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Výroční zpráva o činnosti školy (školní rok 2013/2014) 
 
 

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.  

 
 Školní rok 2013/2014 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. S účinností od 1. 8. 2014 byl Bc. Jindřich Macek jmenován na místo 
ředitele, na základě výsledku konkurzního řízení dne 23. 4. 2014 a usnesení Rady města 
Havlíčkova Brodu č. 470/14 ze dne 5. 5. 2014, panem starostou města Mgr. Janem Teclem. 
 
  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 2013/2014 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 30. 4. 2013 (č. j. 14/2013/ZUSHB). 
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 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, 
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 
2014 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: 
 
Mgr.art. Baštová Jitka akordeon – Přibyslav + HB    5  I 
Baštová Šárka   korepetice, klavír - Přibyslav + HB   0  - 
MgA. Brožek Josef  dechové nástroje   54  I 
Černoch Václav  výtvarný obor    39  I 
BcA. Domkář Martin   literárně - dramatický obor    2  I 
Fišarová Vladimíra  klavír, korepetice   34  I 
Gallóvá Alena   korepetice, klavír, HN  29  - 
Junová Tamara  housle, viola      2  I 
Kerber Jan   dechové nástroje, HN     5  I 
Laštovičková Ivana  akordeon, keyboard, PHV  26  I 
Loubková Hana  korepetice, klavír – Přibyslav  11  I 
Bc. Macek Jindřich  kytara – HB + Přibyslav  21  I 
Mutl Jan   kytara     41  I 
Němcová Jitka  housle – Přibyslav   38  I 
Neubauerová Adéla  akordeon /září - prosinec/    0  I 
Novák Luděk   dechové nástroje dřevěné,   35  I 
    HN – Přibyslav   
Pavlík Luboš   bicí nástroje      9  I 
Mgr. Rumlerová Radka taneční obor    24  I 
MgA. Rydlová Eva  klávesové a dechové nástroje, 21  I 
    korepetice 
Mgr. Špásová Renata  výtvarný obor      3  I 
MgA. Štefáček Ondřej zpěv  – HB + Přibyslav      11  I 
MgA. Štefáčková Michaela zpěv – Přibyslav - MD    7  I 
Vaňková Eva   akordeon, klávesové nástroje  27  I 
Vokáčová Miluše  klávesové nástroje   33  I 
 
 
 
 
 
Hospodářští a provozní zaměstnanci: 
      
 
Jméno:    Zařazení:    Praxe/let: 
 
Černá Hana   uklízečka, topič v zimním období 39 
Jerml Jiří   údržbář    46 
Mottlová Zuzana  účetní – hospodářka   31 
Smejkalová Jana  uklízečka – Přibyslav   26    
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Absolvované semináře a školení 
 
 
2013/2014 Smyčcové soboty – cyklus přednášek v Brně ve šk. roce 2013/2014   

(T. Junová)  
 
září - prosinec 2013 Studium na SIBELIUS ACADEMY, UNIVERSITY OF THE ARTS, 

Helsinki (Finsko) – výměnný studijní program Erasmus (J. Baštová) 
 
19. 9. 2013 Vzdělávací seminář při udržitelnosti grantového projektu ZVYKOM  

– Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků ZUŠ v kraji Vysočina  
– Jak efektivně plánovat a rozhodovat… (J. Macek) 

 
17. - 18. 10. 2013 Klasifikace – počítačový program určený pro práci ZUŠ (J. Macek) 
 
13. – 15. 11. 2013 Celostátní setkání dramatických oborů ZUŠ (M. Domkář) 
 
19. - 21. 3. 2014 Vzdělávací seminář při udržitelnosti grantového projektu ZVYKOM  

– Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků ZUŠ v kraji Vysočina  
– Kolokvium ředitelů (J. Macek) 

 
23. 5. 2014 Řízené setkání nad školním vzdělávacím programem ZUŠ (J. Macek) 
 
7. 6. 2014 Akordeonový seminář „Klávesový či knoflíkový“ v Komorním sále 

Pražské konzervatoře – László Ernyei –Maďarsko (I. Laštovičková) 
 
27. 8. 2014 Proškolení všech zaměstnanců v oblasti BOZP a PO  
 
 
 
Další studia – v období školního roku 2013/2014: 
 
 
- 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) - do května 2014 
Laštovičková Ivana   - akordeonová sekce (členka) 
Bc. Macek Jindřich   - kytarová sekce (člen) 
 
 
 
 
Krajská umělecká rada ZUŠ: 
 
MgA. Brožek Josef   - dechové nástroje (předseda) - do května 2014 
Laštovičková Ivana   - akordeonová sekce (předseda) 
Bc. Macek Jindřich    - kytarová sekce (předseda) 
 

 
 
 

 
 
 

Pražské dny harmoniky 2013 - VI. mezinárodní soutěžní festival  
akordeonových orchestrů – Praha - 2. listopadu 2013  

 
 
 
 
 
 
 

 8 



3. Přijímací talentové zkoušky 
 
 
 

Přijímací talentové zkoušky do přípravných a prvních ročníků hudebního, výtvarného 
a tanečního oboru pro školní rok 2013/2014 probíhaly v těchto termínech:   

 
    hudební obor  –  6. 6. 2013  
    výtvarný obor –  3. 6. 2013 
     taneční obor  –  4. 6. 2013 
                            literárně-dramatický obor  –  7. 6. 2013 
 

 
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 týdnu měsíce září 
(viz. protokoly o přijímání žáků). 

 
 Do přípravného ročníku hudebního oboru bylo přijato 37 žáků, do přípravného ročníku 
výtvarného oboru 19 žáků a do přípravného ročníku tanečního oboru 9 žáků. Celkem tedy 
nastoupilo do přípravných ročníků 65 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 
104 žáků, z toho dívek 67. 
 
 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, ČR, ČT). 
  

Pružná informovanost veřejnosti je zajištěna stránkami školy na internetu. 
 
