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Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou 
Motto 

Vážná hudba má své příznivce mezi lidmi všech generací. 
Jedněm představuje pevnou, časem prověřenou hodnotu v 
záplavě populární hudby nejrůznějších stylů a žánrů, druhým 
poskytuje hluboký zážitek hlavně při bezprostředním poslechu 
v koncertních sálech, v operních divadlech nebo chrámech, 
jiní se jí nechávají okouzlovat v klidu svých domovů 
prostřednictvím technických médií. Ať tak či onak, vážná 
hudba činí jejich život plnějším, obohacuje je a poskytuje jim 
příležitost aspoň se na chvíli odpoutat od každodenní 
všednosti. 
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Vlastní hodnocení školy 
     Toto vlastní hodnocení školy je zpracováno za období dvou školních roků, 2005/2006 
a 2006/2007. 
     Návrh struktury vlastního hodnocení školy byl projednán s pedagogickou radou 
dne 30. 8. 2005. 
     Vlastní hodnocení školy bylo projednáno v pedagogické radě dne 30. 10. 2007. 
     Vlastní hodnocení školy je zpracováno podle vyhlášky č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví 
náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy a je 
zaměřeno na: 
a) plnění cílů, které si škola stanovila zejména v koncepčním záměru rozvoje  
b) určení oblastí, ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků, a oblasti, ve kterých je 
třeba úroveň vzdělávání zlepšit, včetně návrhů příslušných opatření 
 

Nástroje vlastního hodnocení 
- hospitační a kontrolní činnost vedení školy 
- rozhovory s pedagogy a dalšími pracovníky školy 
- rozhovory se žáky a zákonnými zástupci žáků 
- dotazníková šetření 
- prohlídka prostor a vybavení školy 
- závěr kontrolní činnosti ČSI a zřizovatele 
- zápisy z pedagogických rad 
- rozbor hospodaření a ukazatele nákladovosti 
- SWOT analýzy 
  

Struktura vlastního hodnocení školy 
1. Základní údaje o škole 

- základní údaje o škole 
- charakteristika školy 
- SWOT analýza – září 2005 

2. Personální podmínky vzdělávání 
- členění zaměstnanců podle věku a pohlaví 
- členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví 
- členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace 
- aprobovanost výuky 
- přehled pracovníků podle aprobovanosti 
- zařazení pracovníků do platových tříd 
- trvání pracovního poměru 
- celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců 
- další vzdělávání pedagogických pracovníků 

3. Materiálně- technické a ekonomické podmínky vzdělávání 
- budova sídla školy (počet učeben a jejich vybavení) 
- budovy v odloučených pracovištích (počet učeben a jejich vybavení) 
- učební pomůcky 
- ekonomické zajištění činnosti 

4. Průběh a  výsledky vzdělávání 
- osnovy a učební plány schválené MŠMT 
- RVP ZUV, ŠVP 
- hodnocení pedagogického procesu 
- počty žáků, hodnocení žáků 
- hospitační činnost 
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- mimořádné výsledky a úspěchy žáků 
5. Akce organizované školou, mimoškolní aktivity, veřejná činnost 

- soutěže a přehlídky 
- koncerty 
- exkurze 

6. Spolupráce s rodiči 
7. Spolupráce se zřizovatelem 
8. SWOT analýza – září 2007   
9. Závěr   
10. Příloha 

- dotazníková šetření (žáci, zákonní zástupci, pedagogové) 
- demografický vývoj (porodnost) 
- XXII. Posázavská přehlídka mladých dechových hudeb 
- prezentace 1. ročníku MKS „Zruč nad Sázavou“ 
- 2. ročník mezinárodní kytarové soutěže „Zruč nad Sázavou“ 

 
Personální a časové rozložení vlastního hodnocení školy  

 
 

Úkol 
 

 
Zodpovídá 

 
Termín 

Projednat strukturu a nástroje 
vlastního hodnocení ve 
vedení školy  

Ředitel 30. 6. 2005 

Projednat strukturu a nástroje 
vlastního hodnocení 
v pedagogické radě 

Ředitel 30. 8. 2005 

Přidělení jednotlivých oblastí 
zpracovatelům 

Ředitel 30. 8. 2005 

1.  Základní údaje o škole Ředitel 30. 8. 2007 
2.  Personální údaje Účetní 30. 8. 2007 
3.  Vzdělávací program školy Ředitel 30. 8. 2007 
4.   Počty žáků Zástupce ředitele 30. 8. 2007 
5.   Hodnocení žáků Zástupce ředitele 30. 8. 2007 
6.   Průběh a výsledky    

vzdělávání 
Ředitel, zástupce ředitele 30. 8. 2007 

7. Další vzdělávání     
    pedagogických pracovníků 

Účetní 30. 8. 2007 

8. Akce školy Zástupce ředitele 30. 8. 2007 
9. SWOT analýza - září 2005 Ředitel 30. 9. 2005 
10. SWOT analýza – září  
      2007 

Ředitel 30. 9. 2007 

Zpracování textu vlastního 
hodnocení školy 

Ředitel, zástupce ředitele, 
účetní 

15. 10. 2007 

Projednání vlastního 
hodnocení školy ve vedení 
školy 

Ředitel školy 18. 10. 2007 

Projednání vlastního 
hodnocení v pedagogické 
radě 

Ředitel školy 30. 10. 2007 
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Koncepce školy 
Obecné předpoklady rozvoje školy 
Základní umělecká škola má nezastupitelné postavení v systému kulturního působení na děti a 
mládež. Napomáhá všestrannému rozvoji osobností, kulturních aktivit, zájmů o umění. Vede 
děti k samostatnosti, společenské angažovanosti formou návyku k účelnému aktivnímu 
využití volného času po dobu školní docházky i v dalším životě. Hlubším smyslem práce na 
ZUŠ je především výchova propagátorů či sponzorů všech složek zájmově umělecké činnosti. 
Celý systém výuky vede žáky  k přípravě vnímavých posluchačů koncertů, návštěvníků 
divadel a výstav a přípravě ke studiu na středních odborných školách uměleckého zaměření.  
Absolventi ZUŠ se projevují jako aktivní konzumenti výchovných aktivit s náročnými 
požadavky na hodnotu a jsou ve svém okolí a hlavně pro svoji rodinu záštitou kulturnosti.  
 
Základní cíl 
Poskytnout žákům kvalitní základy vzdělání v uměleckých oborech (hudebním, výtvarném, 
tanečním, literárně-dramatickém). Vytvořit podmínky pro další vzdělávání, komunikaci mezi 
lidmi a uplatnění v životě.  Rozvíjet osobnost každého žáka, to vše v souladu s obecně 
uznávanými mravními hodnotami. 
 
Konkrétní cíle směřující k celkovému rozvoji školy 

- Na základě jednání se zřizovatelem (Město Zruč nad Sázavou) a vedením ZŠ získat 
v roce 2009 veškeré prostory  pavilonu C k výuce žáků ZUŠ Zruč nad Sázavou.      

- Zlepšit vnitřní zařízení a vybavení tak, aby škola odpovídala  představám základního 
uměleckého školství  21. století.  

- Zaměřovat se na celkové kulturní prostředí školy, na kvalitu řízení a na systém 
mezilidských vztahů. Ten je dán především vztahy mezi učiteli a žáky, mezi učiteli  a 
ostatními pracovníky školy, učiteli a rodiči, vztahy mezi vedením školy a 
pedagogickým sborem a v neposlední řadě i mezi žáky samotnými. Dále rozvíjet 
loajalitu ke škole, která je dána podporou cílů školy a zájem o vše, co s prací školy 
souvisí.  

- Prosazovat osobní zodpovědnost  a zainteresovanost, dále autoritu, která vychází 
z osobních a profesionálních kvalit. Vedle vztahu nadřízenosti a podřízenosti 
uplatňovat i další formy komunikace  (informace, rady, výměna názorů). 

- Je nutné se zaměřit na pedagogy, kteří nesplňují odbornou kvalifikaci a zajistit 
stoprocentní aprobovanost. Pro výuku uměleckých oborů zajistit kvalifikované 
absolventy konzervatoří a vysokých škol uměleckého zaměření. Ve spolupráci se 
zřizovatelem pro ně zajistit  ubytování. 

- Podporovat a finančně se podílet na všech formách studia, které vedou k zajištění 
odborné kvalifikace a dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků.   

- Systematicky získávat nové žáky předškolního a školního věku pro umělecké aktivity 
na základě úzké spolupráce s pedagogy MŠ a ZŠ, o smysluplnosti uměleckých škol 
přesvědčovat rodiče dětí. 

- Na základě zájmu o výuku uměleckých oborů v okolních obcích zajistit otevření  
nových odloučených pracovišť.  

- Úzce spolupracovat s organizací EGTA CZ a spolu s ní uspořádat 2. ročník 
Mezinárodní kytarové soutěže Zruč nad Sázavou 2007. Je počítáno s finanční 
podporou MK ČR, StčK, Města Zruč nad Sázavou, Českého hudebního fondu a 
sponzorů. 

- Zvýhodňovat žáky reprezentující školu – vítěze soutěží, nejlepší účastníky koncertů a 
přehlídek – možnost zapůjčení kvalitních koncertních nástrojů zdarma a finančně se 
podílet ve spolupráci se SRPDŠ na nákladech souvisejících s touto činností. 



