámci 

                                mimoškolních aktivit 

                                2. Klesající počty narozených dětí 

                                3. Velká nabídka aktivit pro volný čas dětské populace – studium 

                                jazyků, PC, sport atd. – jejich často neúměrná podpora 

     4. Existence další ZUŠ ve městě 

 

 

ad A 1)   

 Škola úspěšně navazuje na tradici, kvalitu a výsledky školy od dob založení (1949). 

 Za dobu svého působení se škola stala nedílnou součástí kulturního života města. 

 Veřejná vystoupení, koncerty a výstavy výtvarného oboru mají vysokou úroveň. 

ad A 2)   

 Kvalita práce pedagogů byla vždy vysoce hodnocena nejen veřejností a rodiči, ale  

i inspekcí a odbornou veřejností. 

 Za svoji práci jsou pedagogové školy oceňováni nejen ustanovenými porotami při 

soutěžích ZUŠ, ale také i představiteli kraje a MŠMT. 

 Pedagogové školy se zapojují aktivně do kulturního života města, účinkují sólově, 

pořádají výstavy apod. 

ad A 3)  

 Škola nemá problémy s naplněností až do plné kapacity. 

 Veřejnost vnímá instituci jako důvěryhodnou.   

ad A 4)  

 U většiny zastupitelů kraje a měst (Havlíčkův Brod, Přibyslav) převládá pozitivní 

pohled na školu a její činnost chápou jako potřebnou a užitečnou. 
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ad A 5)  

 Žáci školy mají možnost prezentovat své umění v úvodu abonentních koncertů, což se 

pro ty nejlepší stalo příznivou motivací. 

 Jedná se o jeden z názorných příkladů možné spolupráce v umělecké sféře, obohacení 

studia, získání cenných zkušeností a kontaktů s profesionálními umělci. 

ad A 6)  

 U většiny zaměstnanců převládá zájem a chuť o další odborné vzdělávání /školení, 

semináře aj./.  

 Vedení školy tyto snahy maximálně podporuje a vidí to jako největší pozitivum  

a vklad do dalších let. 

 Pedagogický sbor vypracoval individuální plány vzdělávání pro tříleté období 2011  

– 2013, které jsou uloženy v ředitelně školy.   

ad A 7)  

 Každoroční úspěchy našich žáků v soutěžích ZUŠ vyhlašovaných MŠMT i v soutěžích 

jiných vyhlašovatelů a celkem 99 přijatých žáků na střední a vysoké školy 

s uměleckým zaměřením od vstupu ZUŠ do právní subjektivity (rok 2000) jsou tou 

nejlepší vizitkou pedagogické práce. 

 

 

 

ad B 1) 

 Díky úsilí Asociace ZUŠ je vyřešeno postavení našeho typu škol 

ve školském zákoně.  

 Postavení základních uměleckých škol je však třeba neustále obhajovat aktivním 

přístupem a osvětou na veřejnosti a v médiích.      

 ad B 2)   

 Vedení školy se dosud nepodařilo získat vhodnější objekt a vyřešit lepší prostorové 

podmínky pobočky ZUŠ v Přibyslavi.  

 V dalším školním roce 2013/2014 je nutné jednat s představiteli města o vytipování 

vhodného objektu pro výuku ZUŠ. Město Přibyslav realizuje rekonstrukci  

a modernizaci Základní školy Přibyslav, Bechyňovo nám. 33. V této souvislosti by 

mělo dojít v příštím roce k uvolnění prostor v traktu školy, kde je nyní provozována 

školní družina a který disponuje samostatným vchodem. Ředitel ZUŠ písemně požádá, 

se společným souhlasem zřizovatele, Městský úřad v Přibyslavi, aby tyto 

uvolněné  prostory byly příspěvkové organizaci poskytnuty (pronajaty) pro zlepšení 

poskytování vzdělávacích činností v odloučeném pracovišti.  