 

 Přijímací talentové zkoušky pro školní rok 2014/2015 proběhly v těchto termínech:  
 
     hudební obor  –  29. 5. 2014 
        hudební obor (Přibyslav) –  30. 5. 2014 
               výtvarný obor –   2. 6. 2014 
      taneční obor  –   3. 6. 2014 
                            literárně-dramatický obor  –   6. 6. 2014 
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4. Výsledky vzdělávání 
 

4.1. Hodnocení žáků za školní rok 2013/2014 
 
 
    1. pololetí   2. pololetí 
 
Hudební obor  
celkem žáků   386    386 
 
prospělo s vyznamenáním 341    334 
prospělo     13      17 
neprospělo     -      - 
neklasifikováno    -      - 
PHV      32      35 
 
 
Výtvarný obor    
celkem žáků    128    127 
    
prospělo s vyznamenáním  108    108 
prospělo       1       - 
neprospělo      -       - 
neklasifikováno     -       - 
PVV       19     19 
 
 
Taneční obor     
celkem žáků    24     21 
     
prospělo s vyznamenáním  15     13 
prospělo     -      - 
neprospělo     -      - 
neklasifikováno    -      - 
PTV      9      8 
 
 
Literárně – dramatický obor 
celkem žáků    12      12 
 
prospělo s vyznamenáním  12      11 
prospělo     -       - 
neprospělo     -         - 
neklasifikováno    -       - 
PDV      -       1 
 
 
Celkový počet žáků  550    546 
(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 –    Veronika Filová ((Umělecká škola ve Světlé nad Sázavou, obor desing) 

           Jůlie Havlíčková (Umělecká škola ve Světlé nad Sázavou, obor zlatník/restaurátor) 

Ellen Veselá (Umělecko-průmyslová škola textilní Helenín) 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Foto ze zahájení výstavy výtvarného oboru 27. května 2014 v sále ZUŠ  
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4. 3. Přehlídky a soutěže 
 
 
 
 

 

 
HUDEBNÍ OBOR 

 
 
 
 
XI. ročník písňové soutěže Bohuslava Martinů – mezinárodní pěvecká soutěž – Praha     
18. – 20. října 2013 
Barbora Mičková – 3. cena a nominace na koncert vítězů 8. 11. 2013 v Poličce (ze třídy MgA. 
O. Štefáčka) 
 
 „Pražské dny harmoniky 2013“ - VI. mezinárodní soutěžní festival akordeonových 
orchestrů – Praha - 2. listopadu 2013 
Akordeonový soubor Pohoda ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod – hodnocení poroty 
„vynikající“ 
 Kvarteto (Markéta Laštovičková, Žaneta Švecová, Adéla Julišová a Šárka Zachariášová)  
– hodnocení poroty „výborný“ (ze třídy I. Laštovičkové) 
 
Soutěž „Zahrajte si s Českou filharmonií“ – Praha - 7. listopadu 2013 
účast Cai Yang – klarinet (ze třídy MgA. J. Brožka) 
 
Olympiáda dětí a mládeže na Vysočině „Hry VI. Zimní olympiády“ – Žďár nad Sázavou 
- 19. ledna 2014  
Hra na akordeon: Ondřej Novák – 2. cena (ze třídy I. Laštovičkové) 
 
Eurovision Young Musicians – televizní soutěž pro mladé talenty – Praha - 16. února 
2014 
účast Cai Yang – klarinet (ze třídy MgA. J. Brožka) 
 
Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na klavír – ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod 
 - 20. února 2014  
0. kategorie:  Anna Bílková – 1. místo s postupem (ze třídy V. Fišarové) 
  Adriana Beránková – 1. místo s postupem (ze třídy M. Vokáčové) 
  Jonáš Poustka – 1. místo (ze třídy M. Vokáčové) 
  Valerie Medová – 1. místo (ze třídy M. Vokáčové) 
I. kategorie: Lukáš Augustin – 1. místo (ze třídy M. Vokáčové) 
III. kategorie: Dagmar Dobrovolná – 1. místo s postupem (ze třídy V. Fišarové) 
V. kategorie: Tereza Kotlasová – 1. místo s postupem (ze třídy M. Vokáčové) 
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Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje – ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův 
Brod  – 21. února 2014 
Hra na housle: 
II. kategorie: Barbora Zikmudová – 1. místo s postupem  
III. kategorie: Kateřina Lánová – 1. místo s postupem 
  Daniela Včelová – 2. místo 
IV. kategorie: Eliška Říhová – 1. místo 
VII. kategorie: Lea Macková – 1. místo s postupem 
Hra na violu: 
VI. kategorie: Eliška Krýsová – 1. místo s postupem 
(všechny žákyně ze třídy T. Junové) 
 
Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na kytaru – ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod  
– 27. února 2014 
Kytara sólo: 
I. kategorie:   Aleš Topolovský – 2. místo (ze třídy Bc. J. Macka) 
II. kategorie:   Milan Jun – 1. místo s postupem (ze třídy Bc. J. Macka) 

  Ondřej Mach – 1. místo (ze třídy Bc. J. Macka) 
VI. kategorie:   Eva Bláhová – 1. místo (ze třídy J. Mutla) 
VII. kategorie:  Matouš Švec – 1. místo (ze třídy J. Mutla) 
VIII. kategorie: Jan Fejt – 1. místo s postupem (ze třídy J. Mutla) 
Komorní hra kytar - kytarové duo: 
I. kategorie:  Milan Jun a Vojtěch Jun – 1. místo s postupem (ze třídy Bc. J. Macka) 
 
Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje – ZUŠ Třebíč - 26. března 2014 
Hra na housle: 
II. kategorie:  Barbora Zikmundová – 1. místo (ze třídy T. Junové)   
III. kategorie:   Kateřina Lánová – 1. místo s postupem (ze třídy T. Junové)   
VII. kategorie: Lea Macková – 1. místo s postupem a absolutní vítěz ve hře na housle (ze třídy 
T. Junové)   
Hra na violu: 
VI. kategorie:  Eliška Krýsová – 1. místo (ze třídy T. Junové)   
Slečna uč. Tamara Junová dostala „Ocenění za vynikající pedagogické výsledky“. 
 
Ceny města Havlíčkův Brod – 26. března 2014 
Akordeonový soubor Pohoda  získal „Cenu města za kulturní přínos městu v roce 2013“  
(ze třídy I. Laštovičkové). 
 
Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na klavír - ZUŠ Jihlava – 28. března 2014 
0. kategorie: Anna Bílková – 2. místo (ze třídy V. Fišarové) 
  Adriana Beránková – 3. místo (ze třídy M. Vokáčové) 
III. kategorie: Dagmar Dobrovolná – 3. místo (ze třídy V. Fišarové) 
V. kategorie: Tereza Kotlasová – 1. místo s postupem (ze třídy M. Vokáčové) 
 
Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na kytaru – ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod  
- 3. dubna 2013  
Kytara sólo: 
II. kategorie:     Milan Jun – 1. místo s postupem (ze třídy Bc. J. Macka) 
VIII. kategorie: Jan Fejt – 2. místo (ze třídy J. Mutla) 
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Komorní hra kytar - kytarové duo: 
I. kategorie:  Milan Jun a Vojtěch Jun – 1. místo (ze třídy Bc. J. Macka)  
 
Mezinárodní klarinetová soutěž „CZECH CLARINET ART“ – Hořice – 4. – 6. dubna 
2014 
baby kategorie do 12 let: Jan Novotný – 2. cena (ze třídy MgA. J. Brožka) 
I. kategorie do 15 let:      Cai Yang – 3. cena (ze třídy MgA. J. Brožka)  
 