 6 

 1. Základní údaje o škole 
 
1.1 základní údaje o škole 
 
Název školy  

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA ZRUČ NAD SÁZAVOU 
 

Adresa školy Na Pohoří 575, 285 22  Zruč nad Sázavou 
IČ 75032945 
Bankovní spojení 444528359/0800 
DIČ CZ75032945 
  
Telefon/fax 327 532 970/327 531 332 
E-mail zus@mesto-zruc.cz 
Adresa internetové stránky www.zus-zruc.cz 
  
Právní forma Příspěvková organizace 
Zařazení do sítě škol 1. 1. 2003 
Název zřizovatele Město Zruč nad Sázavou 
Místa poskytování vzdělávání Zruč nad Sázavou, Na Pohoří 575 

Zruč nad Sázavou, 5. května 401 
Dolní Kralovice, Školní 1 
Čechtice, Na Lázni 335 
Trhový Štěpánov, Sokolská 256 
Trhový Štěpánov, Vlašimská 342 
Uhlířské Janovice, Třebízského 770 
Kácov, Nádražní 216 
Načeradec 270 
Zbraslavice, Komenského 190 
Lukavec, Na Podskalí 282   

IZO ředitelství  102 238 294 
Vedoucí a hospodářští 
pracovníci 

Ředitel:  Jiří  Freml 
Zástupce ředitele školy:  Radek Bělohradský 
Vedoucí odloučených pracovišť:  Jitka Schůrková 
Účetní: Ivana Pištěková 

Přehled hlavní činnosti školy 
(podle zřizovací listiny) 

- poskytování vzdělávání v uměleckých oborech 
- příprava žáků ke studiu učebních a studijních oborů na 
  středních školách, konzervatořích a vysokých školách    
  uměleckého zaměření  
- pořádání kulturních akcí, soutěží a výstav pro veřejnost 

 
 
1.2.   Charakteristika školy 
 

 Základní umělecká škola ve Zruči nad Sázavou je zřizována Městem Zruč nad 
Sázavou. S účinností od 1. ledna 2003 se škola, která byla organizační složkou, stává 
v právní formě příspěvkovou organizací.  
 ZUŠ tvoří důležitou součást kulturního a společenského života ve Zruči nad 
Sázavou. Vyučuje se ve čtyřech uměleckých oborech: hudebním, výtvarném, tanečním a 
literárně-dramatickém. V současné době má ZUŠ deset odloučených pracovišť. Výuka 
probíhá ve Zruči nad Sázavou, Kácově, Čechticích, Trhovém Štěpánově, Lukavci a 
Načeradci. Celkem je  v ZUŠ zaměstnáno 18 pedagogických  a 2 nepedagogičtí 
pracovníci.  
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      Posláním školy je poskytnou žákům kvalitní základy všeobecného vzdělání ve 
všech uměleckých oborech, zajistit výrazně nadaným žákům přípravu ke studiu na 
středních a vysokých školách uměleckého zaměření, ostatním kulturní vyžití  se 
zaměřením k praktickému využití na amatérské úrovni pro svoji potřebu, město a okolí.          

 
1.3. SWOT analýza ZUŠ Zruč nad Sázavou 
 
ÚVOD 
(vypracováno 28. 6. 2005) 
 V následující části se budu zabývat vnitřní a vnější analýzou Základní umělecké 
školy ve Zruči nad Sázavou. Použiji k tomu SWOT analýzu. Tato analýza spočívá 
v nalezení silných a slabých stránek organizace, objevení příležitostí a možných ohrožení 
z vnějšího prostředí téže organizace. 
 

     VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ 
 Nejprve se zaměřím na vnitřní prostředí, do kterého patří silné a slabé stránky. Je 
to prostředí uvnitř samotné organizace (např. zaměstnanci, vnitřní organizační a řídící 
struktura, vybavení apod.). 
Silné stránky 
 Škola se může pochlubit mladým učitelským kolektivem, který se vyznačuje 
v pedagogickém procesu vysokým pracovním nasazením. 
 Vedle svých výchovně-vzdělávacích povinností ZUŠ ve Zruči nad Sázavou 
zabezpečuje velmi prospěšnou kulturní osvětu v místě svého působiště i okolí. Pořádáním 
kulturních akcí obohacuje celkovou nabídku možností společenského využití občanů 
všech věkových kategorií. V průběhu minulého školního roku škola zajistila 84 
vystoupení, výstav, koncertů a výchovných koncertů pro mládež i dospělé ve Zruči nad 
Sázavou a širokém okolí. 
 Vedle těchto činností škola velmi účinně ovlivňuje rozvoj výuky kytarové hry. 
Vynikající vzdělávací výsledky žáků kytarového oddělení, jejich úspěšnost v domácích i 
zahraničních soutěžích a v přijímacích řízeních na profesně-orientované umělecké školy  
(konzervatoř, AMU) jsou dokladem velmi vysoké pedagogické profesionality celého 
kolektivu tohoto oddělení. V letošním školním roce škola organizuje 1. ročník 
Mezinárodní kytarové soutěže.  
  ZUŠ udržuje se zřizovatelem od roku 2003 velmi dobré vztahy (do r. 2003 
škola nedostávala žádnou finanční podporu, od r. 2003 škola získává od města 260 000 
Kč). 
 Ve školním roce 2004/2005 navštívila školu Česká školní inspekce a její 
hodnocení bylo výborné. Myslím si, že naše školské zařízení patří mezi školy s dobrým 
zvukem a že škola plní velmi dobře své poslání. 
Slabé stránky 
  ZUŠ byla ve školním roce 2003/2004 přestěhována z budovy zámku do areálu 
nové ZŠ, jejíž pavilónové uspořádání umožňuje téměř bezproblémovou existenci obou 
subjektů. V průběhu loňského roku byly zabezpečeny dobré podmínky pro činnost všech 
deklarovaných uměleckých oborů. V současných podmínkách pro výuku chybí 5 učeben a 
koncertní sál (řešení: získání statní dotace na rekonstrukci staré školy). 
  Celý pedagogický sbor se potýká s názory a odlišnými představami rodičů-
zákonných zástupců žáků, které se týkají vzdělávání a koncepce školy (řešení: častější 
rodičovské schůzky, pravidelné třídní přehrávky s účastí rodičů, vytvoření webových 
stránek školy – zlepšení prezentace a informovanosti školy veřejnosti). 
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  Co nejvíce trápí vedení školy, je nekvalifikovanost některých pedagogů, kteří 
by si měli s přihlédnutím k novému zákonu 563/2004 Sb.o pedagogických pracovnících 
své vzdělání doplnit (řešení: nekvalifikovaní pedagogové zahájí studium, nejdéle však do 
pěti let – plnění zákona 563/2004 Sb.). 
  Další slabou stránkou organizace jsou zastaralé hudební nástroje a nedostatek 
nového notového materiálu ve sbírkách jednotlivých oddělení (řešení: v prosinci 2004 byl 
ředitelem školy vypracován strategický plán o nákupu hudebních nástrojů, který byl 
předložen Radě města). 
 

     VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ 
  Do vnějšího prostředí patří subjekty, události a orgány, které působí mimo     
     organizaci, ale ovlivňují její činnost. 
    Příležitosti 

     Neustále se potýkáme s názorem rodičů, že výuka ZUŠ je zájmovou činností, na 
kterou se žák musí připravovat a může docházet, jak se mu zlíbí. Je to možná způsobeno 
také tím, že žáci hradí úplatu za vzdělávání. To je však pouze zlomek výdajů na výuku 
žáka. Je třeba, aby si rodiče a hlavně žáci uvědomili, že stanou-li se žáky základní 
umělecké školy, musí nejen splnit určité předpoklady, ale ve výuce se musí řídit podle 
daného učebního plánu a plnit osnovy jako v každé základní škole.  

  Důležitým ukazatelem ke zlepšení prezentace a informovanosti veřejnosti je 
vytvoření kvalitních webových stránek školy (v těchto dnech se na nich pracuje).  

  Jestliže chce být školské zařízení konkurenceschopné, musí mít kvalifikované 
pedagogy (absolventy konzervatoří). Řešení je jasné – získat městské byty pro učitele 
ZUŠ. Ředitel školy je členem zastupitelstva a členem bytové komise. V období dvou let 
získal tři byty a doufá, že časem získá další.  

  Otevřením dalších odloučených pracovišť v nedalekých menších městech se počet 
žáků ZUŠ Zruč nad Sázavou výrazně zvýší. Vedení školy usiluje o rozšíření hudebního 
oboru ( klarinet, trubka ), které bude umístěno ve Zbraslavicích. Výuka by měla začít 1. 
září 2005. 

   V letošním školním roce 2004/2005 byl přijat absolvent konzervatoře, obor 
housle. Je tu skvělá příležitost otevřít smyčcové oddělení a konkurovat ostatní školám. 

   Základní umělecká škola je v podnájmu základní školy. Podnájemní smlouva je 
podepsána sice na dobu neurčitou, ale stále není vyřešena otázka budoucích prostor školy. 
Město Zruč nad Sázavou každoročně žádá o státní dotaci na rekonstrukci staré školy, která 
by rozhodně splňovala požadavky školského zařízení na počátku 21. století. Doufáme, že 
naše plány podaří uskutečnit.  
Hrozby 
 Hrozbou č.1 je úbytek žáků (řešení: otevření nových odloučených pracovišť 
v okolí města Zruče nad Sázavou). 
 Hrozbou č.2 je udržet stávající zaměstnance v malém městečku. Škola v malém 
městě s odloučenými pracovišti bez výrazného dopravního spojení na velká centra a bez 
podpory města v otázce bytové má s tímto citelné problémy (řešení: nabídka – městské 
byty). 
        Hrozbou č.3 je slučování škol - MŠ, ZŠ, ZUŠ (řešení: ZUŠ musí rozšířit své 
působiště do okolních malých měst a založit odloučená pracoviště. Tímto krokem se získá 
větší počet žáků a více finančních prostředků pro životaschopnost celé organizace). 
         Hrozbou č.4 je nekvalifikovanost některých pedagogů (řešení: nekvalifikovaní 
pedagogové zahájí studium, nejdéle však do pěti let – plnění zákona 563/2004 Sb.).  
         Hrozbou č.5 je otevření podobného typu zařízení jako je základní umělecká škola 
a které nabízí dětem školního věku jiné mimoškolní aktivity. Jedná se o dům dětí, který 
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nabízí základy vzdělávání v různých oborech, ovšem pouze formou kolektivní za velmi 
nízké školné (řešení: Základní umělecká škola ve Zruči nad Sázavou musí nabídnout 
kvalitnější služby ve vzdělávání v uměleckých předmětech než „Dům dětí“). 
 
