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Výroční zpráva o činnosti školy (školní rok 2016/2017)
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,
která od 1. 1. 2017 nově sídlí na Bechyňově náměstí 35 v Přibyslavi. V důsledku této poslední
změny bylo vydáno Rozhodnutí MŠMT a s účinností od 1. 4. 2017 zapsáno nové místo
poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb pod č. j. MSMT – 5315/2017-2.
Školní rok 2016/2017 působila škola pod vedením ředitele Bc. Jindřicha Macka
jmenovaného do funkce od 1. 1. 2012 panem starostou města 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. Od 1. 9. 2015 je vyučováno podle Školního vzdělávacího programu Základní
umělecké školy J. V. Stamice Havlíčkův Brod s motivačním názvem „Cesta k umění“
vydaného dne 21. května 2015 pod č. j. 20/2015/ZUSHB.
Celková kapacita školy je 550 žáků, tento ukazatel je dán rozhodnutím MŠMT o
zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení. Výše úplaty za vzdělávání
byla dána pro školní rok 2016/2017 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 28. 4. 2016 (č. j. 15/2016/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
2017 v uměleckém oboru, v obou věkových kategoriích si nejvyšší ocenění odnesli právě žáci
naší školy.
Soubory a sólisté naší školy koncertovali a udivovali kvalitou výkonů posluchače
v mnohých městech naší vlasti. Překrásné zážitky svým posluchačům připravovaly školní
sbory, 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 podzimní 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

Mgr. art. Baštová Jitka

- vedoucí pobočky Přibyslav

MgA. Rydlová Eva

- hudební obor

Mgr. Rumlerová Radka

- taneční obor

Mgr. Ručová Renata

- výtvarný obor

MgA. Domkář Martin

- literárně-dramatický obor

Vedoucí oborů:

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

- dechové nástroje

Mgr. Ručová Renata

- výtvarný obor

MgA. 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
Baštová Šárka
MgA. Brožek Josef
Cudlínová Daniela
Černoch Václav
MgA. Domkář Martin
Fišarová Vladimíra
Gallóvá Alena
MgA. Hájek Michal
Kerber Jan
Laštovičková Ivana
Loubková Hana
Bc. Macek Jindřich
Junová Tamara
Mutl Jan
Nedbalová Jarmila
Němcová Jitka
Novák Luděk

akordeon – Přibyslav + HB, HN
korepetice, klavír - Přibyslav + HB
dechové nástroje
bicí nástroje
výtvarný obor
literárně - dramatický obor
klavír, korepetice
korepetice, klavír, HN
klavír, korepetice, dirigování
dechové nástroje, HN
akordeon, keyboard, PHV
korepetice, klavír – Přibyslav - MD
kytara – HB + Přibyslav
housle, viola
kytara
violoncello
housle – Přibyslav
dechové nástroje dřevěné,
HN – Přibyslav
Novák Lukáš
kytara
Bc. Pavlasová Kateřina
výtvarný obor
Pavlík Luboš
bicí nástroje
Mgr. Ručová Renata
výtvarný obor
Mgr. Rumlerová Radka
taneční obor
MgA. Rydlová Eva
klávesové a dechové nástroje,
korepetice
Sochorová Adéla
korepetice, klavír – Přibyslav
MgA. Štefáček Ondřej
zpěv – HB
MgA. Štefáčková Michaela zpěv – Přibyslav
Vaňková Eva
akordeon, klávesové nástroje
Vokáčová Miluše
klávesové nástroje

8
1
57
0
42
7
37
32
6
8
29
14
24
6
44
23
41
38

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

0
0
12
6
27
24

I
I
I
I
I
I

0
14
10
30
36

I
I
I
I
I

Hospodářští a provozní zaměstnanci:
Jméno:

Zařazení:

Praxe/let:

Černá Hana
Špiclová Dagmar
Jerml Jiří
Mottlová Zuzana
Smejkalová Jana

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

43
40
49
34
29
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Absolvované semináře a školení
2016/2017

Smyčcové soboty – cyklus přednášek v Brně ve šk. roce 2016/2017
(T. Junová)

září 2016

Klavírní soboty - vybrané přednášky v Brně (V. Fišarová,
M. Vokáčová)

13. 9. 2016

Vzdělávací program Základní umělecké vzdělávání – zkušený učitel
– Jihlava (J. Baštová, J. Macek)

22. 9. 2016

Vzdělávací seminář při udržitelnosti grantového projektu ZVYKOM
– Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků ZUŠ v kraji Vysočina
- Úskalí chvály – Jihlava (J. Macek)

13. 10. 2016

Seminář "Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků ZUV"
– Brno (J. Macek)

29. 11. 2016

Kulatý stůl pořádaný v rámci rezortního úkolu č. 44 Podpora ZUŠ
– Praha (J. Macek)

12. 1. 2017

Vzdělávací seminář "Elektronický systém a organizace soutěží
základních uměleckých škol" - Jihlava (E. Rydlová, J. Macek)

20. - 22. 1. 2017

Kurz "Možnosti kresby" z cyklu vzdělávacích programů pro učitele VO
ZUŠ - Žďár nad Sázavou (R. Ručová)

17. 3. 2017

Vzdělávací program "Využití nových metod a forem ve výuce hudebně
teoretických předmětů" - Třebíč (J. Baštová)

29. - 31. 3. 2017

Vzdělávací seminář při udržitelnosti grantového projektu ZVYKOM
– Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků ZUŠ v kraji Vysočina
– Kolokvium ředitelů – Pec pod Sněžkou (J. Macek)

26. - 27. 4. 2017

Vzdělávací seminář EMU "Kvalita v hudebním vzdělávání"– Praha
(J. Macek)

16. 5. 2017

Vzdělávací seminář "přizvaných osob pro ČŠI" – Praha (J. Macek)

26. 5. 2017

Vzdělávací program "Dílna tvořivého přístupu k hudbě v hodinách
hudební nauky" - Jihlava (J. Baštová)

Další studia – v období školního roku 2016/2017:
- studium na Konzervatoři Pardubice (Lukáš Novák)
- studium na vysoké škole (Šárka Baštová, Adéla Sochorová)
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Ústřední umělecká rada ZUŠ:
Laštovičková Ivana
Bc. Macek Jindřich

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

Krajská umělecká rada ZUŠ:
Laštovičková Ivana
Bc. Macek Jindřich

- akordeonová sekce (předseda)
- kytarová sekce (předseda)

MgA. Domkář Martin
Junová Tamara
Pavlík Luboš
MgA. Rydlová Eva

- literárně-dramatický obor (člen)
- smyčcová sekce (členka)
- sekce bicích nástrojů (člen)
- dechová sekce – dřevěné dechové nástroje (členka)

Otevření nově zrekonstruovaného sálu ZUŠ je plánováno na středu 11. října 2017.
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3. Přijímací talentové zkoušky
Přijímací talentové zkoušky do přípravných a prvních ročníků hudebního, výtvarného
a tanečního oboru pro školní rok 2016/2017 probíhaly v těchto termínech:
hudební obor – 26. 5. 2016
hudební obor (Přibyslav) – 27. 5. 2016
výtvarný obor – 30. 5. 2016
taneční obor – 31. 5. 2016
literárně-dramatický obor – 3. 6. 2016
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 I. stupně hudebního oboru bylo přijato 27 žáků, do
přípravného ročníku výtvarného oboru 18 žáků, do přípravného ročníku literárně
dramatického oboru 1 žák a do přípravného ročníku tanečního oboru 7 žáků. Celkem tedy
nastoupilo do přípravných ročníků pro I. stupeň základního studia 53 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
70 žáků, z toho dívek 40.
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. 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 2017/2018 proběhly v těchto termínech:
hudební obor – 25. 5. 2017
hudební obor (Přibyslav) – 26. 5. 2017
výtvarný obor – 29. 5. 2017
taneční obor – 31. 5. 2017
literárně-dramatický obor – 2. 6. 2017
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4. Výsledky vzdělávání
4.1. Hodnocení žáků za školní rok 2016/2017
1. pololetí

2. pololetí

Hudební obor
celkem žáků

379

376

prospělo s vyznamenáním
prospělo
neprospělo
neklasifikováno
PHV

350
2
27

345
2
29

Výtvarný obor
celkem žáků

133

129

prospělo s vyznamenáním
prospělo
neprospělo
neklasifikováno
PVV

114
1
18

111
18

Taneční obor
celkem žáků

22

20

prospělo s vyznamenáním
prospělo
neprospělo
neklasifikováno
PTV

15
7

13
7

Literárně – dramatický obor
celkem žáků

16

18

prospělo s vyznamenáním
prospělo
neprospělo
neklasifikováno
PDV

15
1

17
1

550

543

Celkový počet žáků
(včetně pobočky v Přibyslavi)
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4. 2. Přijatí žáci ke studiu na školách s uměleckým zaměřením
Žádný ze studujících žáků se v roce 2016/2017 nepřihlásil ke studiu na střední či vysokou
školu s uměleckým zaměřením.