Mezinárodní akordeonová soutěž Ostrava 2013 – Ostrava – 10. – 12. dubna 2014 
kategorie do 13 let:  Michaela Šrámková – 1. cena (ze třídy I. Laštovičkové)  
   Anna Zajíčková – 3. cena (ze třídy I. Laštovičkové) 
 
Ústředního kolo soutěže ZUŠ ve hře na klavír - ZUŠ Praha 8 – 1. – 4. května 2014 
V. kategorie:  Tereza Kotlasová – 3. místo 
 
Ústředního kolo soutěže ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje - ZUŠ Liberec - 15. – 18. 
května 2014  
III. kategorie:  Kateřina Lánová – 3. místo 
VII. kategorie: Lea Macková – 3. místo 
 
39. mezinárodní akordeonová soutěž – Pula, Chorvatsko - 23. - 26. dubna 2014  
Michaela Šrámková – 2. cena  
Anna Zajíčková – 2. cena 
Ondřej Novák – 2. cena a ocenění poroty za vynikající výkon  
(všichni žáci ze třídy  I. Laštovičkové) 
 
Euromusette – Goldentango XIII. mezinárodní soutěžní festival akordeonistů - Rajecké 
Teplice, Slovensko – 28. – 29. května 2014  
0.A kategorie: Petra Zajíčková – absolutní vítězka kategorie 
I. kategorie:     Michaela Šrámková – zlaté pásmo, nejvyšší bodové ohodnocení zlatého pásma 
               Anna Zajíčková – zlaté pásmo 
II. kategorie:    Zuzana Kruntorádová – stříbrné pásmo 
(všechny žákyně ze třídy  I. Laštovičkové) 
 
Talent Vysočiny - Dům Kultury Žďár nad Sázavou – 20. června 2014 
Za naši školu byli nominováni:   Cai Yang za úspěchy ve hře na klarinet 
          Lea Macková za úspěchy ve hře na housle 
          Tereza Nesládková za úspěchy ve hře na akordeon 
                                                     Ondřej Novák za úspěchy ve hře na akordeon 
                                                     Michaela Šrámková za úspěchy ve hře na akordeon 
                                                     Adéla Julišová za úspěchy ve hře na akordeon 
                                                     Iveta Horáčková za úspěchy ve hře na housle 
          Markéta Laštovičková za úspěchy ve hře na akordeon 
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VÝTVARNÝ OBOR 
 
 
 

  
     
      V prosinci 2013 se žáci pí uč. R. Špásové zúčastnili výtvarné soutěže vypsané Krajskou 
knihovnou Vysočiny, tématem byla „Sněhová vločka“. V kategorii jednotlivec získala Anna 
Drozdová 2. místo a Magdalena Vodičková, Anna Bártová a Linda Coufalová ocenění za 
účast v soutěži. 
 
     V lednu 2014 se konala soutěž „Komenský a my“, kam  byly zaslány práce s názvem 
„Hmyz“. 
 
     V únoru 2014 proběhla výtvarná a literární soutěž „3001: Příběh planety“, kde dostala 
ocenění  ve 3. kategorii Andrea Hemerková a Lucii Šillerové vystavili fotografie na 
mezinárodním knižním trhu v Praze. 
 
     V březnu 2014 byly odeslány výtvarné práce do virtuální galerie „Výtvarný svět na 
zámku“. 
 
     V dubnu 2014 se žáci výtvarného oboru zúčastnili krajského kola VO v Třebíči a  
s projekty „Afrika“, „Středověk“, „Peříčko“ a „Světlo a stín“ získali ocenění kolektivu a 
postup do ústředního kola. Do ústředního kola postoupili i jednotlivci: Barbora Stejskalová 
(„Minimální bydlení pod drnem“), Irena Bártíková („Poštovní známka“), Kateřina   Šillerová  
(„Poštovní známka“) a  Michaela Simonová („Poštovní známka“). Paní učitelka Renata 
Špásová byla oceněna za pedagogickou činnost. 
      V celosvětové výtvarné soutěži ve Francii ocenili práci Jáchyma Bártíka, Klaudie 
Jankové, Kateřiny Šillerové a Andrey Hemerkové ze třídy p. uč. V. Černocha na téma 
„Pohyb“.  
 
     V květnu 2014 se konala v Havlíčkově Brodě přehlídka výtvarných prací „Dospělí dětem“, 
zde byl oceněn celý kolektiv žáků i pedagogické vedení. 
     V tomto měsíci se žáci školy věnovali také fotografické soutěži, kterou vyhlásil DDM 
Třebíč a přivezli si tyto ceny: Karolína Vondrová (2. místo v kategorii A), Šárka Vyhnalíková 
(2. místo v kategorii B), Michaela Pavlasová (3. místo v kategorii B), Andrea Hemerková    
(1. místo v kategorii C), Kateřina Šillerová (2. místo v kategorii C) a Irena Bártíková (3. místo 
v kategorii C). 
 
     V červnu 2014 se žáci s p. uč. V. Černochem zúčastnili mezinárodní umělecké dílny 
v Povážské Bystrici, kde získali cenu ministra školství a vědy Slovenské republiky za projekt 
„Hnízdo“. 
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5. Veřejná vystoupení 
 
 
 

5. 1. Hudební obor 
 
 

 
 
    Veřejné koncerty žáků a učitelů 
 
 30 veřejných koncertů hudebního oboru a hostů v sále naší ZUŠ: 
 
9. října  2013 
27. listopadu 2013  
10. prosince  2013 - 1. adventní koncert 
11. prosince  2013 - 2. adventní koncert 
18. prosince 2013 - 3. adventní koncert 
19. prosince 2013 - koncert Markéty Laštovičkové a Magdaleny Ochmanové 
                                     (Konzervatoř Praha) 
10. ledna 2014 - malý akordeonový koncert 
15. ledna  2014 
4. února 2014 
14. února 2014 - malý koncert houslové třídy T. Junové 
15. února 2014 - velký akordeonový koncert třídy I. Laštovičkové 
                                     (host: Šárka Zachariášová) 
18. února 2014 - klavírní koncert žáků M. Vokáčové a V. Fišarové 
26. února  2014  
14. března 2014 - malý akordeonový koncert 
25. března 2014 
28. března 2014 - malý akordeonový koncert 
4. dubna 2014 - malý akordeonový koncert  
8. dubna 2014 - koncert žáků ZUŠ v rámci Stamicových slavností 
9. dubna 2014 - recitál sl. uč. Jitky Baštové 
15. dubna 2014 
16. dubna 2014 - klavírní koncert Šárky Baštové a Jany Mourové  
                                     (Konzervatoř Pardubice) 
17. dubna 2014 - malý akordeonový koncert 
6. května 2014 
8. května 2014 - malý akordeonový koncert 
16. května 2014 - malý akordeonový koncert  
21. května 2014 
23. května 2014 - malý akordeonový koncert  
28. května 2014 - slavnostní koncert žáků hudebního oboru 
3. června  2014  
11. června  2014   - absolventský koncert žáků hudebního oboru 
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Další veřejné koncerty: 
 