ZÁVĚR 

   Na základě provedené analýzy se škola musí rozhodnout jakou zvolí strategii. 
  Existují totiž čtyři možné strategie: 
   SO - využít všechny příležitosti silného postavení k získání konkurenční  
       výhody 
                        ST - využít silných stránek k eliminaci následků hrozeb 

            WO - překonat slabiny využitím příležitostí 
  WT - ustupovat od svých záměrů nebo uvažovat o kompromisech nebo se 
                                spokojit se současnou situací 
  

Silné stránky Slabé stránky 
- mladý kolektiv pedagogického sboru  

( vysoké pracovní nasazení ) 
- vynikající výsledky žáků kytarové třídy 
- odloučená pracoviště  
- prezentace školy na veřejnosti   
     ( koncerty, kulturní akce ) 
- dobré vztahy se zřizovatelem 
- skvělé hodnocení ČŠI 
 

- umístění budovy sídla školy ( v nájmu 
ZŠ, nedostatek učeben, samostatnost 
v rozhodování ) 

- odlišné představy zákonných zástupců 
            žáků o vzdělávání a škole 

- nekvalifikovanost pedagogů 
- nedostatečná vybavenost školy 

pomůckami ( hudební nástroje, notové 
materiály ) 

Příležitosti Hrozby 
- lepší spolupráce s rodiči 
- vytvoření webových stránek ( zlepšení 

prezentace a informovanosti školy 
k veřejnosti )                                    

- získání bytů pro nové nastupující učitele  
     ( absolventy konzervatoří ) 
- otevření odloučených pracovišť 
- otevření smyčcového oddělení  
- získání nové budovy ( rekonstrukce 

staré školy ) 

- úbytek žáků 
- udržení stávajících zaměstnanců  
     ( vyřešit bytovou otázku ) 
- slučování škol 
- nekvalifikovanost pedagogického 

sboru ( zákon 563/2004 o 
pedagogických pracovnících ) 

- otevření podobného zařízení jako je 
ZUŠ, které nabízí jiné mimoškolní 
aktivity  ( dům dětí ) 

 
 

2. Personální podmínky vzdělání 
 
2.1.  Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví 
(školní rok 2005/06) 

věk muži ženy celkem % 
do  30 let 1 4 5 20 
31 - 40 let 3 4 7 28 
41 - 50 let 2 8 10 40 
51 - 60 let 1 0 1 4 

61 a více let 2 0 2 8 
celkem 9 16 25 100,0 

% 36 64 100,0 x 
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(školní rok 2006/07) 
věk muži ženy celkem % 

do  30 let 4 7 11 50 
31 - 40 let 3 3 6 27 
41 - 50 let 1 3 4 18 
51 - 60 let 0 0 0 0 

61 a více let 1 0 1 5 
celkem 9 13 22 100,0 

% 41 59 100,0 x 
 
 
2.2.  Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví 
(školní rok 2005/06) 
vzdělání dosažené muži ženy celkem % 
základní 0 0 0 0 
vyučen 1 2 3 12 
střední odborné 1 8 9 36 
vyšší odborné 6 1 7 28 
vysokoškolské bakalářské 0 1 1 4 
vysokoškolské magisterské 1 4 5 20 
celkem 9 16 25 100,0 
 
(školní rok 2006/07) 
vzdělání dosažené muži ženy celkem % 
základní 0 0 0 0 
vyučen 0 1 1 5 
střední odborné 0 2 2 9 
vyšší odborné 6 6 12 54 
vysokoškolské bakalářské 1 1 2 9 
vysokoškolské magisterské 2 3 5 23 
celkem 9 13 22 100,0 
 
 
2.3.  Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace 
(školní rok 2005/06) 
odborná kvalifikace splňuje 

kvalifikaci 
nesplňuje 
kvalifikaci 

celkem splňuje 
kvalifikaci % 

učitel hudebního oboru  9 6 15 60 
učitel tanečního oboru 0 3 3 0 
učitel výtvarného oboru 2 1 3 67 
učitel literárně – dramatického 
oboru 

0 1 1 0 

celkem 11 11 22 50 
 
(školní rok 2006/07) 
odborná kvalifikace splňuje 

kvalifikaci 
nesplňuje 
kvalifikaci 

celkem splňuje 
kvalifikaci % 

učitel hudebního oboru  13 1 14 95 
učitel tanečního oboru 1 0 1 100 
učitel výtvarného oboru 2 2 4 50 
učitel literárně – dramatického 
oboru 

1 0 1 100 

celkem 17 3 20 85 
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2.4. Aprobovanost výuky 
 

a) hudební obor 
  
 (školní rok 2005/06)                                      (školní rok 2006/07) 

Předmět (nástroj) % 
Klavír 85 
Kytara 88 
Akordeon 100 
Dechové nástroje (žestové) 100 
Dechové nástroje (dřevěné) 100 
Zobcová flétna 43 
Hudební nauka 100 
EKN 100 
Housle 100 
Zpěv 95 

 
 
       b)  výtvarný obor 
 
(školní rok 2005/06)                                     (školní rok 2006/07)                                            

předmět % 
Plošná tvorba 73 
Prostorová tvorba 73 
Objektová, akční tvorba 73 

 
 

 
 
c) literárně-dramatický obor 

 
(školní rok 2005/06)                                       (školní rok 2006/07)                                            

 
 
 
 
 
 
 

 
 

d) taneční obor 
 

(školní rok 2005/06)                                       (školní rok 2006/07)                                            
předmět % 
PTV 100 
Taneční průprava 100 
Taneční praxe 100 
Práce v souboru 100 

 
 
 

Předmět (nástroj) % 
Klavír 85  
Kytara 22 
Akordeon 58 
Dechové nástroje (žestové) 86 
Dechové nástroje (dřevěné) 60 
Zobcová flétna 47 
Hudební nauka 11 
EKN 23 
Housle - 
Zpěv 84 

předmět % 
Plošná tvorba 90 
Prostorová tvorba 90 
Objektová, akční tvorba 90 

předmět % 
PDV 0 
Dramatická průprava 0 
Dramatika a slovesnost 0 
Přednes 0 
Pohyb 0 

předmět % 
PDV 100 
Dramatická průprava 100 
Dramatika a slovesnost 100 
Přednes 100 
Pohyb 100 

předmět % 
  PTV 0 
Taneční průprava 0 
Taneční praxe 0 
Práce v souboru 0 
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2.5.  Přehled pracovníků podle aprobovanosti 
 
(školní rok 2005/2006) 

jméno a příjmení 
 

aprobace (diplom) učí ve školním roce 

1.   Artjuščenko Jurij Klarinet Klarinet 
2.   Balcarová Martina Bicí - studuje Bicí 
3.   Bělinová Veronika Kytara – studuje Kytara 
4.   Bělohradský Radek Akordeon Akordeon, EKN, HN 
4.   Červený Květoslav Trubka Trubka, EKN 
5.   Červený Květoslav ne Klarinet 
6.   Freml Jiří Kytara Kytara 
7    Försterová Dana ne HN, Zobcová flétna 
8.   Heroutová Helena ne Taneční obor 
9.   Kaplanová Eliška Klavír Klavír 
10. Kaplan Dalibor Zpěv, housle Zpěv, kytara   
11. Kovář Jan Trubka Trubka, pozoun, zobcová fl. 
12. Kotrabová Miloslava Mgr. ne HN, zobcová flétna 
13. Kubala Ivan ne Výtvarný obor 
14. Kubová Zina ne Taneční obor 
15. Ladrová Olga Mgr. ne Taneční obor 
16. Paťhová Dana ne Zobcová flétna, klavír, EKN 
17. Paťha Miroslav Akordeon, kontrabas Klavír, kytara, EKN 
19. Pazderová Jitka Mgr. Výtvarná výchova Výtvarný obor 
20. Roubíčková Radka ne Literárně-dramatický obor 
21. Říhová Lenka Mgr. Výtvarná výchova Výtvarný obor 
22. Zíková Petra Klavír Klavír 
 
 
(školní rok 2006/2007) 

jméno a příjmení 
 

aprobace učí ve školním roce 

1.   Balcarová Martina Bicí - studuje Bicí 
2.   Bělinová Veronika Kytara  Kytara 
3.   Bělohradský Radek Akordeon Akordeon, EKN 
4.   Cendelínová Marie Kytara Kytara, zpěv 
5.   Drymlová Monika Mgr. Výtvarná výchova Výtvarný obor 
6.   Freml Jiří Kytara Kytara 
7  . Freml Matěj Kytara Kytara 
8.   Chaloupková Kateřina Housle Housle, zobcová flétna, 

klavír, EKN 
9.   Kaplanová Eliška Klavír Klavír 
10. Kaplan Dalibor Zpěv, housle Zpěv, kytara   
11. Kopecký Zdeněk   Klarinet Klarinet, saxofon 
12. Kovář Jan Trubka Trubka, pozoun, zob. flétna 
13. Králová Marie Mgr. ne Výtvarný obor 
14. Kubala Ivan ne Výtvarný obor 
15. Patera Lukáš Akordeon Akordeon, EKN, klavír 
16. Říhová Lenka Mgr. Výtvarná výchova  Výtvarný obor 
17. Zíková Petra Klavír Klavír 
18. Žáček Bohuslav Herectví Literárně-dramatický obor 
19. Živnová Dagmar tanec Taneční obor 
20. Schůrková Jitka ViolIoncelo HN, EKN, zobcová flétna 
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2.6 Zařazení pracovníků do platových tříd 
 