Sál nové pobočky ZUŠ na Bechyňově náměstí v Přibyslavi

Program při celorepublikové akci Open ZUŠ na hlavním náměstí v Havlíčkově Brodě
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4. 3. Přehlídky a soutěže

HUDEBNÍ OBOR

Přehlídky a soutěže hudebního oboru
Nejvyšší ocenění hejtmana Kraje Vysočina – Horácké divadlo Jihlava – 20. října 2016
Cai Yang – dřevěná medaile za úspěchy ve hře na klarinet (MgA. J. Brožek)
Mezinárodní soutěž sólistů a akordeonových orchestrů - Praha - 4. – 6. listopadu 2016
Kategorie souborů a orchestrů:
Akordeonový orchestr Pohoda – stříbrné ocenění (pod vedením I. Laštovičkové)
Akordeon sólo:
kategorie do 7 let: Johanka Juklová – stříbrné ocenění (ze třídy Mgr. art. J. Baštové)
kategorie do 9 let: Petra Zajíčková - stříbrné ocenění (ze třídy I. Laštovičkové)
Liliana Beránková – stříbrné ocenění (ze třídy I. Laštovičkové)
kategorie do 11 let: Michaela Šrámková – zlaté ocenění (ze třídy I. Laštovičkové)
Kristina Veletová – stříbrné ocenění (ze třídy I. Laštovičkové)
kategorie do 13 let: Anna Zajíčková – stříbrné ocenění (ze třídy I. Laštovičkové)
kategorie do 15 let: Zuzana Kruntorádová – stříbrné ocenění (ze třídy I. Laštovičkové)
IX. Mezinárodní akordeonová soutěž – Poprad Slovensko – 16. – 18. listopadu 2016
Kategorie do 12 let: Michaela Šrámková – čestné uznání
Zuzana Kruntorádová – 2. cena
(žákyně ze třídy Ivany Laštovičkové)
Okresní kolo soutěže žáků ZUŠ ČR, vyhlášené MŠMT ČR pro šk. rok 2016/2017 ve hře
na klavír – ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod – 15. února 2017
I. kategorie: Anna Fikarová – 1. cena (ze třídy Šárky Baštové)
II. kategorie: Aneta Janáčková – 1. cena (ze třídy Adély Sochorové)
III. kategorie: Adriana Beránková – 1. cena s postupem (ze třídy Miluše Vokáčové)
VII. kategorie: Dagmar Dobrovolná – 1. cena s postupem (ze třídy Vladimíry Fišarové)
VIII. kategorie: Tereza Kotlasová – 1. cena s postupem a Cena za nejlepší provedení klasické
skladby (ze třídy Miluše Vokáčové)
Okresní kolo soutěže žáků ZUŠ ČR, vyhlášené MŠMT ČR pro šk. rok 2016/2017 ve hře
na smyčcové nástroje – ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod – 17. února 2017
Hra na housle (žáci ze třídy Tamary Junové):
0. kategorie: Lenka Musílková – 1. cena s postupem
12

I. kategorie:
II. kategorie:
III. kategorie:
IV. kategorie:
V. kategorie:
skladby

Tadeáš Janák – 1. cena
Karolína Žáková – 1. cena
Jan Nepomuk Jajtner – 1. cena
Kateřina Hálová – 2. cena
Filip Beránek – 2. cena
Jitka Musílková – 1. cena s postupem a Cena pro absolutního vítěze
Viola Janáková – 1. cena
Lenka Nováková – 1. cena
Vojtěch Čermák – 1. cena s postupem
Kateřina Lánová – 1. cena s postupem a Cena za interpretaci romantické

Barbora Zikmundová – 1. cena s postupem
Eliška Caklová – 2. cena
VI. kategorie: Daniela Včelová – 2. cena
VII. kategorie: Eliška Říhová – 1. cena s postupem
VIII. kategorie: Magdaléna Piskačová – 1. cena s postupem
IX. kategorie: Lea Macková – 1. cena s postupem a Cena za interpretaci barokní skladby
Hra na violu (žákyně ze třídy Tamary Junové):
III. kategorie: Monika Jarošová – 1. cena s postupem
Hra na violoncello (žáci ze třídy Jarmily Nedbalové):
0. kategorie: Anna Vavřičková – 2. cena
Silvie Ichová – 2. cena
I. kategorie: Marek Janáček – 1. cena