1. září 2013 – koncert akordeonového orchestru Pohoda na zámku v Pohledu  
(I. Laštovičková) 
 
7. září 2013 – koncert hudebního oboru v rámci dnů Evropského kulturního dědictví v sále 
Staré radnice, Havlíčkův Brod 
 
11. září 2013 – koncert akordeonového kvarteta v Domově důchodců Reynkova Havlíčkův 
Brod (I. Laštovičková) 
 
13. listopadu 2013 – koncert žáků hudebního oboru na Staré radnici u příležitosti „Den 
diabetu“ v Havlíčkově Brodě 
 
30. listopadu 2013 – koncert akordeonového dua v kostele v České Bělé (I. Laštovičková) 
 
30. listopadu 2013 – koncert akordeonového dua na zámku v Úsobí (I. Laštovičková) 
 
1. prosince 2013 – koncert akordeonového kvarteta v kostele v Dlouhé Vsi (I. Laštovičková) 
 
1. prosince 2013 – koncert dívčího pěveckého sboru při rozsvícení vánočního stromu na 
Havlíčkově náměstí v Havlíčkově Brodě (MgA. O. Štefáček) 
 
6. prosince 2013 – koncert akordeonového dua v Domově důchodců Husova  
(I. Laštovičková) 
 
6. prosince 2013 – koncert akordeonového tria v Habrech (I. Laštovičková) 
 
7. prosince 2013 – koncert akordeonového tria na zámku v Habrech (I. Laštovičková) 
 
14. prosince 2013 – adventní koncert dětského sboru na Havlíčkově náměstí v Havlíčkově 
Brodě, sólo paní uč. M. Štefáčková (MgA. O. Štefáček) 
 
15. prosince 2013 – koncert akordeonistů na vánočních trzích v Klubu OKO (I. Laštovičková) 
   
21. prosince 2013 – adventní koncert pěveckého sboru a smyčcového souboru v Klášterním 
kostele sv. Rodiny v Havlíčkově Brodě (O. Štefáček, T. Junová, A. Gallóvá, J. Brožek,  
E. Rydlová) 
 
22. prosince 2013 – adventní koncert pěveckého sboru a smyčcového souboru v kostele 
v Libici nad Doubravou (O. Štefáček, T. Junová, A. Gallóvá, J. Brožek, E. Rydlová) 
 
22. prosince 2013 – vánoční akordeonový koncert v kostele v Habrech (I. Laštovičková) 
 
22. prosince 2013 – vánoční koncert akordeonového dua (J. a O. Novák) a hostů v Pohledu 
 (I. Laštovičková) 
 
5. února 2014 – koncert akordeonového tria v Domově důchodců Reynkova (I. Laštovičková) 
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7. března 2014 – koncert akordeonového tria v Psychiatrické léčebně v Havlíčkově Brodě  
(I. Laštovičková) 
 
13. dubna 2014 – koncert akordeonového tria v Rozsochatci (I. Laštovičková) 
 
2. května 2014 – koncert akordeonového orchestru Pohoda na akordeonovém festivalu 
v Jindřichově Hradci (I. Laštovičková) 
 
3. května 2014 – koncert akordeonového orchestru Pohoda na koncertním festivalu 
v kulturním domě v Jindřichově Hradci (I. Laštovičková) 
 
17. května 2014 – koncert akordeonového orchestru Pohoda v Perknově (I. Laštovičková) 
 
18. května 2014 – sborový koncert v Klášterním kostele sv. Rodiny (MgA. O. Štefáček) 
 
22. května 2014 - koncert p. ředitele Jindřicha Macka, Barbory Mičkové a klarinetového tria 
v Humpolci (MgA. J. Brožek a MgA. O. Štefáček)  
 
23. května 2014 - koncert žáků pěvecké třídy v Domově důchodců Reynkova (MgA. O. 
Štefáček) 
 
23. května 2014 - koncert žáků smyčcového oddělení v kostele Nanebevzetí „Noc kostelů“  
(T. Junová, E. Rydlová)  
 
23. května 2014 – pěvecký koncert k příležitosti Noci kostelů v kostele sv. Mikuláše 
v Nížkově - Nikol Kokrdová, Barbora Mičková, p. uč. Ondřej Štefáček, klavír – pí uč. Hana 
Loubková 
 
31. května 2014 – koncert orchestru Pohoda na Pivovarských slavnostech v Havlíčkově Brodě 
 (I. Laštovičková) 
 
15. června 2014 – slavnostní smyčcový koncert žáků a hostů sl. uč. Tamary Junové 
v Klášterním kostele sv. Rodiny v Havlíčkově Brodě (spolupracovali: E. Rydlová,  
I. Laštovičková, J. Mutl, J. Nedbalová) 
 
21. června 2014 – koncert dětského pěveckého sboru na Gastronomickém festivalu Love 
Food na Havlíčkově náměstí v Havlíčkově Brodě (MgA. O. Štefáček, H. Loubková) 
 
21. června 2014 – koncert akordeonového orchestru Pohoda v Termesivech - 100 let hasičů 
(I. Laštovičková) 
 
21. června 2014 – koncert akordeonového orchestru Pohoda v Krásné Hoře – Svěcení zvonu  
(I. Laštovičková) 
 
5. července 2014 – koncert akordeonového orchestru Pohoda na „I. festivalu dechových 
hudeb“ na Havlíčkově náměstí v Havlíčkově Brodě - Memoriál Otty Bauera (I. Laštovičková) 
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Činnost pobočky v Přibyslavi 
 
 
5. září 2013 – vystoupení na vernisáži výstavy „Roman Podrázský“, Starý špitál Přibyslav 
 
7. září 2013 - slavnostní koncert – Mlékárenské dny Přibyslav, KD Přibyslav 
 
5. října 2013 - zahájení přehlídky Divadelní Přibyslav, KD Přibyslav 
 
17. října 2013 - koncert žáků, KD Přibyslav  
 
24. října 2013 - vystoupení na výroční schůzi seniorů (SPCCH), Přibyslav 
 
4. listopadu 2013 – vystoupení na setkání seniorů, Přibyslav 
 
7. listopadu 2013 – hudební vstup na předávání vyznamenání „Zasloužilý hasič“ a medailí 
„Za záchranu života“,  CHH Přibyslav 
  