(školní rok 2005/2006) 

platová třída počet zařazených pracovníků 
2 2 

10 1 
11 11 
12 11 

celkem 25 
 
(školní rok 2006/2007) 

platová třída počet zařazených pracovníků 
2 1 

10 1 
11 4 
12 16 

Celkem 22 
 
 
2.7 Trvání pracovního poměru 
(školní rok 2005/2006) 

Doba trvání počet % 
do 5 let 18 72% 

do 10 let 2 8 % 
do 15 let  4 16 % 
do 20 let - - 
nad 20 let 1 4 % 

Celkem 25 100,0 
(školní rok 2006/2007) 

doba trvání počet % 
do 5 let               18 82 % 

do 10 let 2 8 % 
do 15 let  1 5 % 
do 20 let - - 
nad 20 let 1 5 % 

celkem 22 100,0 
 
 
 
2.8 Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců 
 
(školní rok 2005/2006) 
nástupy a odchody počet 
nástupy  3 
odchody 11 
 
(školní rok 2006/2007) 
nástupy a odchody počet 
nástupy  10 
odchody 2 
2.9 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
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 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů 
(školní rok 2005/2006 a 2006/2007) 

Druh studia Pracovník 

a) Studium konzervatoře 
Veronika Bělinová, Marie Cendelínová, Martina 
Balcarová 

 
Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů 
(školní rok 2006/2007) 

Druh studia Pracovník 

a) Studium JAMU Matěj Freml 

 
 
 
 
 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků 
 
(školní rok 2005/2006)  
Funkční studium II (FS II) 
 

září 2005 – červen 06  
Praha 

J. Freml 

Klavírní kurzy - JAMU   září 2005 - červen 06 
Brno 

P. Zíková 

Kariérní systém pedagogických pracovníků a další 
aktuální změny ve školství 

6. říjen 2005 
Praha 

J. Freml 

Nový správní řád a jeho aplikace ve školách a  
školských zařízení 

11. říjen  2005 
Praha 

J. Freml 

Účetnictví  příspěvkových  organizací  19. a 26.říjen 2005 
Praha 

I. Pištěková 

Profesní osobnost 31. říjen 2005 
Praha 

J. Freml 

Ekonomika a finanční management 5. prosinec 2005 
Praha 

I. Pištěková 

Financování SIPVZ v roce 2006 25. leden 2006 
Nymburk 

R. Bělohradský 

Vnitřní platový předpis 25. leden 2006  
Praha 

J. Freml 

Ekonomický management v práci ředitele školy 24. březen 2006  
Praha 

J. Freml 

Celostátní vzdělávací setkání řídících pracovníků  
ZUŠ 

2. – 3. květen 2006 
Praha 

J. Freml 

Nový zákoník práce ve školské praxi 19. a 20. červen 2006 
Praha 

I. Pištěková 

Tvorba RVO pro umělecké obory základního 
uměleckého vzdělávání 

7. červen 2006 
Nymburk 

R. Bělohradský 

Letní jazzová dílna Karla Velebného 2006 srpen 2006 
Frýdlant v Čechách 

J. Kovář 
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(školní rok 2006/2007)  
Kytarové kurzy září 2006–červen 2007  

Brno 
J. Freml, D. Kaplan 
V. Bělinová 

Tabulkové kalkulátory 
 

říjen - prosinec 2006 
Ledeč n/S 

R. Bělohradský 

Klavírní kurzy - JAMU   září 2006 -červen 2007 
Brno 

P. Zíková 

 
Základní uživatelské ICT znalosti a dovednosti 
 

říjen 2006 
Ledeč n/S 

D.Živnová,B.Žáček  
J. Schůrková  
E. Kaplanová 

Úvodní modul Školení poučených uživatelů - ITC 
 

říjen 2007 
Ledeč n/S 

D. Kaplan, J. Freml 
D.Živnová 
L. Říhová 

 
23. setkání Asociace výtvarných pedagogů 6. - 10. říjen 2006 

Hradec Králové 
L. Říhová 

Celostátní vzdělávací setkání řídících pracovníků 
ZUŠ  

31.říjen - 1. listopad 
2006 Praha 

J.  Freml 

Nová právní úprava nemocenského pojištění a 
pojistného na sociální zabezpečení v prostředí škol a 
školských zařízení 

31. říjen 2006  
Praha 

I. Pištěková 

Cestovní náhrady ve školách a školských zařízení 5. únor 2007 
Praha 

I. Pištěková 

Zákoník práce 
 

5. únor 2007 
Praha 

J. Freml 

Daň z příjmu právnických osob - daňové přiznání za 
rok 2006 

15. únor 2007  
Kutná Hora 

I. Pištěková 

Hra na akordeon 23. března 2007 
Mariánské Lázně 

R. Bělohradský 
L. Patera 

Přípravný seminář k 12. celozávodní přehlídce 
dětských výtvarných prací 

13. - 15. duben 2007 
Olomouc 

L. Říhová 
M. Drymlová 

Zahraniční klavírní metodiky - práce na tónu 
 

25. duben 2007 
Pardubice 

L. Patera, P. Zíková 
K. Chaloupková 

Kytarové kurzy, koncerty, soutěž 26. duben 2007 - 2. 
květen 2007 

Split 

J. Freml 
M. Freml 

Hra na zobcovou flétnu 9. květen 2007 
Sokolov 

J. Kovář 

Celostátní vzdělávací setkání řídících pracovníků 
ZUŠ  

14. - 15. květen  2007 
Praha 

J.  Freml 

Mezinárodní bienále kytarové soutěže 
s mistrovskými kurzy 

29. červen- 3. červenec 
2007 

Kutná Hora 

J. Freml 
M. Freml 

 Mezinárodní kytarový festival 9.- 11. červenec 2007  
Mikulov 

J. Freml 
M. Freml 

Mezinárodní kytarový festival  7.– 8. červenec 2007 
Brno 

J. Freml 
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Komentář ředitele školy 
Škola v malém městě s odloučenými pracovišti a bez výrazného dopravního spojení do větších 
měst má citelné problémy. V minulosti jsme byli odkázáni na pedagogy v důchodovém věku (i 
s kvalifikací) a na mladé nekvalifikované absolventy středních škol s absolutoriem II. stupně 
ZUŠ. Podporujeme všechny formy studia vedoucí k zajištění odborné kvalifikace a finančně se 
podílíme na prázdninových hudebních kurzech a festivalech. Mladí učitelé studují příslušné 
obory na PedF, případně na konzervatoři. Je velká naděje, že si své vzdělání doplní a zůstanou u 
povolání, které chtějí v životě vykonávat.. Ve školním roce 2006/07 se ve srovnání s rokem 
2005/2006 odborná kvalifikace je výrazně zlepšila (výsledek podle tabulek). Pracovní kolektiv 
školy je stabilizovaný. Velký počet pracovníků ve věku do 30 let. Je nutné se zaměřit na 
pracovníky, kteří nesplňují odbornou kvalifikaci a zajistit stoprocentní  aprobovanost.  

 
 
 

 3. Materiálně-technické a ekonomické podmínky    
    vzdělávání 
 
3.1 Materiálně-technické podmínky vzdělávání  
 
Prostředí, prostory a vybavení školy 
Hlavní budova – Zruč nad Sázavou 

komentář 

budovy, učebny, a další místnosti a jejich 
estetická úroveň 

Dvoupodlažní budova v areálu ZŠ  
postavená v 80. letech. Před několika 
roky prošla rekonstrukcí obnášející 
zateplení a výměnu oken. V této budově 
je určeno k výuce 7 učeben což je stále 
nedostačující počet.  Dále se zde 
nachází administrativní místnost 
(ředitelna) a sborovna. Každé podlaží je 
vybaveno sociálním zařízením, jehož 
úroveň nevyhovuje. 

členění a využívání prostoru ve školách s více 
součástmi 

Mimo hlavní budovu škola využívá i 
druhou budovu vzdálenou 100 m od 
budovy hlavní. V této budově využívá 
dvě učebny určené ke kolektivní výuce. 
(LDO a orchestr, částečně také jako 
sklad). 
 

koncertní, taneční sály, akustické a případné další 
fyzikální vlastnosti prostorů používaných pro 
výuku 

Učebna TO (taneční sál) je využívána 
jako koncertní sál. Akustika a 
odhlučnění. 

vybavení učebními pomůckami,  hudebními 
nástroji,  apod. 

V průběhu posledních pěti let škola 
výrazně postoupila ve vybavení školy 
hudebními nástroji, notovým materiálem, 
výpočetní technikou a dalšími učebními 
pomůckami. Tento trend stále 
pokračuje. 
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Prostředí, prostory a vybavení školy 
Odloučené pracoviště – Čechtice, Kácov,  
Dolní Kralovice, Trhový Štěpánov, Lukavec, 
Načeradec 

komentář 

budovy, učebny, a další místnosti a jejich 
estetická úroveň 

Výuka v odloučených pracovištích 
probíha v budovách ZŠ a MŠ. 
Individuální a skupinová výuka probíhá 
v kmenových třídách základních škol. 
Kolektivní výuka TO, LDO 
v tělocvičnách. VO ve výtvarných 
pracovnách. 

koncertní, taneční sály, akustické a případné další 
fyzikální vlastnosti prostorů používaných pro 
výuku 

K veřejným vystoupením jsou využívány 
komerční prostory obcí a učebny ZŠ.  