Naši žáci po okresním kole soutěže ve hře na smyčcové nástroje
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Okresní kolo soutěže žáků ZUŠ ČR, vyhlášené MŠMT ČR pro šk. rok 2016/2017 ve hře
na kytaru – ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod – 1. března 2017
Hra na kytaru sólo (žáci ze třídy Jana Mutla):
0. kategorie: Adéla Vrzáková – 1. cena s postupem
IV. kategorie: Adéla Krajdlová – 1. cena
V. kategorie: Tomáš Dibelka – 2. cena
VI. kategorie: Běla Stejskalová – 1. cena s postupem
Kytarová dua (pod vedení Jindřicha Macka):
III. kategorie: Kytarové duo (Milan a Vojtěch Jun) – 1. cena s postupem
Kytarová tria a kvarteta (pod vedením Jindřicha Macka):
II. kategorie: Kytarové trio (Lucie Lorencová, Adéla Krajdlová, Aleš Topolovský) – 1. cena
s postupem
Krajské kolo soutěže žáků ZUŠ ČR vyhlášené MŠMT ČR pro šk. rok 2016/2017 ve hře
na klavír – ZUŠ Jihlava – 17. března 2017
III. kategorie: Adriana Beránková – 2. cena (ze třídy Miluše Vokáčové)
VII. kategorie: Dagmar Dobrovolná – soutěže se pro nemoc nezúčastnila
VIII. kategorie: Tereza Kotlasová – 1. cena (ze třídy Miluše Vokáčové)
Krajské kolo soutěže žáků ZUŠ ČR vyhlášené MŠMT ČR pro šk. rok 2016/2017 ve hře
na smyčcové nástroje – ZUŠ Třebíč – 28. března 2017
Hra na housle (žáci ze třídy Tamary Junové):
0. kategorie: Lenka Musílková – 1. cena
II. kategorie: Jitka Musílková – 1. cena s postupem
IV. kategorie: Vojtěch Čermák – 1. cena s postupem
V. kategorie: Kateřina Lánová – 1. cena s postupem
Barbora Zikmundová – 2. cena
VII. kategorie: Eliška Říhová – 1. cena
VIII. kategorie: Magdaléna Piskačová – 1. cena s postupem
IX. kategorie: Lea Macková – 1. cena s postupem
Hra na violu (žákyně ze třídy Tamary Junové):
III. kategorie: Monika Jarošová – 1. cena
Tamara Junová – Ocenění za vynikající pedagogickou práci
Michal Hájek – Ocenění za korepetici
1. ročník celostátní klavírní přehlídky „Pianoforte per tutti“
- Piaristiský klášter Příbor – 30. – 31. března 2017
4. kategorie: Adriana Beránková – zlaté pásmo (ze třídy Miluše Vokáčové)
Krajské kolo soutěže žáků ZUŠ ČR vyhlášené MŠMT ČR pro šk. rok 2016/2017 ve hře
na kytaru – ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod - 5. dubna 2017
Hra na kytaru sólo (žákyně ze třídy Jana Mutla):
0. kategorie: Adéla Vrzáková – 1. cena
VI. kategorie: Běla Stejskalová – 2. cena
Kytarová dua (pod vedení Jindřicha Macka):
III. kategorie: Kytarové duo (Milan a Vojtěch Jun) – 3. cena
Kytarová tria a kvarteta (pod vedením Jindřicha Macka):
II. kategorie: Kytarové trio (Lucie Lorencová, Adéla Krajdlová, Aleš Topolovský) – 3. cena
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Mezinárodní akordeonová soutěž Ostrava 2017 – Ostrava – 27. – 29. dubna 2017
II. kategorie: Filip Lacina – diplom za účast
III. kategorie: Miroslav Kružík – 3. cena
(žáci ze třídy Mgr. art. Jitky Baštové – pobočka Přibyslav)
42. ročník Mezinárodní akordeonové soutěže – Pula – Chorvatsko – 26. - 29. dubna 2017
Baby kategorie (do 9 let): Liliana Beránková – 2. cena
I. kategorie (do 11 let): Kristina Veletová – 1. cena
Petra Zajíčková – 3. cena
II. kategorie (do 13 let): Michaela Šrámková – 2. cena
III. kategorie (do 15 let): Anna Zajíčková – 1. cena a Absolutní vítězka kategorie
Zuzana Kruntorádová – 2. cena
(všechny žákyně ze třídy Ivany Laštovičkové)
Paní učitelka Ivana Laštovičková získala ocenění poroty za přípravu žáků na soutěž.
Ceny města Havlíčkův Brod – 2. května 2017
Michaela Šrámková – Cena města za Významný kulturní přínos městu v kategorii mladý
umělec do 18 let (ze třídy Ivany Laštovičkové)
Paní učitelka Ivana Laštovičková – Cena města za Významný dlouhodobý přínos městu
v oblasti umění, zájmové umělecké činnosti, případně v dalších kulturně společenských
aktivitách
9. ročník celostátní soutěžní přehlídky „Mládí a Bohuslav Martinů“ – Polička – 3. – 5.
května 2017
Hra na housle (žáci ze třídy Tamary Junové):
kategorie 11 – 12 let: Jitka Musílková – zlaté pásmo a nominace poroty na koncert nejlepších
účastníků
kategorie 13 – 14 let: Vojtěch Čermák – zlaté pásmo
Kateřina Lánová – stříbrné pásmo

Mezinárodní akordeonová soutěž „Euromusette – Goldentango“ – Rajecké Teplice – Slovensko
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25. ročník soutěže „Plzenecké housličky“ - Starý Plzenec - 20. května 2017
Jitka Musílková – 1. cena s nejvyšším bodovým ohodnocením z 18 soutěžících (ze třídy
Tamary Junové)
XIX. ročník celostátní klavírní soutěže „Karlovarská růžička“ – Karlovy Vary - 20. - 21.
května 2017
III. kategorie: Adriana Beránková – čestné uznání (ze třídy Miluše Vokáčové)
Ústřední kolo soutěže žáků ZUŠ ČR vyhlášené MŠMT ČR pro š. rok 2016/2017 ve hře
na smyčcové nástroje – ZUŠ Liberec, Frýdlantská - 11. - 14. května 2017
Hra na housle:
II. kategorie: Jitka Musílková – 2. cena
IV. kategorie: Vojtěch Čermák – čestné uznání
V. kategorie: Kateřina Lánová – 3. cena
VIII. kategorie: Magdaléna Piskačová – 3. cena
IX. kategorie: Lea Macková – 2. cena
MgA. Michal Hájek – zvláštní ocenění za klavírní spolupráci
Tamara Junová DiS. – zvláštní ocenění za pedagogické vedení
XVI. ročník Mezinárodní akordeonové soutěže „Euromusette – Goldentango“
– Rajecké Teplice – Slovensko - 1. – 2. června 2017
0. kategorie C: Liliana Beránková – 1. místo s absolutním vítězstvím v kategorii (ze třídy
I. Laštovičkové)
Johanka Juklová – zlaté pásmo (ze třídy Mgr. art. Jitky Baštové)
Adéla Tomášková – stříbrné pásmo (ze třídy Mgr. art. Jitky Baštové)
I. kategorie: Petra Zajíčková – zlaté pásmo (ze třídy Ivany Laštovičkové)
Kristina Veletová – zlaté pásmo (ze třídy Ivany Laštovičkové)
Jakub Nesládek – stříbrné pásmo (ze třídy Ivany Laštovičkové)
Filip Lacina – stříbrné pásmo (ze třídy Mgr. art. Jitky Baštové, pobočka
Přibyslav)
II. kategorie: Miroslav Kružík – zlaté pásmo (ze třídy Mgr. art. Jitky Baštové, pobočka
Přibyslav)
Michaela Šrámková – zlaté pásmo (ze třídy Ivany Laštovičkové)
Klára Beránková – stříbrné pásmo (ze třídy Ivany Laštovičkové)
III. kategorie: Zuzana Kruntorádová – 1. místo s absolutním vítězstvím v kategorii (ze třídy
I. Laštovičkové)
Anna Zajíčková – zlaté pásmo (ze třídy Ivany Laštovičkové)
Tereza Nesládková – stříbrné pásmo (ze třídy Ivany Laštovičkové)
IV. kategorie: Martin Toman – stříbrné pásmo (ze třídy Ivany Laštovičkové)
Talent Vysočiny - Dům Kultury Žďár nad Sázavou – 27. června 2017
Za naši školu byli nominováni:
kategorie 5. – 9. tříd základních škol a jejich odpovídajících ročníků víceletých gymnázií:
Michaela Šrámková za úspěchy ve hře na akordeon
Kristina Veletová za úspěchy ve hře na akordeon
Anna Zajíčková za úspěchy ve hře na akordeon
Zuzana Kruntorádová za úspěchy ve hře na akordeon
Kateřina Lánová za úspěchy ve hře na housle
Jitka Musílková za úspěchy ve hře na housle
kategorie středních škol:
Cai Yang za úspěchy ve hře na klarinet

16

Tereza Kotlasová za úspěchy ve hře na klavír
Lea Macková za úspěchy ve hře na housle
Magdaléna Piskačová za úspěchy ve hře na housle
Cenu „Talent Vysočiny 2017“ za umělecký obor v kategorii základních škol získala Michaela
Šrámková a za kategorii středních škol Lea Macková.

Po vyhlášení Talentu Vysočiny - Dům Kultury Žďár nad Sázavou – 27. června 2017

Ústřední kolo soutěže ve hře na smyčcové nástroje – ZUŠ Liberec
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VÝTVARNÝ OBOR

Přehlídky a soutěže výtvarného oboru
Soutěžní přehlídka výtvarného oboru našeho kraje Vysočina, ZUŠ Žďár nad Sázavou
– 28. dubna 2017:
Kateřina Šillerová - zlaté pásmo s postupem do ústředního kola (ze třídy p. uč. V. Černocha)
Lucie Šillerová, Jáchym Bártík a Filip Tatýrek - stříbrné pásmo s postupem do ústředního
kola (žáci ze třídy p. uč. V. Černocha)
Barbora Vozábová - bronzové pásmo (ze třídy p. uč. V. Černocha)
skupinové práce: Lucie Hrdličková, Jáchym Bártík, Nikol Dáňová, Barbora Vozábová, Eliška
Maljarová (výtvarný projekt „Dopisní známky“) - bronzové pásmo (p. uč. V. Černoch)
„Lochneská příšera“ – společný výtvarný projekt žáků ze třídy paní učitelky
Renaty Ručové - bronzové pásmo
Francie - celosvětová akce
20. MEZINÁRODNÍ BIENNALE GRAFIKY v polské Toruni - celosvětová výtvarná
soutěž:
- oceněna celá kolekce počítačové grafiky – konkrétně poštovních známek na volné téma pod
vedením p. uč. Václava Černocha
- mimořádné samostatné hlavní ocenění získala kolekce Lucie Hrdličkové s názvem Animal
paradise (Zvířecí ráj)

Na fotografii je jedna z poštovních známek z kolekce mladé
výtvarnice Lucie Hrdličkové.