8. listopadu 2013 – hudební vstup na předávání vyznamenání „Zasloužilý hasič“, CHH 
Přibyslav 
 
9. listopadu 2013 – vystoupení na Vítání občánků, zámek Přibyslav 
 
13. listopadu 2013 - společné fotografování všech žáků a učitelů pobočky 
 
14. listopadu 2013 – vystoupení na Slavnostním koncertě ZŠ Žďár nad Sázavou 
 
21. listopadu 2013 - koncert žáků, KD Přibyslav 
 
23. listopadu 2013 – hudební vstup na setkání seniorů, Stříbrné Hory 
 
24. listopadu 2013 – hudební vstup na setkání seniorů, Velká Losenice 
 
26. listopadu 2013 - koncert žáků klavírní třídy, KD Přibyslav 
 
28. listopadu 2013 – vystoupení na setkání seniorů, Přibyslav 
 
30. listopadu 2013 – hudební vstup na vernisáži Výstavy betlémů, fara Přibyslav 
 
30. listopadu 2013 - vánoční program v Kavárně U Notáře, Havlíčkův Brod 
 
1. prosince 2013 – vystoupení při rozsvěcení vánočního stromu, Havlíčkův Brod 
 
2. prosince 2013 - vystoupení pro seniory z Domova s pečovatelskou službou, Přibyslav 
 
8. prosince 2013 - adventní koncert, Modlíkov 
 
9. prosince 2013 - vydání nástěnných kalendářů pobočky ZUŠ na rok 2014 
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12. prosince 2013 - vystoupení pro členy ČČK, Přibyslav 
 
12. prosince 2013 - vystoupení pro SONS, Havlíčkův Brod 
 
13. prosince 2013 - vystoupení pro členy ČČK, Havlíčkův Brod 
 
14. prosince 2013 - Hudební intermezzo, KD Přibyslav 
 
18. prosince 2013 - vystoupení v Domě s pečovatelskou službou, Přibyslav 
 
22. prosince 2013 – „muzicírování“, Velká Losenice 
 
24., 25. prosince 2013 - hudební doprovod vánočních bohoslužeb, Přibyslav 
 
29. prosince 2013 - hudební doprovod vánoční bohoslužby, Přibyslav 
 
5. ledna 2014 - hudební doprovod vánoční bohoslužby, Přibyslav 
 
6. ledna 2014 - vydání Publikace k oslavám 30 let pobočky ZUŠ v Přibyslavi 
 
16. ledna 2014 - pořad Tandem, Český rozhlas Region, Jihlava 
 
19. ledna 2014 – vystoupení na zahajovacím ceremoniálu Her VI. zimní olympiády dětí a 
mládeže ČR, zimní stadion Kotlina Havlíčkův Brod 
 
23. ledna 2014 - koncert žáků, KD Přibyslav 
 
25. ledna 2014 - instalace výstavy o pobočce, KD Přibyslav 
 

 
 

1. února 2014 - oslavy 30 let pobočky ZUŠ (koncert, vernisáž výstavy…), KD Přibyslav 
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5. února 2014 - účast na tiskové konferenci, MÚ Přibyslav 
 
15. února 2014 – vystoupení na Vítání občánků, zámek Přibyslav 
 
19. února 2014 - koncert žáků, KD Přibyslav 
 
20. února 2014 - okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na klavír, ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův 
Brod 
 
24. února 2014 - koncert žáků klavírní třídy, KD Přibyslav 
 
27. února 2014 - okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na kytaru, ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův 
Brod  
 
1. března 2014 - Jarní koncert (společně s MŠ a ŠD), KD Přibyslav 
 
15. března 2014 - Slavnostní ples, Sokolovna Přibyslav 
 
29. března 2014 – vystoupení na Vítání občánků, zámek Přibyslav 
 
3. dubna 2014 - krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na kytaru, ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův 
Brod  
 
15. dubna 2014 - vystoupení žáka v úvodu recitálu sl. uč. J. Baštové, ZUŠ J. V. Stamice 
Havlíčkův Brod  
 
18., 19., 20. dubna 2014 - hudební doprovod velikonočních bohoslužeb, Přibyslav 
 
23. dubna 2014 - koncert žáků, KD Přibyslav 
 
29. dubna 2014 - koncert žáků, KD Přibyslav 
 
3. května 2014 – hudební vstup na předávání medailí „Za záchranu života“, CHH Přibyslav 
 
6. května 2014 – hudební vstup na předávání vyznamenání „Zasloužilý hasič“ a medailí 
„Za záchranu života“, CHH Přibyslav 
 
7. května 2014 - hudební vstup na předávání vyznamenání „Zasloužilý hasič“, CHH Přibyslav 
 
7. května 2014 - vystoupení pro členy ČČK, Přibyslav 
 
8. – 9. května 2014 - ústřední kolo soutěže ZUŠ ve hře na kytaru, Nové Strašecí 
 
10. května 2014 - Slavnostní koncert, přivítání nového koncertního pianina, předávání Cen 
města Přibyslav, KD Přibyslav 
 
16. května 2014 – vystoupení na slavnostním zahájení 1. havlíčkobrodských her dětí a 
mládeže, Hippos aréna Havlíčkův Brod 
 
18. května 2014 - sborový koncert, Havlíčkův Brod 
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Slavnostní přivítání koncertního pianina Petrof v KD Přibyslav 10. května 2014 
 

 
21. května 2014 - koncert žáků, ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod 
 
23. května 2014 - pěvecký koncert k příležitosti Noci kostelů, Nížkov 
 
27. května 2014 - koncert žáků, KD Přibyslav 
 
28. května 2014 - slavnostní koncert, ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod  
 
1. června 2014 - absolventský koncert žáků klavírní třídy, KD Přibyslav 
 
2. června 2014 - vítězství v soutěži Skutek roku – pí uč. Jitka Němcová, Telč 
 
4. června 2014 - koncert žáků klavírní třídy, KD Přibyslav 
 
14. června 2014 – vystoupení na Vítání občánků, zámek Přibyslav 
 
15. června 2014 - koncert ke Dni otců, Restaurace Veronika Přibyslav 
 
19. června 2014 - koncert žáků, KD Přibyslav 
 
21. června 2014 – vystoupení na Gastronomickém festivalu Love Food, Havlíčkův Brod 
 
25. června 2014 - vystoupení pro dárce ČČK, Havlíčkův Brod 
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Veřejná vystoupení žáků a učitelů 
 
6. září 2013 – vystoupení smyčcového kvarteta v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově 
Brodě – sl. uč. Tamara Junová, Lea Macková, Iveta Horáčková, Eliška Krýsová (T. Junová) 
 