 
Komentář ředitele školy: 

Naše ZUŠ ve Zruči nad Sázavou sídlí od 1. září 2003 v nových prostorách ZŠ v pavilónu C, 
Na Pohoří 575 a v budově v ulici 5. května 401. Výuka probíhá v jedenácti učebnách. 
Vzhledem k velkému počtu žáků již tyto prostory nestačí. Velikost učeben v některých 
případech také není dostačující. V současných podmínkách pro výuku chybí pět učeben a 
koncertní sál. Vybavenost tříd ve všech užívaných budovách odpovídá požadavkům, které 
jsou na tento typ školy kladeny i koncepčním záměrům vedení školy. V návaznosti na 
dlouhodobý plán rozvoje školy jsou jednotlivé obory a odborné učebny postupně 
vybavovány moderním nábytkem a zejména potřebnými pomůckami. Všechny obory jsou 
budovány vyváženě a žádný z nich není vedením školy protěžován. Učebny hudebního 
oboru jsou vybaveny standartními hudebními nástroji, jejichž kvalita umožňuje 
bezproblémovou realizaci jak základní, tak rozšířené výuky. V současné době je škola 
postupně vybavována moderní zvukovou technikou i elektronickými hudebními nástroji.  
Sociální zařízení budovy je původní bez přívodu teplé vody – vyžaduje rozsáhlou 
rekonstrukci.  Základní umělecká škola je v podnájmu základní školy. Podnájemní smlouva 
je podepsána sice na dobu neurčitou, ale stále není vyřešena otázka budoucích prostor školy. 
Město Zruč nad Sázavou každoročně žádá o státní dotaci na rekonstrukci staré školní 
budovy. Po domluvě se zřizovatelem - městem Zruč nad Sázavou a vedením ZŠ bychom 
měli získat v roce 2009  celý pavilon C pro své působení. Po úplné rekonstrukci učeben 
(odhlučnění) a sálu bude ZUŠ Zruč nad Sázavou splňovat   požadavky školského zařízení 
na počátku jednadvacátého století. Doufám, že se naše plány podaří uskutečnit.   
V srpnu 2006 se nám podařilo vybavit jednu velkou učebnu , která slouží k výuce tanečního 
oboru a také jako malý koncertní sál. Tento sál je v podstatě větší učebna a pojme 
maximálně 40 posluchačů. Z tohoto důvodu využíváme pro větší školní akce (koncerty) 
prostory městské sportovní haly. Velikost učeben také částečně limituje předměty „komorní 
hra a  souborová hra.“ Pro tyto předměty je nejvhodnější prostor právě v koncertním sále, 
což je mnohdy organizačně velice obtížně realizovatelné z toho důvodu, že každá učebna je 
využívána vždy několika vyučujícími a jakákoli nahodilá změna rozvrhu vyžaduje značnou 
organizační tvořivost. Třída výtvarného oboru  byla vybavena novým nábytkem (skříň, 
pracovní stoly, židle). Ten je rozmístěn dle hygienických norem tak, aby vyhovoval 
potřebám žáků podle jejich výšky. 
V odloučených pracovištích v Kácově,  Čechticích,  Dolních Kralovicích a Trhovém 
Štěpánově probíhá výuka v budovách tamních základních škol. Vedení ZŠ se souhlasem 
obcí (zřizovatelů)  zapůjčilo bez úplaty k výuce 15 tříd. 
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3.2 Ekonomické zajištění činnosti 
 

Rok 2005 
 
Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou  v roce 2005 hospodařila s finančními prostředky: 
 
- ze státního rozpočtu          ve výši  6  451 900,-  Kč 
- prostředky zřizovatele                      270 000,-  Kč 
- dotací z Fondu kultury Středočeského kraje          33 000,-  Kč 
- příspěvkem na úhradu nákladů spojených  
  s poskytováním vzdělání           905 800,-  Kč 
 
 
Tyto finanční prostředky byly čerpány zejména na: 
 
- mzdové náklady      ve výši    4 698 800,-  Kč 
- zákonné pojištění          1 651 000,-  Kč 
- nákup drobného dlouhodobého hmotného 
  majetku (hudební nástroje,  PC)                  354 400,-  Kč 
- spotřebu energie, tepla, vody                                                                 244 500,-  Kč 
- odbornou literaturu, noviny, časopisy, kancelářské 
   potřeby               101 000,-  Kč  
- školní pomůcky                68 000,-  Kč 
- telefonní poplatky, internet, web.stránky             87 500,-  Kč 
- vzdělávání   pracovníků                          50 000,-  Kč. 
 
 

Rok 2006 
 

Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou  v roce 2006 hospodařila s finančními prostředky: 
 
- ze státního rozpočtu          ve výši   6 648 453 ,-  Kč 
- prostředky zřizovatele                      270 000,-  Kč 
- dotací z Fondu kultury Středočeského kraje           25 000 ,-  Kč 
- úplatou za vzdělávání            845 560,-  Kč 
 
 
Tyto finanční prostředky byly čerpány zejména na: 
 
- mzdové náklady      ve výši    4 838 345,-  Kč 
- zákonné pojištění          1 689 551,-  Kč 
- spotřebu energie, tepla, vody                                                                287 675,-  Kč 
- nákup drobného dlouhodobého hmotného 
   majetku (hudební nástroje, nábytek atd.)           176 390,-  Kč 
- odbornou literaturu, noviny, časopisy, kancelářské 
   potřeby                60 189,-  Kč  
- školní pomůcky                78 915,-  Kč 
- telefonní poplatky, internet, web.stránky             89 822,-  Kč 
- vzdělávání   pracovníků                          43 569,-  Kč 
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Komentář účetní školy: 

Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou hospodařila s finančními prostředky  ze 
státního rozpočtu, prostředky zřizovatele, dotací z fondu kultury Středočeského kraje a 
úplatou za vzdělávání. 
Tyto finanční prostředky  byly čerpány zejména na  mzdové náklady, zákonné pojištění, 
spotřebu energie, tepla, vody, nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku, školních 
pomůcek. 
Se souhlasem zřizovatele byl kladný hospodářský výsledek v roce 2005 i 2006 převeden 
do rezervního fondu. 
 
 

 

 
4. Průběh a výsledky vzdělávání 
 
4.1 Vzdělávací program 
 
Výuka probíhá dle učebních plánů č.j. 18418/95 
 
vzdělávací program Umělecké obory 
č.j. 18418/95 Hudební 
č.j. 18 455/2002-22 Výtvarný  
č.j. 17 620/2003-22, č.j. 17 621/2003 Taneční 
č.j. 22 225/2004-22, č.j. 22 035/2005-22 Literárně - dramatický 
 

4.2 Rámcově vzdělávací program, školní vzdělávací program základní 

umělecké školy   

 
Komentář ředitele školy: 
 Až předloží MŠMT rámcové vzdělávací programy pro ZUŠ, bude třeba vytvořit školní 
vzdělávací program. Tvorba tohoto dokumentu bude samozřejmě vycházet ze současných 
předností školy na poli pedagogickém, ale i z velice dobrého materiálního zázemí a 
z aktuální poptávky ve společnosti. Aby si pedagogický sbor vzal tuto problematiku „za 
svou“, je třeba vytvořit podmínky pro otevřenou komunikaci na dané téma – napříč celým 
pedagogickým kolektivem. Implementace školního vzdělávacího programu je stěžejním 
úkolem.  

 
 
4.3. Hodnocení pedagogického procesu 

4.3.1 Hudební obor 
 Úkolem všech předmětů hudebního oboru ZUŠ je poskytovat žákům, kteří projevili 
potřebné předpoklady a zájem o studium hudby, základy odborného vzdělání  a vychovávat 
z nich zaujaté hudebníky, kteří by se ve svém životě a v životě společnosti mohli uplatnit jako 
zasvěcení amatéři nebo budoucí profesionálové. To znamená, aby mladý adept byl schopen 
vlastního pěveckého nebo instrumentálního projevu,  schopností proniknout do výrazu a 
struktury hudebního díla a disponovat měřítkem hodnot s nímž lze k hudbě přistupovat.  
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 Tato výchova se uskutečňuje v řadě odborných předmětů, ve kterých se aktivním 
provozováním hudby prohlubují a rozšiřují hudební znalosti a dovednosti  žáků a 
studentů.V hlavním předmětu se učí žáci zvládnout technické a výrazové prostředky 
zvoleného nástroje tak, aby  se stal prostředníkem k vyjádření vlastních hudebních myšlenek, 
k reprodukci přiměřených skladeb sólových a  komorních, popřípadě vlastních improvizací. 
Seznamují se postupně s hodnotnou literaturou svého oboru, cvičí se v pohotovosti ve čtení 
z listu, upevňují svou paměť, nástrojové a pěvecké schopnosti a dovednosti prakticky 
uplatňují podle povahy předmětu v jednoduchých improvizovaných doprovodech. 
 Pro všechny absolventy hudebního oboru ZUŠ by mělo být cílem dosáhnout 
takového stupně technického a hudebního rozvoje, aby byli schopni samostatně hrát na 
hudební nástroj, resp. zpívat, studovat nové skladby v rozsahu svých možností, uplatňovat se 
jako platní členové hudebních souborů jak amatérských, tak později i profesionálních. 
 