Finsko - Finsko očima dětí
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5. Veřejná vystoupení
5. 1. Hudební obor

Veřejné koncerty žáků a učitelů
36 veřejných koncertů žáků hudebního oboru a hostů v sále naší ZUŠ:
5. října
25. října
29. října
11. listopadu
24. listopadu

2016
2016
2016
2016
2016

30. listopadu
13. prosince
14. prosince
21. prosince
12. ledna
18. ledna
24. ledna
25. ledna

2016
2016
2016
2016
2017
2017
2017 - školní soutěžní přehrávka před soutěží ve hře na klavír
2017 - Koncert smyčcových nástrojů (pí. uč. T. Junová, pí. uč. J. Nedbalová a
korepetitoři)
2017 - Koncert pěveckého oddělení žáků třídy pí. uč. M. Štefáčkové a p. uč.
O. Štefáčka
2017
2017 - školní soutěžní přehrávka před soutěží ve hře na smyčcové nástroje
2017 - Koncert žáků třídy pí. uč. T. Junové a pí. uč. M. Vokáčové
2017
2017
2017 - Houslový a violový koncert
2017 - Společné zpívání Prímadonek a pražského mužského sboru CH-TDŽ
2017 - Pěvecký koncert Ivety Horáčkové
2017
2017 - Velký akordeonový koncert žáků třídy pí. uč. Ivany Laštovičkové
2017
2017 - Koncert klavírní třídy žáků pí. uč. Miluše Vokáčové
2017 - Malý akordeonový koncert
2017 - Malý akordeonový koncert
2017
2017

26. ledna
31. ledna
2. února
9. února
14. února
7. března
16. března
19. března
27. března
29. března
9. dubna
11. dubna
12. dubna
13. dubna
21. dubna
3. května
16. května

- se vzpomínkou na K. H. Borovského (spolupráce s LDO)
- Malý akordeonový koncert
- Malý akordeonový koncert
- Koncert pěveckého oddělení žáků třídy pí. uč. M. Štefáčkové a p. uč.
O. Štefáčka
- 1. adventní koncert
- 2. adventní koncert
- Koncert klavírní třídy žáků pí. uč. Miluše Vokáčové
- 3. adventní koncert
- Malý akordeonový koncert
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17. května
19. května
26. května
6. června
8. června
14. června

2017 - Koncert pěveckého oddělení žáků třídy pí. uč. M. Štefáčkové a p. uč.
O. Štefáčka
2017 - Malý akordeonový koncert
2017 - Malý akordeonový koncert
2017
2017 - Koncert klavírní třídy žáků pí. uč. Aleny Gallóvé
2017 - Absolventský koncert žáků hudebního oboru

Další veřejné koncerty:
17. září 2016 – Koncert akordeonového orchestru Pohoda – 870 let založení obce Libice
n./Doubravou (I. Laštovičková)
24. září 2016 – Přibyslavské Nocturno – Koncert pěveckého sboru Prímadonky, zpěv sólo
Barbora Mičková, M. Štefáčková, klavír – Šárka Baštová – kostel Narození sv. Jana Křtitele
Přibyslav (MgA. O. Štefáček)
10. října 2016 – Koncert komorního akordeonového orchestru Pohoda v Pečovatelské službě
v Havlíčkově Brodě (I. Laštovičková)
12. října 2016 – Koncert na „Narozeninách Expert elektro“ v obchodním domě Alej
v Havlíčkově Brodě - Zuzana Kruntorádová, Anna Zajíčková, Michaela Šrámková – akordeon
(I. Laštovičková)
23. října 2016 – Koncert akordeonového orchestru Pohoda v Novém Městě na Moravě
(I. Laštovičková)
3. prosince 2016 – Zimohraní aneb Za tradicemi Vánoc – Husův sbor – spolupráce žáků
výtvarného, literárně – dramatického a hudebního oboru, Komorní orchestr Fr. I. Máry
(Mgr. R. Ručová, MgA. M. Domkář a T. Junová)
4. prosince 2016 – Benefiční koncert v Evangelickém kostele v Horní Krupé – Prímadonky,
Šárka Baštová – klavír, zpěv sólo – Barbora Mičková (MgA. O. Štefáček)
10. prosince 2016 – Adventní koncert na Havlíčkově náměstí v Havlíčkově Brodě –
Prímadonky, Dětský sbor, O. Štefáček – klavír (MgA. O. Štefáček)
11. prosince 2016 - Adventní koncert akordeonového orchestru Pohoda v Libici nad
Doubravou (I. Laštovičková)
17. prosince 2016 – Adventní koncert ZUŠ na Staré radnici v Havlíčkově Brodě - pěvecký
sbor Prímadonky, Komorní orchestr Fr. I. Máry, dirigent Michal Hájek (MgA. O. Štefáček,
T. Junová, MgA. M. Hájek)
18. prosince 2016 – Koncert komorního akordeonového souboru Pohoda ve Vymazlené
kavárně, ul. Žižkova v Havlíčkově Brodě (I. Laštovičková)
18. prosince 2016 – Adventní koncert ZUŠ v kostele sv. Jiljí v Libici nad Doubravou pěvecký sbor Prímadonky, Komorní orchestr Fr. I. Máry, dirigent Michal Hájek (MgA.
O. Štefáček, T. Junová, MgA. M. Hájek)
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22. prosince 2016 – Benefiční adventní koncert ZUŠ v kostele Narození sv. Jana Křtitele
v Přibyslavi – Prímadonky, Šárka Baštová – klavír, Michaela Štefáčková – zpěv sólo,
instrumentální kvarteto - um. vedoucí Tomáš Jajtner (MgA. O. Štefáček)
25. prosince 2016 - Vánoční koncert komorního akordeonového souboru Pohoda v Habrech
(I. Laštovičková)
9. března 2017 – Koncert komorního akordeonového souboru pohoda k MDŽ v Perknově
(I. Laštovičková)
9. března 2017 – Koncert pěveckého oddělení v sále pobočky Přibyslav – žáci a žákyně ze
třídy MgA. M. Štefáčkové a MgA. O. Štefáčka, Šárka Baštová – klavír
18. března 2017 – Narozeninový koncert akordeonového orchestru Pohoda k 15. narozeninám
v sále Staré radnice v Havlíčkově Brodě (I. Laštovičková)
20. března 2017 – Čtvero ročních dob – Jarní koncert v sále Staré radnice v Havlíčkově Brodě
– Prímadonky, Šárka Baštová – klavír, Trio ArteMiss (MgA. O. Štefáček)
22. března 2017 – Koncert komorního akordeonového souboru Pohoda pro důchodce ze
školství v restauraci Rozvoj (I. Laštovičková)
25. března 2017 – Slavnostní koncert smyčcové třídy žáků T. Junové na zámku ve Vilémově
(T. Junová, Š. Baštová a MgA. M. Hájek – klavírní doprovod)
7. dubna 2017 – Slavnostní koncert žáků ZUŠ J. V. Stamice na zahájení Stamicových
slavností 2017 v sále Staré radnice v Havlíčkově Brodě
13. května 2017 – Koncert orchestru Pohoda v Klimkovicích (I. Laštovičková)
24. května 2017 – Slavnostní koncert žáků hudebního a tanečního oboru v sále Staré radnice
v Havlíčkově Brodě
27. května 2017 – Koncert komorního akordeonového souboru Pohoda v Perknově
(I. Laštovičková)
28. května 2017 – 4. sborový koncert ZUŠ v sále Staré radnice v Havl. Brodě - Prímadonky,
Dětský pěvecký sbor, Šárka Baštová a Ondřej Štefáček – klavír, Bára Spilková a Marie
Paulíčková – příčné flétny (MgA. O. Štefáček, J. Kerber)
30. května 2017 – Open ZUŠ v Havlíčkově Brodě
a) Koncert hudebního a tanečního oboru v obchodním domu Alej v Havlíčkově Brodě – žáci
ze tříd učitelů M. Vokáčové, V. Fišarové, I. Laštovičkové, MgA. O. Štefáčka a Mgr. R.
Rumlerové
b) Velký koncert na Havlíčkově náměstí v Havlíčkově Brodě – zapojeny všechny obory školy
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4. června 2017 – Finále projektu AZUŠ a ČF – Koncert žáků ZUŠ s Českou filharmonií
v Rudolfinu v Praze – Cai Yang – klarinet, Lea Macková, M. Piskačová – housle (MgA.
J. Brožek, T. Junová)
9. června 2017 – Noc kostelů v Havlíčkově Brodě v kostele Nanebevzetí Panny Marie
v Havlíčkově Brodě – Prímadonky, Šárka Baštová – klavír, Alena Gallóvá – varhany, Bára
Spilková a Marie Paulíčková – příčné flétny, Tamara Junová – housle, zpěv sólo – Michaela
Štefáčková, Přípravný smyčcový orchestr Notička (T. Junová, MgA. O. Štefáček)
9. června 2017 – Koncert komorního akordeonového souboru Pohoda v Husově sboru na
„Noci kostelů“ v Havlíčkově Brodě (I. Laštovičková)
10. června 2017 - Koncert komorního akordeonového souboru Pohoda v Lučici na výročí
školy (I. Laštovičková)
17. června 2017 – Koncert smyčcového orchestru Fr. I. Máry pod vedením Tamary Junové
v Krucemburku, dirigent Michal Hájek, Cai Yang – klarinet sólo (spolupracovali:
J. Nedbalová, MgA. J. Brožek)
17. června 2017 – Koncert orchestru Pohoda na Gastrofestu v Habrech (I. Laštovičková)
18. června 2017 – Slavnostní orchestrální koncert Tamary Junové v Husově sboru
v Havlíčkově Brodě (spolupracovali: M. Hájek, MgA. J. Brožek, J. Nedbalová, MgA. M.
Domkář)
21. června 2017 – Čtvero ročních dob – Letní koncert – orchestr Pohoda, Markéta
Laštovičková a další (I. Laštovičková)
1. července 2017 – Koncert akordeonového orchestru Pohoda na Havlíčkově náměstí
v Havlíčkově Brodě při akci „Molitanový muž“ (I. Laštovičková)