 

 

ad C 1)  

 Je třeba neustále pracovat na budování dobrého jména školy: tento úkol je v rukou 

vedení a všech zaměstnanců ZUŠ. Začíná u vstřícného, ochotného jednání s rodiči, 

žáky, úřady a promítá se i v přípravě hodnotných a kvalitních pořadů, koncertů  

a výstav pro veřejnost.  

 Výsledky společného úsilí jsou nejlepší reklamou a vizitkou, které je důležité také 

vhodně mediálně prezentovat - ve městě, v republice i v zahraničí. 
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 ad C 2)  

 Jako je sebevzdělávání silnou stránkou školy, je i velkou příležitostí a inspirací  

v hledání nových cest ve zkvalitnění nabídky výuky našim žákům (viz např. bod A 5, 

A 7). 

 ad C 3)  

 Získávání sponzorských darů je otázkou kvalitní práce a prezentace školy. Pokud 

potenciální sponzoři uvidí výsledky, bude mnohem snadnější je přesvědčit  

o potřebnosti finanční nebo jiné formy pomoci. 

 

ad C 4)   

 Hodnotné výsledky žáků školy je nutné dobře a kvalitně propagovat. Toho lze 

dosahovat vhodnou prezentací těchto úspěchů v místním tisku, rozhlasových stanicích, 

kabelové televizi v Havlíčkově Brodě i Přibyslavi a v regionálních  

i celorepublikových médiích.  

 Včasnému informování širší veřejnosti mohou značně napomáhat také aktualizované 

webové stránky školy. 

ad C 5)  

 Škola je ve spolupráci s jinými institucemi velmi aktivní. 

 Je však třeba neustále hledat nové cesty a možnosti uplatnění kvalitních nabízených 

„produktů“ činnosti školy při různých i netradičních příležitostech. 

 

 

ad D 1)  

 S tímto problémem se potýká značné množství ZUŠ.  

 Toto riziko je v našem regionu výrazné zejména u výtvarného a tanečního oboru. 

 Při řešení této problematiky zřejmě platí jediné – kvalitní, odborná a fundovaná práce 

pedagogů musí přesvědčit rodiče o správnosti jejich rozhodnutí, že právě naše škola 

poskytne jejich dětem odpovídající a očekávané znalosti i přesto, že za vzdělávání 

v ZUŠ zaplatí úplatu.          

ad D 2)  

 Je to všeobecný jev, který je určitým rizikem, ale naší školy se zatím oproti bodu D 1 

tak výrazně nedotýká.  

 I přes celkový pokles populace je zájem o studium na naší škole v hudebním oboru 

velmi stabilní a má spíše vzrůstající tendenci. Je naplněna celková kapacita ZUŠ. 

ad D 3)  

 V zastupitelstvech měst má zastoupení např. velice silná sportovní loby.  

 Je potřebné neustále poukazovat na kvality, jaké přináší kultura a umění do celé naší 

společnosti. 

 Kvalitní kulturní výstupy jsou výraznou propagací našich měst a obohacením života. 

ad D 4) 

 Existence další ZUŠ ve městě skýtá možnosti vzájemné spolupráce a výměny 

zkušeností a přispívá k oboustranné snaze zkvalitnit nabídku a práci našich škol. 
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7. Závěrečné shrnutí 

 

 

 
 

Ve školním roce 2012/2013 připravila základní umělecká škola pro kulturní 

veřejnost celkem 85 koncertů a 77 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 je šest přijatých žáků naší školy ke studiu na 

středních a vysokých školách s uměleckým zaměřením v tomto školním roce.  

 

Paní učitelka Ivana Laštovičková získala „ocenění nejúspěšnějších pedagogů soutěže“ na 

38. mezinárodním soutěžním akordeonovém festivalu ve městě Pula – Chorvatsko a také 

„ocenění za vynikající přípravu žáků“ na Ústředním kole soutěže ZUŠ ve hře na akordeon  

v Pardubicích. 

 

Dne 21. června 2013 bylo devět žáků ZUŠ nominováno na cenu Talent Vysočiny 

2013 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 2012/2013. 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 2012 

 

 
Tento rok působila škola pod vedením ředitele Bc. Jindřicha Macka jmenovaného do funkce 

od 1. 1. 2012 panem starostou města Bc. Janem Teclem 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. 