Přijímací zkoušky  jsou prvním filtrem při ověřování talentu budoucích žáků. V průběhu 
přijímacích zkoušek jsou zjišťovány přirozené vlohy uchazeče o zvolený obor studia. Každý 
obor má své specifické požadavky na uchazeče o studium. Pokud se týká hudebního oboru 
vzhledem k tomu, že součástí ověřování schopností a talentu je například požadavek zazpívat 
jednoduchou lidovou píseň, je to požadavek ve většině případů nereálný při současném stavu 
provozování hudby v domácnostech ale i v základních školách. Na druhou stranu, jestliže 
uchazeč není schopen zazpívat, nelze z toho automaticky vyvozovat absenci talentu. Jde spíše 
o to, že aktivní muzicírování se již ve většině domácností provozuje zcela minimálně.  
 Z tohoto důvodu musíme při zjišťování talentu postupovat velice citlivě, aby uchazeč 
při zkoušce nebyl stresován a své schopnosti byl schopen projevit   

Z obecného pohledu má průběh školních let 2005 – 2007  stoupající tendenci, jak co 
do úrovně vyučovacího procesu, tak co se týče průběhu a organizace školního roku. Plán 
práce školy, který je každoročně sestavován jako rámcový se v tomto sledovaném období 
dařilo plnit, i když se  změnami, které vyplývaly z povahy činnosti školy. Stálá, každoročně 
se opakující činnost (podzimní, vánoční, pololetní, jarní a závěrečné koncerty, pololetní, 
postupové zkoušky), dále pak činnost nahodilá, která se v průběhu školního roku naskytne, 
jako například požadavky na vystoupení našich žáků při nejrůznějších příležitostech. 
 Činnost předmětových komisí vykazuje jisté výsledky v úrovni jednotlivých 
předmětů, postupně se například sjednocují kriteria hodnocení výuky v jednotlivých 
předmětech, což umožňuje lépe se orientovat v tom, na které technické discipliny se zaměřit 
více tak, aby výsledný výkon žáků byl co nejlepší z pohledu stanovených kriterií hodnocení. 
Není samozřejmě účelem docílit nějaké uniformity v pedagogické činnosti – osobní názor a 
přístup jednotlivých učitelů není striktně určen, je zcela individuální,  každý učitel má 
dostatek prostoru pro uplatnění vlastních nápadů a  zkušeností, které doplňuje dalšími 
poznatky získanými studiem  a reakcí na nové podněty v dané oblasti jeho pedagogického 
působení. 
 Úroveň pedagogické činnosti je sledována jednak na pravidelných pololetních a 
postupových zkouškách, na veřejných vystoupeních \HO, TO\, na výstavách prací žáků VO, 
dále pak v Národních soutěžích základních uměleckých škol, v neposlední řadě jsou to 
hospitace atd. Hodnocení jsou pak prováděna na pravidelných pedagogických radách, na 
schůzkách předsedů předmětových komisí.   
 K úspěšnému studiu svého oboru je nutný zájem žáka o svůj zvolený obor. Zde hraje 
velikou roli motivační úsilí a schopnost pedagogů, získat a udržet zájem žáka. V současné 
době konkuruje našim snahám snadná dostupnost laciné zábavy pro děti a ty často když zjistí, 
že k tomu, aby ovládli např. základy hry na nějaký nástroj je nutné určité cílevědomé úsilí, 
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zodpovědnost, pracovitost a vytrvalost, v mnohých případech se přikloní k té jednodušší 
cestě.  
 Naše zkušenosti ukazují, že nadaní žáci jsou často zahlceni velkým množstvím 
mimoškolních aktivit, které pak limitují jejich výkonnost v předmětech ZUŠ, zejména čas 
nutný ke cvičení na zvolený nástroj. Tito žáci pak velmi často odcházejí a věnují se zpravidla 
jiné činnosti. Na druhé straně většinou zůstávají žáci, kteří naopak disponují menšími 
předpoklady /talent/ pro svůj obor  a musí vynakládat ke zvládnutí srovnatelných dovedností 
větší úsilí. Pro pedagogy je pak náročnější docílit s nimi  srovnatelných  a někdy i 
použitelných výsledků. Ale i s těmito žáky má smysl pracovat - je nutné volit velice 
individuální přístup – poznat jeho jak slabé, tak silné stránky a tyto pak využít v jeho 
prospěch /efektivita vyučování/. 
 
Přípravná hudební výchova 

Přípravou k vlastnímu studiu na hudebním oboru ZUŠ je přípravná hudební výchova, 
kde si hravým způsobem žáci ověřují a upevňují předpoklady a zjišťují oprávněnost volby 
hlavního předmětu pro toto studium.  
 
Akordeon 

Předmět akordeon patřil v minulosti mezi stěžejní nástroje vyučované na naší škole. 
Uplatňuje se jako nástroj sólový, komorní a doprovodný, ale má i své nezastupitelné místo 
v jazzové, taneční a rockové hudbě a to jak ve sféře profesionální, tak amatérské.  

Před deseti lety se zde akordeon vyučoval ve dvou plných úvazcích. Přestože je škola 
schopna zapůjčit a následně zprostředkovat koupi vlastního nástroje, je zájem o studium stále 
slabší a slabší. Předmět akordeon je vyučován dle platných učebních plánů a učebních osnov 
vydaných MŠMT ČR. Od třetího ročníku, někdy i dříve jsou žáci zařazováni do komorní hry 
nejčastěji čistě akordeonových seskupení / duo, trio, kvartet / v minulosti do akordeonového 
orchestru. Menší zájem o studium tohoto předmětu má především masový nástup a zájem o 
studium hry na elektronické klávesové nástroje.  

V průběhu existence školy akordeon vyučovali kvalifikovaní i nekvalifikovaní 
učitelé.V současnosti na naší škole akordeon vyučují dva odborně kvalifikování učitelé  
(konzervatoř Teplice). 

Tento předmět vykazuje z dlouhodobého hlediska průměrných výsledků. V periodicky 
konaných soutěžích vyhlášených MŠMT se naši žáci pravidelně zúčastňují. Obvyklým 
úspěchem je umístění na prvních třech místech v oblastním  kole avšak bez postupu do kola 
ústředního (celostátního). Do ústředního kola soutěže ve hře na akordeon se probojovala 
v roce 1998 Marcela Burianová  (čestné uznání) ve IV. kategorii.  

V učebním programu se kromě hry na nástroj žáci zblízka seznámí s hrou z listu, 
přípravou k souhře a základy elementární improvizace. Po absolvování studia akordeonu, ať 
už prvního nebo druhého stupně, je většina absolventů stále aktivními muzikanty, věnujícími 
se domácímu muzicírování, či začlenění do nějakého regionálního hudebního tělesa. 

Kontrolní činnost bude v předmětu akordeon zaměřena především na dodržování 
učebních plánů a osnov, v budoucnosti na dodržování školních rámcově vzdělávacích 
programů. 

 
Kytara 
 Kytara patří v současné době k nejoblíbenějším a nejrozšířenějším nástrojům. 
Uplatňuje se jako nástroj sólový, doprovodný, ve spojení s jinými nástroji v oblasti komorní, 
taneční, jazzové a rockové hudby. Kytara v sobě spojuje přednosti nástroje melodického a 
akordického. Kytara – při správném zvládnutí techniky je schopna interpretovat skladbu 
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obsahující melodickou, doprovodnou a basovou linku současně, tedy skladbu zcela 
komplexně.   
 Výuka hry na kytaru probíhá v souladu s těmito aspekty svých možností, v souladu 
učebními plány stanovenými MŠMT pro tento hudební obor. Kytara jako nástroj má  velice 
různorodé využití v praxi. Tomu také odpovídá zájem žáků o její studium. Základem výuky 
hry na kytaru v ZUŠ Zruč nad Sázavou je tedy kytara klasická. 
 Při výuce tohoto nástroje se stále projevují nedostatky v dodržování základních 
technických zásad stanovených předmětovou komisí - zejména správné držení, rozlišení a 
zvládnutí úhozů apoyando a tirando a jejich použití ve správnou dobu. Tyto aspekty mají totiž 
značný vliv na kvalitu hry (jedná se o učitelku, která nesplňuje aprobaci výuky ve hře na 
kytaru – dvě vyučovací hodiny). 
  Přesto i z pohledu těchto kriterií lze hodnotit výuku na  tento nástroj velmi  
pozitivně. Podle výsledků soutěží a úspěšnosti žáků přijatých na konzervatoře patří kytarová 
třída ZUŠ Zruč nad Sázavou mezi nejlepší v České republice. Důležitým aspektem je 
skutečnost, že žáci ať již dokončí studium, nebo opustí školu před dokončením studia se vždy 
ke svému nástroji vrací – doba strávená v naší škole a dovednosti v ní získané lze označit 
jako velice účelně strávený čas. 
 
Elektrická kytara, basová kytara  

Problematika výuky a způsob hry na tento nástroj se liší od kytary klasické. Hra na 
elektrickou kytaru vyžaduje zcela jiný způsob práce s tónem (tvoření tónu, barva tónu, cítění 
atd.). Velkou odlišností je způsob hry pravou rukou pomocí trsátka (plektra). Při zvládnutí 
základních funkcí je velmi důležitá práce s barvou zvuku (využívání techniky jako zvukové 
procesory atd). Velký důraz je kladen na rytmické cítění a schopnost improvizace. Elektrická 
kytara je na rozdíl od kytary klasické nástrojem více kolektivním – uplatňuje se více v  
hudební skupině. Z těchto důvodů se bude vzdělávací program na tento nástroj dost podstatně 
lišit od předmětu „klasická kytara.“ Při tvorbě ŠVP budeme muset přesně definovat a 
sjednotit pedagogiku tohoto předmětu, a to jak shodné, tak odlišné prvky. 

 Pokud se týká hodnocení, lze konstatovat, že někteří žáci, kteří k nám přicházejí 
s určitou konkrétní představou, poměrně brzy dosahují dovedností využitelných pro svojí 
činnost v kapele a také se snaží těchto dovedností co nejdříve využívat.   
 