Veřejná vystoupení žáků a učitelů
16. září 2016 – vystoupení akordeonistek Zuzany Kruntorádové a Michaely Šrámkové pro
svaz žen v Přibyslavi (I. Laštovičková)
5. října 2016 – vystoupení v úvodu abonentního koncertu smyčcového kvarteta v sále Staré
radnice v Havlíčkově Brodě – Jitka Musílková (housle), Michal Hájek – klavírní doprovod
(T. Junová)
14. října 2016 – vystoupení na vernisáži výstavy „Karel IV. v současné české ilustraci
a grafice“ v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě – klarinetové trio ve složení Cai
Yang, Jan Novotný, Martin Konečný (MgA. J. Brožek)
20. října 2016 – vystoupení na předávání Nejvyšších cen hejtmana Kraje Vysočina
v Horáckém divadle v Jihlavě – Cai Yang – klarinet (MgA. J. Brožek)
27. října 2016 – vystoupení na „Hodnocení autorské soutěže Epigram 2016“ v sále Staré
radnice v Halíčkově Brodě – Cai Yang – klarinet, Eva Rydlová – klavírní doprovod (MgA.
J. Brožek)
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2. listopadu 2016 – vystoupení v úvodu abonentního koncertu Markéty Laštovičkové
(akordeon) a Magdalény Ochmanové (klavír) v sále Staré radnice v Havlíčkově Brodě –
Zuzana Kruntorádová – akordeon (I. Laštovičková)
23. listopadu 2016 – vystoupení komorního akordeonového souboru Pohoda, Terezy
Kotlasové – klavír, se vstupy žáků LDO v sále psychiatrické léčebny v Havlíčkově Brodě
(I. Laštovičková, MgA. M. Domkář, M. Vokáčová)
25. listopadu 2016 – vystoupení klarinetového tria na vyhlášení fotografické soutěže „Brody
v Brodě“ v obřadní síni Nové radnice v Havlíčkově Brodě – Cai Yang, Jan Novotný, Martin
Konečný (MgA. J. Brožek)
27. listopadu 2016 – vystoupení akordeonového orchestru Pohoda na rozsvěcení vánočního
stromu na Havlíčkové náměstí v Havlíčkově Brodě (I. Laštovičková)
27. listopadu 2016 – vystoupení na rozsvěcení vánočního stromu v Přibyslavi – Prímadonky
(MgA. O. Štefáček)
14. prosince 2016 – vystoupení v úvodu abonentního koncertu na Staré radnici v Havlíčkově
Brodě – Běla Stejskalová – kytara (J. Mutl)
14. prosince 2016 – vystoupení Michaely Šrámkové (akordeon) pro Fokus Chotěboř
(I. Laštovičková)
16. prosince 2016 – vystoupení na vernisáži v GVU v Havl. Brodě – J. Baštová a J. Macek
7. ledna 2017 – vystoupení na Tříkrálovém koncertě v Přibyslavi – Lea Macková – housle,
Michaela Štefáčková – zpěv
20. ledna 2017 – vystoupení na předávání absolventských vysvědčení SOŠ Zdravotní
Havlíčkův Brod v sále Staré radnice v Havlíčkově Brodě – Prímadonky, Šárka Baštová –
klavír (MgA. O. Štefáček)
27. února 2017 – vystoupení komorního akordeonového souboru Pohoda pro postižené
v Hotelu Slunce v Havlíčkově Brodě (I. Laštovičková)
24. března 2017 – vystoupení na vernisáži - Antonín Kanta „Světlo nitra“v Galerii výtvarného
umění v Havlíčkově Brodě – Jonáš Poustka – klarinet (J. Kerber)
2. května 2017 – vystoupení při předávání kulturních a sportovních cen města Havlíčkův Brod
v sále Staré radnice v Havlíčkově Brodě – klarinetové trio Tereza Břoušková, Kristina
Nováková, Jan Vacek (MgA. J. Brožek) a vítězka kategorie umělec do 18 let Michaela
Šrámková – akordeon (I. Laštovičková)
6. května 2017 – vystoupení akordeonového orchestru Pohoda na Jindřichohradecké přehlídce
(I. Laštovičková)
13. května 2017 – vystoupení akordeonového orchestru Pohoda na KLAP Klimkovice
(I. Laštovičková)
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18. května 2017 – vystoupení na předávání celostátních novinářských cen K. H. Borovského
v obřadní síni Nové radnice v Havlíčkově Brodě – Dětský sbor, O. Štefáček – klavír (MgA.
O. Štefáček)
25. května 2017 – slavnostní předávání Cambridge english certifikátů v obřadní síni na Nové
radnici v Havlíčkově Brodě – dechové trio Rostislav Lán – hoboj, Rostislav Balliš – klarinet,
Jindřich Macek – fagot (MgA. E. Rydlová, MgA. J. Brožek)
26. května 2017 – vystoupení na předávání maturitních vysvědčení SPŠ Stavební Havlíčkův
Brod – Aleš Brussmann, Nikola Jelínková – zpěv, Tereza Kotlasová – klavír (MgA. O.
Štefáček, M. Vokáčová)
30. května 2017 – zahájení výstavy žáků výtvarného oboru ZUŠ, sál školy – Tomáš Augustin,
Adriana Beránková – klavír (M. Vokáčová)
31. května 2017 – vystoupení na předávání maturitních vysvědčení OAHŠ Havlíčkův Brod
v sále Staré radnice v Havlíčkově Brodě – Prímadonky, Šárka Baštová – klavír (MgA. O.
Štefáček)
7. června 2017 – vystoupení na předávání maturitních vysvědčení OAHŠ Havlíčkův Brod
v sále Staré radnice - Aleš Brussmann, Nikola Jelínková – zpěv, Tereza Kotlasová – klavír
(MgA. O. Štefáček, M. Vokáčová)
15. června 2017 – vystoupení na zahájení havlíčkobrodských sportovních her na zimním
stadionu Kotlina v Havlíčkově Brodě – Prímadonky (MgA. O. Štefáček)
24. června 2017 – vystoupení komorního akordeonového souboru Pohoda pro Oborovou
pojišťovnu (I. Laštovičková)
27. června 2017 – vystoupení na předávání cen na Talentu Vysočiny 2017 v Kulturním domě
ve Žďáře nad Sázavou – Lea Macková - housle a Michaela Šrámková - akordeon (T. Junová,
I. Laštovičková)