7. září 2013 – loutnové vystoupení p. ředitele Jindřicha Macka na vernisáži fotosoutěže 
 
7. září 2013 – vystoupení klarinetového tria na vernisáži fotografií ve Vinum missae – Cai 
Yang, Jan Novotný, Martin Konečný (MgA. J. Brožek) 
 
25. září 2013 – kytarové vystoupení Evy Bláhové v úvodu abonentního koncertu J. Macka  
a S. Mechové na Staré radnici (J. Mutl) 
 
28. září 2013 – vystoupení akordeonového kvarteta v Nové Vsi u Leštiny (I. Laštovičková) 
 
4. října 2013 – vystoupení akordeonového dua v Hotelu Slunce v Havlíčkově Brodě 
 (I. Laštovičková) 
 
18. října 2013 – vystoupení p. ředitele Jindřicha Macka na vernisáži v Galerii výtvarného 
umění v Havlíčkově Brodě 
 
23. října 2013 – vystoupení na slavnostním koncertě Gymnázia Havlíčkův Brod - Barbora 
Mičková, Michal Šenk – zpěv (MgA. O. Štefáček) 
 
24. října 2013 – vystoupení akordeonového tria v Moravské zemské knihovně v Brně  
(I. Laštovičková) 
 
2. listopadu 2013 – natáčení CD pro folklorní soubor Kalamajka – žáci smyčcového oddělení 
a p. uč. Jan Kerber (T. Junová) 
 
6. listopadu 2013 – vystoupení p. ředitele J. Macka na slavnostním otevření Domova 
důchodců Reynkova 
 
8. listopadu 2013 – vystoupení na koncertě vítězů Písňové soutěže Bohuslava Martinů 
v Poličce – Barbora Mičková – zpěv (MgA. O. Štefáček) 
 
9. listopadu 2013 – vystoupení akordeonového dua v Čáslavi (I. Laštovičková) 
 
25. listopadu 2013 – vystoupení klarinetového tria na zahájení výstavy v Oblastní galerii 
Vysočiny v Jihlavě (J. Brožek) 
 
27. listopadu 2013 – vystoupení Terezy Kotlasové (klavír) v úvodu abonentního koncertu 
Daniela Juna (M. Vokáčová) 
 
27. listopadu 2013 – vystoupení akordeonového tria a klavírního dua na Malé knihovnické 
slavnosti na radnici v Havlíčkově Brodě 
 
27. listopadu 2013 – vystoupení akordeonového tria pro Červený kříž na Staré radnici 
 (I. Laštovičková) 
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29. listopadu 2013 – vystoupení Cai Yanga (klarinet) v Galerii výtvarného umění 
v Havlíčkově Brodě na zahájení výstavy poštovních známek (J. Brožek) 
 
4. prosince 2013 – vystoupení smyčcového kvarteta v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě  
(T. Junová) 
 
12. prosince 2013 – vystoupení akordeonového tria v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově 
Brodě 
 (I. Laštovičková) 
 
12. prosince 2013 – nahrávání pro Český rozhlas – Ondřej Novák (akordeon) 
 (I. Laštovičková)  
 
16. prosince 2013 – vystoupení Kateřiny Lánové (housle) v úvodu abonentního koncertu 
Petrof klavírní trio (T. Junová) 
 
31. prosince 2013 – vystoupení akordeonového dua v Hotelu Slunce v Havlíčkově Brodě  
(I. Laštovičková) 
 
19. ledna 2014 – vystoupení dětského pěveckého sboru na zahajovacím ceremoniálu Her  
VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR - zimní stadion Kotlina Havlíčkův Brod (MgA.  
O. Štefáček) 
 
21. ledna 2014 – vystoupení akordeonového kvarteta ve Žďáře nad Sázavou (I. Laštovičková) 
 
1. března 2014 – vystoupení akordeonistů na Janáčkově konzervatoři v Ostravě 
 (I. Laštovičková) 
 
5. března 2014 – vystoupení Kateřiny Lánové (housle) v úvodu violoncellového koncertu na 
Staré radnici (T. Junová) 
 
7. března 2014 – vystoupení akordeonového tria v psychiatrické léčebně v Havlíčkově Brodě  
(I. Laštovičková) 
 
15. března 2014 – vystoupení akordeonového orchestru Pohoda na Slavnostním plese 
pobočky ZUŠ v Sokolovně v Přibyslavi (I. Laštovičková) 
 
26. března 2014 – vystoupení akordeonového kvarteta pro důchodce ve školství v restauraci 
Rozvoj v Havlíčkově Brodě (I. Laštovičková) 
 
26. března 2014 – vystoupení akordeonového souboru Pohoda, klarinetového tria a Terezy 
Kotlasové (klavír) na předávání Cen města Havlíčkův Brod (I. Laštovičková, J. Brožek, 
 M. Vokáčová) 
 
3. dubna 2014 – vystoupení Jana Nováka (akordeon) v Galerii výtvarného umění 
v Havlíčkově Brodě (I. Laštovičková) 
 
4. dubna 2014 – vystoupení v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě – premiéra  
L. Bernáth – duo loutna a akordeon (J. Macek a J. Baštová) 
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5. dubna 2014 – vystoupení komorního orchestru Pohoda na Muzikantském plese 
v Havlíčkově Brodě (I. Laštovičková) 
 
11. dubna 2014 – vystoupení Ondřeje Nováka (akordeon) na poděkování olympionikům 
v Horáckém divadle v Jihlavě (I. Laštovičková) 
 
16. dubna 2014 – vystoupení Terezy Kotlasové (klavír) v úvodu koncertu Šárky Baštové  
a Jany Mourové v ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod (M. Vokáčová) 
 
7. května 2014 – vystoupení Cai Yanga (klarinet) na křestu knihy v Praze (J. Brožek) 
 
12. května 2014 – vystoupení akordeonového tria na módní přehlídce v Klubu OKO  
(I. Laštovičková) 
 
16. května 2014 – vystoupení dětského pěveckého sboru a akordeonistů na slavnostním 
zahájení 1. havlíčkobrodských her dětí a mládeže - Hippos aréna Havlíčkův Brod (MgA.  
O. Štefáček, I. Laštovičková) 
 
16. května 2014 – vystoupení na mega-koncertě „Děti dětem“ v Třebíči – akordeonové duo 
 J. a O. Novákovi a klarinetové trio Cai Yang, J. Novotný, M. Konečný (I. Laštovičková, 
 J. Brožek) 
 
17. května 2014 – vystoupení akordeonového tria v Termesivech (I. Laštovičková) 
 
27. května 2014 – vystoupení žáků hudebního oboru na zahájení výstavy výtvarného oboru 
ZUŠ – Adriana Beránková, Valerie Medová, Veronika Jíchová – klavír, Rostislav Lán             
– hoboj. 
 