Housle 
 Housle patří také mezi nástroje s velmi širokou možností uplatnění jak v sólové, tak 
zejména v komorní hře, v orchestrech nejrůznějšího zamření \estrádních, tanečních, 
folklorních\ atd. 
  Hra na housle klade značné nároky na hudební, i intelektuální vlastnosti hráče, 
zejména pak na sluchové vybavení.  
 Učební osnovy hry na housle jsou sestaveny tak, aby žák získal základy odborného 
vzdělání, které by mu umožnilo uplatnit se podle jeho možností při tvorbě jeho klíčových 
kompetencí  jako: 
 - amatérovi s uplatněním v zájmové činnosti 
 - pracovníkovi s takovou profesní orientací, ke které je znalost hry na housle  

 vhodným předpokladem 
 - profesionálovi, který si zvolil hudbu za své životní povolání. 
 Je škoda, že o tento nástroj není příliš velký zájem. Hře na housle vyučuje pouze jeden 
vyučující a v současné době má tři žáky.  Zájem o tento nástroj se snaží zvýšit mimo jiné tím, 
že housle představuje na veřejných a výchovných koncertech. Snaží se repertoár přizpůsobit 
tak, aby byl pro žáky zajímavý a přitažlivý. V tomto duchu se tedy bude výuka houslí 
realizovat i příštím období a postupně posilovat.  
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Klavír 
 Výuka hry na klavír probíhá v naší škole od jejího založení. Klavír má široké 
uplatnění – jako nástroj sólový i doprovodný (ke všem nástrojům a zpěvu), dále v komorní, 
symfonické, taneční, jazzové i populární hudbě, ve sféře profesionální i amatérské. Znalost 
klavírní hry je nezbytná pro hudební skladatele, učitele hudební výchovy (mateřské, základní 
a střední školy), pro pracovníky všech hudebních profesí (ladiče, tanečníky, choreografy a 
další) 
 Učební osnovy jsou sestaveny tak, aby žák získal základy odborného vzdělání. Ty pak 
podle svých schopností a zájmu využije na amatérské úrovni nebo bude potřebovat klavír ve 
svém povolání (- orientace na profesionální studium). 
 Klavírní třída se pravidelně účastní okresního kola v Národní soutěži ZUŠ, pěkným 
výsledkem je umístění dvou klavíristek v krajském kole v Nymburku ve školním roce 
2004/2005 (2. a 3. místo v sólové hře). Nejúspěšnější byly stejné klavíristky – L. Jelínková a 
T. Grafnetterová  v mezinárodní soutěži pro klavírní dua v Dolném Kubíně na Slovensku ve 
školním roce 2005/2006, kde získaly 1. místo.  
 V poslední době máme úbytek žáků na hlavní budově, který souvisí s nižším počtem 
žáků na základní škole (– nízký počet mladších ročníků). Než zakončí naše nejstarší 
klavíristky 2. stupeň, bude potřeba získat nové žáky. Pokud začínající klavírista nemá doma 
nástroj po rodičích, bývá problémem pořízení nástroje (cena nového pianina nebo 
staršíhonástroje v odpovídající kvalitě je dosti vysoká a zatíží finanční situaci rodiny, 
el.nástroje s úhozovou dynamikou nemají parametry klasického nástroje). Udržení stavu žáků 
klavírní třídy řešíme výukou na odloučených pracovištích. Kladnou stránkou je umožnění 
přiměřeně kvalitního vzdělání a jeho dostupnost na těchto místech (tito žáci by jinak neměli 
možnost na tyto nástroje začít hrát – špatné dopravní spojení, čas a ochota rodičů pravidelně 
dojíždět na vzdálenější místo…) 
 Nyní na škole vyučují dva klavírní pedagogové. Předmětovou komisi vede 
kvalifikovaná učitelka, která vyučuje na škole více jak deset let a své znalosti pravidelně 
rozšiřuje na klavírních kurzech a při dalším vzdělávání v Metodickém centru při JAMU 
v Brně. Další učitelé klavírní hry se často mění (to mělo velký vliv na výsledky některých 
žáků – pod stálým vedením by jejich hra dosáhla lepší úrovně, velkým přínosem pro tyto žáky 
byla výuka p.uč. Elišky Kaplanové – po 1 ½ roce odešla na mateřskou dovolenou). Asi 3 žáky 
na odloučených pracovištích vyučují neaprobovaní učitelé, ostatní žáci (je jich většina) jsou 
ve třídách aprobovaných pedagogů. 
 Při výuce se snažíme využívat nové notové materiály a pomůcky, poznatky z dalšího 
vzdělávání učitelů. Chceme pravidelně doplňovat notové materiály a literaturu, dle 
finančních možností školy budeme chtít zlepšit kvalitu nástrojů v některých učebnách. 
 
Zpěv 
 Zpěv má velmi širokou možnost uplatnění na ZUŠ Zruč nad Sázavou– v sólové formě, 
komorním zpěvu, sborovém zpěvu, v kapelách. Tento předmět je v dnešní době značně 
populární. Jeho problémem však je - vzhledem k rychlému vývoji populární hudby, která 
ovlivňuje vkus žáků i široké veřejnosti - rychlé zastarávání osnov a notového materiálu.  

V loňské roce zde učil absolvent konzervatoře J. Ježka – obor populární zpěv, který 
žáky v tomto směru nadměrně motivoval (výběrem písní i převahou zpěvu na mikrofon). Žáci 
proto mají zjevné problémy zazpívat i jednoduchou lidovou píseň v přirozeném pěveckém 
projevu či písně různých stylů. Jejich zpěv má nedostatečnou hlasitost, špatně vyslovují a jsou 
zvyklí kopírovat zpěváky a nepřemýšlet a neprožívat obsah písní. 

V letošním školním roce (2007/2008) se situace výrazně zlepšila. Nastoupila Jana 
Pinkasová, absolventka Konzervatoře Pardubice (ze třídy národního umělce Václava 
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Zítka), která si své znalosti rozšiřuje dalším studiem na Univerzitě Palackého v Olomouci a 
soukromými lekcemi na Ježkově konzervatoři v Praze. 

Hlasová výchova je vedena ve shodě s přirozeným a spontánním hlasovým projevem 
dětí. S ohledem na moderní trendy rozvoje této disciplíny zdůrazňujeme psychologickou 
stránku hlasového projevu a terapeutický účinek hlasové výchovy. Výuka je zaměřena i na 
rozvoj návyků a dovedností prostřednictvím her, pohybu a motivací, které jsou blízké 
dětskému chápání světa a životním zkušenostem dětí. Současně v žácích probouzíme 
spontaneitu, která je významným pomocníkem při navozování správných pěveckých návyků 
(hudební a slovní frázování, artikulace, fonace, dech, pěvecký postoj apod.).  
 
Dechové nástroje 

Dechové nástroje se uplatňují velmi intenzivně, nejen na poli profesionální, ale 
zejména v oblasti zájmové. Hra na tyto nástroje umožňuje zájmovou činnost nejen 
jednotlivcům, ale i celým kolektivům při souborové nebo orchestrální hře.  

Na ZUŠ Zruč nad Sázavou jsou vyučovány tyto dechové nástroje: zobcová flétna, 
klarinet, saxofon, trubka, tenor, pozoun. Učební osnovy jsou sestaveny tak, aby žák získal 
takové základy odborného vzdělání, které by mu umožnili uplatnit se podle svých schopností 
a zájmů jako zasvěcený amatér, nebo zvolit si hru na některý dechový nástroj jako své 
povolání a orientovat se na profesionální studium. Co se týče zájmů o tento obor situace není 
zcela uspokojivá. Postrádáme zejména žáky oddělení žesťových dechových nástrojů (trubka, 
tenor, pozoun, tuba), kteří jsou zařazováni do školního dechového orchestru. Nedostatek 
těchto žáků limituje činnost školního dechového orchestru. Hrozí, že v průběhu jednoho či 
dvou let se stane dechový orchestr nefunkčním z důvodu malého počtu žáků. Snaha získávat 
žáky pro tyto nástroje se zatím příliš nedaří. Jedním z důvodu menšího zájmu o tyto nástroje 
je například hlučnost a s tím spojená menší možnost domácí přípravy (v panelových 
domech…).  

Někteří žáci plní své stanovené studijní osnovy velice svědomitě. Dokazují to jejich 
velmi dobré výsledky a umístění na soutěžích vypsaných MŠMT.  
Úkoly na příští období:  
Zaměřit se při získávání žáků na nástroje žesťové, propagovat dechový orchestr, uspořádat 
výchovný koncert pro základní školy atd. 
Rozvíjení hudebnosti na jedné a pěstování techniky hry na druhé straně jsou cílem výchovně 
vzdělávacího procesu pedagoga. Soubor požadavků k uskutečnění těchto cílů lze shrnout do 
těchto okruhů. 

1. Základy dechové techniky 
2. Tónový rozsah nástroje – kultura tónu, intonační jistota 
3. Artikulace, dynamika, agogika a metrum 
4. Cit pro hudební frázi, dynamickou stavbu 
5. Zvládnutí stanovených stupnic a akordů 
6. Nácvik hry zpaměti 
7. Hra z listu 
8. Příprava k souhře a komorní hře 
9. Základní orientace ve stylových obdobích 
10. Rozvíjení tvůrčích schopností žáka pomocí jednoduchých 

prvků improvizace 
Učitel přistupuje k jednotlivým žákům individuálně, využívá všechny dostupné 

progresivní metody (hudební materiály – noty, nahrávky…), vede žáka k hudební 
představivosti a samostatné práci. Součástí hodiny je také přehrávání učitele. Žák by měl 
z hodiny odcházet s jasně vytyčeným cílem – úkolem. K úkolům učitele také patří probouzet 
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v žákovi zájem o poslouchání hudby, naučit jej v hudbě objevovat krásu, radost a estetický 
zážitek, vést jej k vytváření vlastního názoru na hudbu. 