Slavnostní koncert smyčcové třídy žáků T. Junové na zámku ve Vilémově
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Činnost pobočky v Přibyslavi
24. září 2016 – Přibyslavské Nocturno, kostel Narození sv. Jana Křtitele, Přibyslav
13. října 2016 – Koncert žáků, KD Přibyslav
22. října 2016 – vystoupení na Vítání občánků, zámek Přibyslav
1. listopadu 2016 – hudební vstup na předávání vyznamenání „Zasloužilý hasič“,
reprezentační sál Přibyslavského zámku
3. listopadu 2016 - hudební vstup na předávání celostátních ocenění „Zasloužilý hasič“,
reprezentační sál Přibyslavského zámku
4. listopadu 2016 - hudební vstup na předávání celostátních ocenění „Zasloužilý hasič“,
reprezentační sál Přibyslavského zámku
5. listopadu 2016 – účast žáka na Mezinárodních akordeonových dnech v Praze
10. listopadu 2016 – Koncert žáků, KD Přibyslav
20. listopadu 2016 – vystoupení pro seniory, Stříbrné Hory
24. listopadu 2016 – 1. koncert pěveckého oddělení, sál ZUŠ v Havlíčkově Brodě
27. listopadu 2016 – vystoupení při rozsvěcení vánočního stromu, Bechyňovo nám., Přibyslav
4. prosince 2016 – Benefiční adventní koncert, Evangelický kostel v Horní Krupé
10. prosince 2016 – Adventní koncert, Havlíčkovo náměstí, Havlíčkův Brod
13. prosince 2016 – Vánoční besídka, vystoupení pro ČČK, zasedací sál MÚ Přibyslav
17. prosince 2016 – Adventní koncert, Sál Staré radnice, Havlíčkův Brod
18. prosince 2016 – Adventní koncert, Kostel sv. Jiljí, Libice nad Doubravou
20. prosince 2016 – vystoupení pro žáky MŠ Přibyslav, MŠ Přibyslav
22. prosince 2016 – přesun pobočky do nových prostor na Bechyňově náměstí 35, Přibyslav
22. prosince 2016 – Benefiční adventní koncert, kostel Narození sv. Jana Křtitele, Přibyslav
20. ledna 2017 – vystoupení při předávání absolventských vysvědčení, SOŠ Havlíčkův Brod
26. ledna 2017 – 2. koncert pěveckého oddělení, sál ZUŠ Havlíčkův Brod
27. ledna 2017 – Den otevřených dveří při příležitosti otevření nové budovy pobočky na
Bechyňově nám. 35, Přibyslav
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27. ledna 2017 – Slavnostní koncert při příležitosti otevření nových prostor pobočky ZUŠ,
Koncertní sál ZUŠ

Ředitel školy Bc. Jindřich Macek při Slavnostním otevření Koncertního sálu nové pobočky ZUŠ

9. února 2017 – Koncert žáků, Koncertní sál ZUŠ, Přibyslav
10. února 2017 – vystoupení při vernisáži, Janáček galerie, Přibyslav
14. února 2017 - návštěva MŠ na pobočce ZUŠ v Přibyslavi
15. února 2017 - účast žáků v okresním kole soutěže ve hře na klavír, Havlíčkův Brod
1. března 2017 - účast žáků v okresním kole soutěže ve hře na kytaru, Havlíčkův Brod
2. března 2017 – Přehrávka akordeonové třídy, Koncertní sál ZUŠ, Přibyslav
9. března 2017 – 3. koncert pěveckého oddělení, Koncertní sál ZUŠ, Přibyslav
16. března 2017 – Koncert žáků, Koncertní sál ZUŠ, Přibyslav
19. března 2017 – vystoupení při koncertě mužského sboru CH - TDŽ, sál ZUŠ, Havlíčkův
Brod
20. března 2017 – Čtvero ročních dob – Jarní koncert, sál Staré radnice, Havlíčkův Brod
28. března 2017 - návštěva MŠ na pobočce ZUŠ v Přibyslavi
30. března 2017 – vystoupení pro seniory, Přibyslav
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5. dubna 2017 - účast žáků v krajském kole soutěže ve hře na kytaru, Havlíčkův Brod
8. dubna 2017 – vystoupení na Vítání občánků, zámek Přibyslav
9. dubna 2017 – vystoupení na Setkání harmonikářů, Utín
19. dubna 2017 – návštěva MŠ na pobočce ZUŠ v Přibyslavi
27. dubna 2017 – Koncert žáků, Koncertní sál ZUŠ, Přibyslav
27. dubna 2017 – účast žáků na Mezinárodní akordeonové soutěži v Ostravě

Miroslav Kružík po úspěchu na Mezinárodní
akordeonové soutěži v Ostravě

29. dubna 2017 - vystoupení na Vítání občánků, zámek Přibyslav
4. května 2017 – Jarní koncert, Velký divadelní sál ZŠ Přibyslav
4. května 2017 – vystoupení žáků na vernisáži, Čechův dům, Žďár nad Sázavou
4. května 2017 – hudební vstup na předávání celostátních ocenění „Zasloužilý hasič“,
reprezentační sál Přibyslavského zámku
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5. května 2017 - hudební vstup na předávání celostátních ocenění „Zasloužilý hasič“,
reprezentační sál Přibyslavského zámku
16. května 2017 - Besídka ke Dni matek, vystoupení pro ČČK, zasedací sál MÚ Přibyslav
17. května 2017 - 4. koncert pěveckého oddělení, sál ZUŠ Havlíčkův Brod
18. května 2017 – vystoupení při předávání celostátních novinářských cen K. H. Borovského,
obřadní síň Nové radnice, Havlíčkův Brod
18. května 2017 – Koncert žáků, Koncertní sál ZUŠ, Přibyslav
19. května 2017 - návštěva MŠ na pobočce ZUŠ v Přibyslavi
21. května 2017 – vystoupení žáků, KD Velká Losenice

Miroslav Kružík a Filip Lacina na vernisáži s názvem ALGORITMY II. - Naše světy
Čechův dům, Žďár nad Sázavou, foto Vladimír Kunc

22. května 2017 – vystoupení na vyhodnocení soutěže „PO očima dětí“, zámek Přibyslav
23. května 2017 - návštěva MŠ na pobočce ZUŠ v Přibyslavi
25. května 2017 – Přehrávka žáků akordeonové třídy, Koncertní sál ZUŠ, Přibyslav
26. května 2017 – vystoupení při předávání maturitních vysvědčení SPŠ Stavební, sál Staré
radnice Havlíčkův Brod
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28. května 2017 – Čtvrtý sborový koncert ZUŠ, sál Staré radnice, Havlíčkův Brod
30. května 2017 – ZUŠ OPEN, vystoupení na Bechyňově náměstí v Přibyslavi
30. května 2017 – ZUŠ OPEN, vystoupení na Havlíčkově náměstí v Havlíčkově Brodě
30. května 2017 – ZUŠ OPEN, workshopy pro dospělé, ZUŠ Přibyslav
31. května 2017 – vystoupení při předávání maturitních vysvědčení Obchodní akademie, sál
Staré radnice, Havlíčkův Brod
1. – 2. června 2017 - účast na mezinárodním akordeonovém festivalu Euromusette a
Goldentango