5. června 2014 – vystoupení smyčcového kvarteta při předávání maturitních vysvědčení SŠ 
Stavební v Klubu OKO (T. Junová) 
 
6. června 2014 – vystoupení p. ředitele J. Macka (loutna) na „Noci v Galerii“ v Havlíčkově 
Brodě 
 
9. června 2014 – vystoupení dechového a smyčcového oddělení na slavnostním předávání cen 
dobrovolníkům Křesadlo 2013 na Staré radnici v Havlíčkově Brodě – Cai Yang, Jan Novotný, 
Martin Konečný (J. Brožek), Lea Macková, Iveta Horáčková, Eliška Krýsová (T. Junová) 
 
19. června 2014 – vystoupení Barbory Mičkové (zpěv) na koncertě Radka Novotného a hostů 
v  KD Ostrov Havlíčkův Brod (MgA. O. Štefáček) 
 
20. června 2014 – vystoupení akordeonového kvarteta na předávání Talentu Vysočiny 2014 
ve Žďáře nad Sázavou (I. Laštovičková) 
 
13. července 2014 – vystoupení akordeonového orchestru Pohoda na zahájení Mistrovství 
světa v softbalu na Staré radnici v Havlíčkově Brodě (I. Laštovičková) 
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Slečna učitelka Tamara Junová s Leou Mackovou a Šárkou Baštovou  
na Ústředním kole celostátní soutěže v ZUŠ Liberec 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

5. 2. Taneční obor 

 

 

 
prosinec 2013  – vánoční vystoupení žáků tanečního oboru ZUŠ J. V. Stamice 

Havlíčkův Brod  pro rodiče v prostorách školy  
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5. 3. Výtvarný obor 

 
 
  
  
 
  
 
Aktivity výtvarného oboru: 
 
     Žáci výtvarného oboru v průběhu celého školního roku navštěvovali nejrůznější výstavy a 
doprovodné akce v Muzeu Vysočiny a Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě. 
V listopadu 2013 v Galerii výtvarného umění shlédli instalaci „Současná česká a rakouská 
ilustrační tvorba“, v prosinci 2013 navštívili v Muzeu Vysočiny výstavu Hany Exnarové a 
v březnu 2014 opět v Galerii viděli expozici  „Vysočina 2013“.  
 
 
 
 

 

        
 
 
 
 
     V únoru 2014 byly odeslány propozice na krajské kolo přehlídky VO v Třebíči, kterého se 
žáci výtvarného oboru zúčastnili v dubnu 2014 a získali zde řadu ocenění a postupů do 
ústředního kola. 
 
     V dubnu 2014 proběhla realizace a výstava tabla žáků VO (Mgr. Renata Špásová). 
 
     V květnu 2014 byla slavnostně zahájena výstava výtvarného oboru, ke shlédnutí zde byly 
malby, studijní kresby, keramika a počítačová i experimentální grafika.  
 
     Během celého školního roku žáci výtvarného oboru tvořili návrhy a realizace plakátů pro 
hudební oddělení ZUŠ. 
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5. 4. Literárně-dramatický obor 

 
 
 

 
 
 
     Na řemeslných trzích dne 17. listopadu 2013 v Havlíčkově Brodě na náměstí vystoupili 
dvakrát studenti LDO, konkrétně zahráli pověst „O nespravedlivě odsouzeném“, která 
připomenula údajnou poslední popravu brodskou.  
 
     V období adventu dne 12. prosince 2013 předvedli nejmladší z LDO pro rodiče několik 
improvizačních cvičení a krátké polo-improvizované scénky o (ne)přicházení Ježíška. 
 
     Ve spolupráci se sl. uč. Tamarou Junovou žákyně LDO moderovaly ve dnech 21. a 22. 
prosince 2013 dva předvánoční orchestrální a sborové koncerty, nejdříve v Klášterním kostele 
sv. Rodiny v Havlíčkově Brodě (Šárka Převrátilová, Andrea Doležalová) a druhý den 
v kostele v Libici nad Doubravou (Ema Ryvolová a Sofie Petrová). Obě akce tak obohatily 
povídáním o adventu a zvycích vánočních. 
 
    Vzhledem k tomu, že pro letošní školní rok byla pro LDO základních uměleckých škol 
vypsána soutěž v přednesu či krátkých dialozích, pracovaly obě skupiny často také na svých 
individuálních přednesových schopnostech. Práce na přednesu byla završena účastí dvou 
našich žáků (Jáchyma Šidláka a Sofie Petrové) na krajské přehlídce 2. dubna 2014 v Jihlavě. 
 
     Po půl roce oprášili starší svoji pouliční inscenaci, kterou znovu zahráli na náměstí 
v Havlíčkově Brodě dne 17. května 2014 v rámci studentského Majálesu pořádaného místním 
gymnáziem. 
 
     Andrea Doležalová a Sofie Petrová vypomohly sl. uč. Tamaře Junové s moderováním 
smyčcového koncertu 14. června 2014 v Klášterním kostele sv. Rodiny. 
 
     Na závěr školního roku dne 19. června 2014 se obě skupiny spojily, aby rodičům a sobě 
navzájem předvedly, co během roku nastudovaly. Mladší skupina předvedla dětské divadlo 
poezie na báseň Jiřího Havla „V zoologické zahradě". Starší potom ukázali jednotlivě několik, 
z části hraných a z části vyprávěných, příhod ze života. 
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6. Závěrečné shrnutí 

 
 

 
Ve školním roce 2013/2014 připravila základní umělecká škola pro kulturní 

veřejnost celkem 85 koncertů a 89 vystoupení k různým příležitostem. Výtvarný obor 
reprezentoval školu dvěma výstavami.  

 
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 tři přijaté žákyně naší školy ke studiu na 

středních školách s uměleckým zaměřením v tomto školním roce.  
 
 Na krajském kole soutěže ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje v ZUŠ Třebíč dne 26. 
března 2014 převzala slečna uč. Tamara Junová „Ocenění za vynikající pedagogické 
výsledky“. Při udílení Cen města Havlíčkův Brod téhož dne, 26. března 2014, získal 
Akordeonový soubor Pohoda ze třídy paní uč. Ivany Laštovičkové „Cenu města za kulturní 
přínos městu v roce 2013“.  Paní uč. Renata Špásová byla při krajské přehlídce VO ZUŠ  
v Třebíči v dubnu 2014 oceněna za pedagogickou činnost. V červnu 2014 se žáci s panem 
uč. Václavem Černochem zúčastnili mezinárodní umělecké dílny v Povážské Bystrici, kde 
získali za svůj projekt „Cenu ministra školství a vědy Slovenské republiky". 
 