 

 

PŘÍJMY: 

 
celkové příjmy             9 949 936,50 Kč 

 

z toho poplatky od zletilých žáků, rodičů nebo jiných zákonných zástupců     1 495 320,00 Kč 

z toho příjmy z hospodářské činnosti              0,00 Kč 

z toho ostatní příjmy              8 454 616,50 Kč 

 

 

VÝDAJE: 

 
1. z fondu reprodukce majetku použito:             119 487,00 Kč 

z fondu odměn použito:                 12 843,00 Kč 

      2.   neinvestiční výdaje celkem                       9 937 997,87 Kč 

 

z toho náklady na platy pracovníků školy           6 362 151,00 Kč 

z toho ostatní osobní náklady /nemoc/                   22 218,00 Kč 

z toho zákonné odvody sociálního pojištění           1 582 897,00 Kč 

z toho zákonné odvody zdravotního pojištění             572 587,00 Kč 

z toho ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem              90 586,00 Kč 

z toho výdaje na učebnice, učební texty a učební pomůcky                                    45 055,00 Kč 

z toho stipendia                                                                                                                 0,00 Kč 

z toho spotřeba energie                344 371,50 Kč 

z toho opravy a udržování                212 798,00 Kč 

z toho odpisy investičního majetku               166 267,00 Kč 

z toho ostatní provozní náklady               539 067,37 Kč 

 

 

 

KLADNÝ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK:                11 938,63 Kč 

 

Komentář k vykázanému kladnému hospodářskému výsledku. 

Důvodem vzniku kladného hospodářského výsledku v celkové výši 11 938,63 Kč byly 

nezrealizované stavebně udržovací práce (oprava PVC v II. nadzemním podlaží) na konci 

roku 2012.  
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Přehled a výsledky vnitřních a vnějších kontrol   

 

Vnitřní kontroly proběhly v těchto termínech: 3. 4. 2012 

       4. 7. 2012 

       16. 10. 2012 

       21. 12. 2012 

 

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. 

 

Dne 19. 3. 2012 byla na naší organizaci provedena kontrola plateb pojistného na 

veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného pracovníky 

VZP ČR, územní pracoviště Havlíčkův Brod. Kontrolováno bylo období od dubna 2010 do 

prosince 2011. 

Při kontrole byl zjištěn nedoplatek pojistného za kontrolované období ve výši 941,- 

Kč, který byl následně uhrazen. Další závady s důrazem na finanční dopady nebyly zjištěny 

(pokuty, penále apod.) a nebyla uložena další opatření k nápravě. 

 

Ve dnech 28. – 29. května 2012 byla na naší organizaci provedena veřejnosprávní 

kontrola pracovníky České školní inspekce (inspektorát v kraji Vysočina) podle ustanovení  

§ 174 odst. 2. písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona  

č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2001 Sb.,  

o finanční kontrole.  

Při kontrole nebyly zjištěny nedostatky a závady s důrazem na finanční dopady 

(pokuty, penále, doměrky apod.) a nebyla uložena žádná opatření k nápravě. 

 

Interní audit nebyl na naší organizaci v roce 2012 proveden. 

 

V roce 2012 jsme hospodařili s kladným hospodářským výsledkem, bez závazků 

po lhůtě splatnosti a bez nedobytných pohledávek. 

 

Hodnocení školy ve školním roce 2012/2013, které se skládá z Výroční zprávy o činnosti 

školy ve školním roce 2012/2013 a Výroční zprávy o hospodaření školy za finanční rok 2012, 

bylo projednáno a schváleno na poradě pracovníků školy dne 28. srpna 2013.  

 

Příloha č. 1:  kopie účetních výkazů - Rozvaha k 31. 12. 2012,  

     - Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2012,  

      - Příloha účetní závěrky k 31. 12. 2012.  

 

 

V Havlíčkově Brodě 30. srpna 2013     Bc. Jindřich Macek 

              ředitel ZUŠ 

  