Žáci akordeonového oddělení po úspěchu na mezinárodním akordeonovém festivalu
Euromusette a Goldentango v Rajeckých Teplicích/ SK

3. června 2017 - vystoupení na Vítání občánků, zámek Přibyslav
8. června 2017 – Přehrávka žáků akordeonové třídy, Koncertní sál ZUŠ, Přibyslav
9. června 2017 – Noc kostelů, kostel Nanebevzetí Panny Marie, Havlíčkův Brod
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12. června 2017 – Třídní koncert klavírní a akordeonové třídy, Velký divadelní sál ZŠ
Přibyslav
13. června 2017 - Třídní koncert klavírní třídy, Koncertní sál ZUŠ, Přibyslav
15. června 2017 – Koncert žáků, Koncertní sál ZUŠ, Přibyslav
15. června 2017 – vystoupení na zahájení Havlíčkobrodských sportovních her, zimní stadion
Kotlina, Havlíčkův Brod
21. června 2017 - Koncert žáků pěvecké třídy, KD Přibyslav
24. června 2017 – Pouťový koncert, farní stodola, Přibyslav
28. června 2017 – Koncert pro MŠ v Přibyslavi, zahrada MŠ Přibyslav
Pravidelný hudební doprovod bohoslužeb v kostele Narození sv. Jana Křtitele v Přibyslavi
během celého roku

Žáci pěveckého oddělení při vystoupení na OPEN ZUŠ na venkovním pódiu
na náměstí města Přibyslav 30. května 2017
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5. 2. Taneční obor

prosinec 2016

- vánoční vystoupení žáků tanečního oboru ZUŠ J. V. Stamice
Havlíčkův Brod pro rodiče v prostorách školy

květen 2017

- Open ZUŠ

červen 2017

- závěrečné vystoupení žáků tanečního oboru pro rodiče

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 - Broučci Jana Karafiáta – listopad 2016, starší žáci se také zúčastnili komentované
prohlídky.
Zimohraní – prosinec 2016 - Vánoční adventní koncert, který žáci výtvarného oboru
oživili světelnými objekty, světelná instalace vznikala pod vedením Mgr. Renaty Ručové.
Open ZUŠ – květen 2017 - žáci výtvarného oboru předvedli svoji práci přímo na
havlíčkobrodském náměstí, do kresby křídou na zem se zapojili i kolemjdoucí a krásnými
ornamenty vyzdobili chodníky (Mgr. Renata Ručová).
Během celého školního roku žáci tvořili návrhy a realizace plakátů, soutěžních
diplomů a pozvánek pro hudební oddělení ZUŠ.
Výstavy výtvarného oboru:
- v budově školy – sál, květen 2017 (Mgr. Renata Ručová, V. Černoch)
- v budově České spořitelny – dlouhodobá akce (Bc. Kateřina Pavlasová, V. Černoch)
- výtvarná spolupráce s MŠ Příčná – výroba kulis (V. Černoch)
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5. 4. Literárně-dramatický obor

Literárně-dramatický obor, dělen do dvou skupin (mladší, starší), se i v roce
2016/2017 tvořivě podílel na chodu školy. Za zmínku jistě stojí amatérsky vydaný časopis
OPEN ZUŠ (obsahující rozhovory s pedagogy školy, faktické informace ke dni určenému
základním uměleckým školám a i další literární útvary), dále obor moderováním zajistil
některé důležité akce (výročí K.H. Borovského v roce 2016 či OPEN ZUŠ).
Mladší skupina (8-12 let) se zaměřovala prostřednictvím různých etud na základní
typové zobrazení postav a jednoduché dramatické konflikty a v neposlední řadě také na
improvizační cvičení a nejjednodušší improvizaci, což žáci využili v rámci Týdnu duševního
zdraví, kdy jako hosté Fokus Vysočiny vystupovali v kulturním domě Psychiatrické léčebny.
Starší skupina (12-18 let) se soustředila na vánoční Zimohraní v Husově sboru, při
němž se dramatické umění propojilo s vánoční hudbou a koledami v podání smyčcového
orchestru. Nadále také pokračovala spolupráce na neobvyklém projektu propojujícího
historický šerm a divadlo (ve smyšleném příběhu milostného trojúhelníku situovaného do
středověkého období hradu Orlík u Humpolce).
Žáci obou skupin také připravili krátký vánoční program pro rodiče a známé.

Cai Yang a Komorní orchestr Fr. I. Máry pod taktovkou MgA. M. Hájka
v Husově sboru v Havlíčkově Brodě
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6. Závěrečné shrnutí

Ve školním roce 2016/2017 připravila základní umělecká škola pro kulturní
veřejnost celkem 89 koncertů a 49 vystoupení k různým příležitostem. Výtvarný obor
reprezentoval školu výstavami (sál ZUŠ, ČS Havl. Brod), výzdobou pobočky ZUŠ v
Přibyslavi i výzdobou hlavní budovy školy v Havlíčkově Brodě. Do společných projektů
se pravidelně zapojoval i literárně-dramatický obor.
Svou aktivitou obohacuje naše škola kulturní dění nejen v Havlíčkově Brodě a
Přibyslavi, ale i v řadě dalších měst naší vlasti. 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.
V letošním školním roce se našim žákům dařilo v četných soutěžích, o čemž svědčí
výsledky na celostátních kolech soutěží a úspěchy v mezinárodních soutěžích. Z těchto
prestižních klání si přivezlo cenu 38 sólistů, 1 orchestr a kolekce výtvarného oboru.
Nejvyšší ocenění hejtmana Kraje Vysočina získal v Horáckém divadle v Jihlavě dne
20. října 2016 Cai Yang – dřevěná medaile za úspěchy ve hře na klarinet. Při udílení Cen
města Havlíčkův Brod dne 2. května 2017 převzala Michaela Šrámková Cenu města za
Významný kulturní přínos městu v kategorii mladý umělec do 18 let a paní učitelka Ivana
Laštovičková obdržela Cenu města za Významný dlouhodobý přínos městu v oblasti umění,
zájmové umělecké činnosti. Dne 27. června 2017 bylo deset žáků ZUŠ nominováno na
cenu Talent Vysočiny 2017 v uměleckém oboru v Kulturním domě ve Žďáře nad Sázavou.
Cenu „Talent Vysočiny 2017“ za umělecký obor v kategorii základních škol získala
akordeonistka Michaela Šrámková a za kategorii středních škol houslistka Lea Macková.
Škole se dařilo realizovat Plán práce na školní rok 2016/2017. Podařilo se zajistit
co nejlepší podmínky pro reprezentační soubory školy (dechové trio, akordeonové duo, trio,
kvarteto, akordeonový soubor, kytarový, houslový soubor a pěvecké sbory) a žáky
připravující se na soutěže. O této skutečnosti svědčí i zrealizované koncerty a mimořádné
výsledky žáků na soutěžích.
Od ledna 2017 se začalo vyučovat v novém sídle pobočky ZUŠ v Přibyslavi na
Bechyňově náměstí 35, které bylo upraveno pro specifické potřeby výuky uměleckých
oborů ZUŠ v Přibyslavi. Srdcem naší nově vybudované pobočky Základní umělecké školy
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J. V. Stamice je komorní koncertní sál. Je využíván převážně k prezentaci výkonů žáků
a práce pedagogů. Při projektování mu byla odbornou firmou věnována maximální pozornost,
přestože zde řešila na míru i akustiku v celkem osmi specializovaných učebnách.
Architektonické ztvárnění vyšlo z požadavku na dosažení optimálních akustických podmínek,
vzhledem k velikosti prostoru bylo nutné vytvořit správnou distribuci zvuku a naopak zamezit
jeho negativním odrazům. Tyto podmínky dokonale zajistily strukturální obklady a podhled,
s jejichž pomocí mají hudebníci i posluchači výborné poslechové podmínky, které sál
předurčují dokonce pro pořizování hudebních nahrávek. Sál je esteticky ztvárněn do
trojrozměrných geometrických forem a u veřejnosti vzbudil mimořádný obdiv. Výsledná doba
dozvuku je 0,95 s. Při objemu prostoru 236 m3 jde o hodnotu optimální zejména pro koncerty
komorní hudby.
S podobnou pečlivostí a profesionalitou byl přes období hlavních prázdnin nově
rekonstruován také sál hlavní budovy školy v Havlíčkově Brodě na Smetanově náměstí.
I zde byl po celou dobu projektu a realizace hlídán klíčový akustický ukazatel výsledné doby
dozvuku pomocí akustických měření a odborného dozoru. Každý týden k nám osobně zavítal
na kontrolní den pan Ing. arch. Ing. Vít Domkář. Koncertní sál přinese nové možnosti jak pro
studenty ZUŠ, tak pro odbornou i laickou veřejnost a během léta 2017 u nás vznikne
inovované funkční prostředí pro všechny typy zamýšlených aktivit školy. Nové interiérové
pojetí vytvoří velkolepý reprezentativní prostor s možností světelných efektů. Sál bude navíc
propojen s nově vznikajícím nahrávacím studiem. Slavnostní otevření těchto stavebních
záměrů je naplánováno na středu 11. října 2017.
Na obou pracovištích naší ZUŠ, tedy od r. 2017, budeme využívat unikátní
koncertní sály, ve kterých žáci ZUŠ získají důležité zkušenosti se správnou akustikou
prostoru, a které zároveň podpoří jejich cit i estetické vnímání.
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.