Dne 20. června 2014 bylo osm žáků ZUŠ nominováno na cenu Talent Vysočiny 
2014 v uměleckém oboru v Kulturním domě ve Žďáře nad Sázavou. 

 
           V červnu 2014 kraj Vysočina zveřejnil výsledky soutěže Skutek roku 2013, do které 
byla nominována i paní učitelka J. Němcová z naší ZUŠ. Slavnostní předání cen se odehrálo  
v reprezentačních prostorách Zámku Telč za přítomnosti hejtmana Kraje Vysočina MUDr. 
Jiřího Běhounka a dalších hostů. Paní učitelka Jitka Němcová z naší pobočky ZUŠ  
v Přibyslavi získala ocenění v kategorii "Oblast poradenství, osvěta, vzdělávání". Byla 
oceněna 1. místem za celoživotní činnost v hudební výuce. 
 
 Významnou událostí v tomto šk. roce bylo výročí 30 let od vzniku pobočky ZUŠ  
v Přibyslavi (1. února 1984). Touto událostí a oslavami se prolínalo veškeré dění na pobočce, 
které vyvrcholilo zakoupením nového koncertního pianina Petrof pro koncerty pořádané v KD  
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Přibyslav. Pečlivou organizaci oslav zajistila vedoucí pobočky paní učitelka Hana Loubková. 
Byl vydán kalendář pro rok 2014, Publikace k oslavám 30 let pobočky ZUŠ v Přibyslavi, 
pořádaly se koncerty, proběhla vernisáž výstavy, mimořádný Slavnostní ples ZUŠ v 
Sokolovně v Přibyslavi a na závěr Slavnostní koncert s přivítáním nového koncertního 
pianina. 
 
 
 

 
 

Paní učitelka Jitka Němcová získala ocenění v kategorii "Oblast poradenství,  
osvěta, vzdělávání" v soutěži Skutek roku 2013 (vyhlášení v červnu 2014) 

 
 
 
Škole se dařilo realizovat Plán práce na školní rok 2013/2014. Podařilo se zajistit 

co nejlepší podmínky pro reprezentační soubory školy (dechové trio, akordeonové duo, trio, 
kvarteto, akordeonový soubor Pohoda, kytarový, houslový soubor a pěvecký sbor) 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 2013 

 
 
 

 Celý rok 2013 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            11 084 528,04 Kč 
 
z toho poplatky od zletilých žáků, rodičů nebo jiných zákonných zástupců     1 541 600,00 Kč 
z toho příjmy z hospodářské činnosti              0,00 Kč 
z toho ostatní příjmy              9 542 928,04 Kč 
 
VÝDAJE: 
 

1. z fondu reprodukce investičního majetku použito:           226 250,00 Kč 
z fondu odměn a fondu rezervního použito:                       0,00 Kč 
 

      2.   neinvestiční výdaje celkem                     11 058 457,43 Kč 
 
z toho náklady na platy pracovníků školy           6 666 500,00 Kč 
z toho ostatní osobní náklady /nemoc/                   13 751,00 Kč 
z toho zákonné odvody sociálního pojištění           1 655 496,00 Kč 
z toho zákonné odvody zdravotního pojištění             599 512,00 Kč 
z toho ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem            191 932,83 Kč 
z toho výdaje na učebnice, učební texty a učební pomůcky                                    31 323,00 Kč 
z toho stipendia                                                                                                                 0,00 Kč 
z toho spotřeba energie                379 174,50 Kč 
z toho opravy a udržování                740 138,50 Kč 
z toho odpisy investičního majetku               188 776,00 Kč 
z toho ostatní provozní náklady               591 853,60 Kč 
 

Příspěvková organizace čerpala z neinvestičního příspěvku zřizovatele na opravu a 
údržbu 567 477,- Kč na opravu soc. zařízení ve 4 NP nové budovy a 119 999,- Kč na opravu 
fasády. Neinvestiční příspěvek zřizovatele byl použit v souladu se stanovenými ukazateli. 
 
KLADNÝ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK:                26 070,61 Kč 
 

 
Důvodem vzniku kladného hospodářského výsledku v celkové výši 26 070,61 Kč byl 

nezrealizovaný nákup majetkového programu na konci roku 2013.  
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PŘEHLED A VÝSLEDKY VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH KONTROL   
 
Vnitřní kontroly proběhly v těchto termínech: 15.   3. 2013 
       19.   6. 2013 
       27.   9. 2013 
       19. 12. 2013 

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 době od 3. 4. 2013 do 15. 4. 2013 byla na naší organizaci provedena veřejnosprávní 
kontrola pracovníky oddělení útvaru vnitřního auditu Městského úřadu Havlíčkův Brod ve 
smyslu § 13 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a o změně některých zákonů 
(zákon o finanční kontrole), s odkazem na § 15 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole. 
Útvarem vnitřního auditu bylo prověřeno hospodaření na vybraném vzorku operací za rok 
2012 včetně prověření nastaveného vnitřního kontrolního systému a jeho funkčnosti. 

Kontrolní tým dal na základě zjištěných skutečností vedení města ujištění, že 
nastavený vnitřní kontrolní systém PO je funkční a spolehlivý, a to i přes některé spíše 
formální nedostatky. Kompetentní pracovníci vykonávají své povinnosti velice zodpovědně a 
pečlivě. 

Při kontrole nebyly zjištěny nedostatky a závady s důrazem na finanční dopady 
(pokuty, penále, doměrky apod.) a v rámci zkvalitnění kontrolních mechanismů v rámci VKS 
uložil organizaci kontrolní tým 1 nápravné opatření a doporučil přijmout 1 doporučení. 
Příspěvková organizace podala o přijetí nápravného opatření a doporučení zprávu ve 
stanoveném termínu. 
 
 

V roce 2013 jsme hospodařili s kladným hospodářským výsledkem, bez závazků 
po lhůtě splatnosti a bez nedobytných pohledávek. 
 
 Hodnocení školy ve školním roce 2013/2014, které se skládá z Výroční zprávy o 
činnosti školy ve školním roce 2013/2014 a Výroční zprávy o hospodaření školy za finanční 
rok 2013, bylo projednáno a schváleno na poradě pracovníků školy dne 27. srpna 2014.  
 
Příloha č. 1:  kopie účetních výkazů:  Rozvaha k 31. 12. 2013  

      Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2013 

       Příloha účetní závěrky k 31. 12. 2013  

 
 
 
V Havlíčkově Brodě 29. srpna 2014     Bc. Jindřich Macek 
              ředitel ZUŠ 
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