Po slavnostním koncertě ZUŠ s Českou filharmonií v Rudolfinu v Praze – Cai Yang,
Lea Macková, Magdaléna Piskačová a pan dirigent
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Výroční zpráva o hospodaření školy
finanční rok 2016
Celý rok 2016 působila škola pod vedením ředitele Bc. Jindřicha Macka jmenovaného
do funkce od 1. 1. 2012 panem starostou města 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.
PŘÍJMY:
celkové příjmy

11 250 094,00 Kč

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

1 601 770,00 Kč
0,00 Kč
9 648 324,00 Kč

VÝDAJE:
1. z fondu reprodukce investičního majetku použito:
z fondu odměn a fondu rezervního použito:
2. neinvestiční výdaje celkem

98 500,00 Kč
0,00 Kč
11 117 114,94 Kč

z toho náklady na platy pracovníků školy
z toho ostatní osobní náklady /nemoc/
z toho zákonné odvody sociálního pojištění
z toho zákonné odvody zdravotního pojištění
z toho ostatní sociální náklady hrazené zaměstnavatelem
z toho výdaje na učebnice, učební texty a učební pomůcky
z toho stipendia
z toho spotřeba energie
z toho opravy a udržování
z toho odpisy investičního majetku
z toho ostatní provozní náklady
KLADNÝ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK:

7 081 199,00 Kč
20 758,00 Kč
1 757 389,00 Kč
636 213,00 Kč
233 470,50 Kč
34 557,00 Kč
0,00 Kč
356 909,00 Kč
164 231,90 Kč
192 193,00 Kč
640 194,54 Kč
34 479,06 Kč

Důvodem vzniku kladného hospodářského výsledku v celkové výši 34 479,06 Kč byla
nezrealizovaná výroba atypické skříně pro literárně-dramatický obor ZUŠ na konci roku 2016
z technických důvodů na straně dodavatele v ceně 30.260,- Kč.
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PŘEHLED A VÝSLEDKY VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH KONTROL
Vnitřní kontroly:
Řídící vnitřní kontrola je aplikována v naší organizaci tak, že vedení školy provádí 4 x
ročně kontrolu cenin, spisového materiálu, razítek, didaktické techniky, pokladní hotovosti a
následnou kontrolu příjmových a výdajových dokladů včetně všech jejich náležitostí. Z těchto
kontrol je prováděn vždy písemný záznam.
Vnitřní kontroly v ZUŠ proběhly v těchto termínech:
22. 3. 2016
15. 6. 2016
4. 10. 2016
19. 12. 2016
O kontrolních výstupech vedení školy je pracovní tým pravidelně informován na
pedagogických a provozních radách ZUŠ. Veřejnost a zřizovatel nalezne informace o
vnitřních kontrolách prováděných organizací ve Výroční zprávě školy. Nebyly zjištěny žádné
závažné nedostatky a žádná zjištění nebyla předána k dalšímu řízení.
Vnější kontroly:
Dne 7. 3. 2016 byla na ZUŠ provedena tematická kontrola Hasičským záchranným
sborem Kraje Vysočina, územním odborem Havlíčkův Brod – předmětem kontroly bylo
dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně – protokol č. HSJI-931-2/HB-2016. Byla zabezpečena součinnost k řádnému provedení kontroly. Závěr: nebyly
zjištěny nedostatky.
Dne 26. 8. 2016 byl za ZUŠ podepsán Záznam č. 14/2016 o provedení úkonů
předcházejících kontrole oddělením útvaru vnitřního auditu Městského úřadu Havlíčkův
Brod. Závěr: „V rámci úkonů předcházejících kontrole nebyly zjištěny nedostatky, které by
byly důvodem pro zahájení následné veřejnosprávní kontroly na místě (zahájení podle § 5
odst. 1 kontrolního řádu).
Dne 26. 9. 2016 byla na ZUŠ provedena kontrola plateb pojistného na veřejné
zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného Všeobecnou zdravotní
pojišťovnou ČR, Regionální pobočkou Brno, pobočkou pro Jihomoravský kraj a Kraj
Vysočina – Závěrečný protokol č. VZP-16-02650797-J836. Ke dni kontroly nebyly zjištěny
splatné závazky vůči VZP ČR, pouze jiné evidenční nedostatky, opatření navrženo.
Ve dnech 3., 4., 7., 8. a 10. 11. 2016 byla na ZUŠ provedena kontrola dodržování
právních předpisů Českou školní inspekcí, Inspektorátem v Kraji Vysočina – protokol o
kontrole č. ČŠIJ-1054/16-J. Byla zabezpečena součinnost k řádnému provedení kontroly.
Závěry: nebylo zjištěno porušení právních předpisů.
Ve dnech 3., 4., 7., 8. a 10. 11. 2016 byla na ZUŠ provedena inspekční činnost Českou
školní inspekcí, Inspektorátem v Kraji Vysočina – Inspekční zpráva č. ČŠIJ-1053/16-J. Byla
zabezpečena součinnost k řádnému provedení kontroly. Závěry jsou veřejně přístupné Inspekční zpráva čj. ČŠIJ-1053/16-J o inspekční činnosti na Základní umělecké škole J. V.
Stamice Havlíčkův Brod.
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V roce 2016 jsme hospodařili s kladným hospodářským výsledkem, bez závazků
po lhůtě splatnosti a bez nedobytných pohledávek.
Hodnocení školy ve školním roce 2016/2017, které se skládá z Výroční zprávy
o činnosti školy ve školním roce 2016/2017 a Výroční zprávy o hospodaření školy za finanční
rok 2016, bylo projednáno a schváleno na poradě pracovníků školy dne 30. srpna 2017.
Příloha č. 1:

kopie účetních výkazů:

Rozvaha k 31. 12. 2016
Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2016
Příloha účetní závěrky k 31. 12. 2016

V Havlíčkově Brodě 31. srpna 2017

Bc. Jindřich Macek
ředitel ZUŠ
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