  
Ostatní nástroje 
 Elektrické nástroje klávesové, bicí nástroje, také elektrická kytara to jsou nástroje 
jejichž žáci po získání určitých dovedností odcházejí do „praxe,“ zakládají nebo se stávají 
členy různých hudebních skupin. Tuto skutečnost lze domnívám se hodnotit pozitivně neboť 
velmi brzy zúročují poznatky a dovednosti získané studiem na ZUŠ a ty pak dále rozvíjejí. 
 Elektrické nástroje klávesové je obor o který je ze strany žáků velký zájem. Vzhledem 
k tomu, že dosud nebyly vydány oficiální osnovy pro EKN, vyučující vypracovali svůj učební 
program, který vychází ze základů hry na klavír a současně s tím pak výuka k ovládání a 
schopnost využívání technických možností jednotlivých nástrojů /podle jejich vybavení/.  
 

4.3.2 Literárně – dramatický obor 
     V září roku 2006 jsme nově otevřeli LDO pod vedením pana Mgr. Bohuslava Žáčka, 
absolventa DAMU. Vytvořily se čtyři skupiny žáků ve Zruči nad Sázavou a vždy po jedné 
skupině v odloučených pracovištích v Trhovém Štěpánově, Kácově a Dolních Kralovicích. 
Výuka literárně dramatického oboru v Uhlířských Janovicích, fungující doposud pod vedením 
nekvalifikovaného pracovníka, byla k 30. 6. 2006 ukončena. 
     Základním cílem výuky žáků ve školním roce 2006 – 2007 bylo získání a upevnění 
zájmu žáků o výuku a tím založení tradice vzdělávání se v LDO v našem regionu. Výsledkem 
naší práce jsou, kromě dílčích tvůrčích úspěchů žáků, rozšíření výuky v Trhovém Štěpánově o 
další skupinu žáků, vytvoření zájmově a pracovně stabilní skupiny v Dolních Kralovicích, 
rozšířené o čtyři nové členy, zavedení výuky LDO v odloučených pracovištích v Čechticích a 
Lukavci, stabilizace situace zájmu o výuku ve Zruči nad Sázavou tak, že ze čtyř skupin žáků 
se vytvořily tři skupiny zájmově stabilní a pracovně perspektivní, na druhou stranu se 
nepodařilo udržet zájem žáků o výuku v Kácově, kde jsme pro školní rok 2007 – 2008 výuku 
LDO zrušili. Školní rok 2006 - 07 byl rokem budovatelským. Kromě budování v oblasti 
pedagogické bylo nutné zakoupit učební pomůcky, vybavit zkušebnu, pomoci učiteli LDO 
vytvořit existenční zázemí v místě pracoviště jako předpokladu správného pracovního 
naladění a v neposlední řadě úspěšně začlenit pedagoga LDO do kolektivu ostatních 
pedagogů. V této souvislosti jsme narazili na problém nedostatku pracovních prostor a 
učeben: učebna LDO je na hranici dostatečnosti pro účely výuky a chybí prostor presentační. 
Tento problém se vyřeší po získání dalších prostor v roce 2009. 
     Návaznost na práci ve školním roce 2006 až 2007 je ohrožena dvěma faktory: 
1. Odchod žáků – je nutné počítat s odchodem blíže neodhadnutelného počtu žáků z důvodu 
ztráty zájmu, neochoty rodičů platit úplatu, upřednostnění zájmové činnosti před výukou 
apod., z čehož vyplývá ohrožení existence LDO, potažmo celé ZUŠ z důvodu nedostatku 
žáků. 
2. Vládní a zákonodárná politika související se školstvím a kulturou – nedostatečná 
finanční podpora školství a kultury vylučuje dostatečnou kvalitu vzdělávání a přímo 
ohrožuje existenci základního uměleckého školství potažmo celého školství z důvodů 
provozních a z důvodu nedostatku učitelů. Zároveň znevažuje význam a úlohu školství a tím 
přímo vytváří podmínky naprosto nevhodné pro výchovnou složku pedagogické práce, což 
se projevuje i v oblasti gnoseologické a má přímý vliv na fungování celé společnosti. 
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4.3.3 Výtvarný obor 
Výtvarný obor má dlouholetou tradici na pracovišti ve Zruči nad Sázavou. a úspěšně 

se rozvíjí také na odloučených pracovištích . Důležitá je proto spolupráce týmu učitelů při 
přípravě koncepce výchovně vzdělávacího programu, dílčích výukových plánů, při 
organizování exkurzí, výstav a obesílání soutěží. Vedle toho předmětová komise VO směřuje 
také ke zkvalitnění povinné pedagogické dokumentace a hledá nové formy spolupráce s rodiči 
žáků. Výtvarý obor se vedle oborových výstav a soutěží zapojuje viditelně do všech větších 
akcí školy a města. 

Některé práce žáků VO postoupily do celostátní soutěžní přehlídky ZUŠ ve 
Šternberku na Moravě (2005), reprezentovaly školu na Festivalu ZUŠ v Poděbradech (2007) a 
popčítáme opět s účastí v soutěži VO ZUŠ v tomto školním roce. VO má velmi dobré 
výsledky při přípravě žáků na střední školy s výtvarnou specializací. Problémem zůstává 
místy nezodpovědný přístup těch žáků (a rodičů) k výuce VO ZUŠ, kteří si pletou práci 
v ZUŠ s nezávazným docházením do zájmového kroužku. Pracovna VO byla nově zařízena 
ergonomicky vyhovujícím nábytkem.  Ne zcela vyhovující je vybavení učeben v odloučených 
pracovištích. Tento problém lze řešit postupně spoluprací s hostitelskými ZŠ. 

 4.3.4 Taneční obor 
Taneční obor se ve školním roce 2006/2007 výrazně změnil oproti roku 

předcházejícímu, kdy na ZUŠ ve Zruči nad Sázavou učila v tanečním oboru nekvalifikovaná 
učitelka.  Taneční obor se tedy nevyvíjel směrem, kterým by na základní umělecké škole měl. 
Po nástupu absolventky taneční konzervatoře (školní rok 2006/2007) získala škola 
kvalifikovanou učitelku a taneční obor dostal nové možnosti a odbornou výuku. 
Děti budou mít hodně práce, aby dohnaly taneční látku, která je pro ně úplně nová a která jim 
byla cizí. 
Hospitační činností bylo zjištěno, že za rok působení nové pedagožky na základní umělecké 
škole je pokrok u dětí velký a jejich posun v tanečním oboru viditelný.  
 Dále by bylo vhodné pro TO více se účastnit nejen přehlídek ale i soutěží tanečních 
oborů. 
 
Komentář ředitele školy: 
Hodnocení pedagogického procesu na ZUŠ Zruč nad Sázavou bylo vypracováno v září 
2007 ve spolupráci ředitele školy a učitelů jednotlivých uměleckých oborů (předmětů). 

 
 

4.4 Počty žáků školy v sídle ZUŠ Na Pohoří 575, Zruč nad Sázavou a v 

 jednotlivých odloučených pracovištích 

a) Školní rok 2005/2006 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

Školní rok 2005/2006 1.pololetí 2. pololetí 
Zruč nad Sázavou 250 244 
Uhlířské Janovice 223 204 
Kácov 24 23 
Trhový Štěpánov 26 26 
Čechtice 37 37 
Dolní Kralovice 30 27 
Celkem 590 561 
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b) Školní rok 2006/2007                    
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
4.5 Celkové hodnocení žáků – prospěch 
 
2005/2006, 2006/2007 
Ročník Počet žáků Prospělo s 

vyznamenáním 
 Prospělo   Neprospělo   Neklasifikováni 

a b a b a b a b a b Školní 
  rok 2005/06 2006/07 2005/06 2006/07 2005/06 2006/07 2005/06 2006/07 2005/06 2006/07 
PHV,PVV 
PTV 

73 66 0 0 0 0 0 0 73 66 

1.ročník 124 130 108 117 16 13 0 0 0 0 
2.ročník 106 77 86 73 21 4 0 0 0 0 
3.ročník 102 79 73 68 29 11 0 0 0 0 
4.ročník 66 44 58 37 8 7 0 0 0 0 
5.ročník 27 21 23 19 4 2 0 0 0 0 
6.ročník 27 10 22 8 5 2 0 0 0 0 
7.ročník 13 17 11 13 1 4 0 0 0 0 
1.r./II. 17 5 12 3 5 2 0 0 0 0 
2.r./II. 5 16 5 11 0 5 0 0 0 0 
3.r./II. 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 
4.r./II. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Celkem 561 467 399 351 89 50 0 0 73 66 

   
Neklasifikováni – žáci, kteří navštěvují přípravné studium (dostávají osvědčení) 
 
Komentář ředitele školy: 
Přijímací řízení do přípravných ročníků se zajišťuje ve spolupráci s MŠ a ZŠ Zruč n.S. a 
okolních obcí ( Kácov, Trhový Štěpánov, Dolní Kralovice, Čechtice ). Žáci jsou vybíráni 
podle předpokladů a zájmu o umělecký obor. V nástrojích a oborech, které potřebujeme 
doplnit vzhledem k potřebám souborů a kolektivů, získáváme žáky po ukázkových 
koncertech a vystoupeních. 
Učitelé přistupují k žákům individuálně vzhledem k jejich věku. Talentovaní žáci, kteří 
školu reprezentují v soutěžích, mají hodinovou dotaci v její horní hranici. Žáci, kteří se 
připravují ke studiu na uměleckých školách, jsou přijímáni do studia s rozšířeným počtem 
vyučovacích hodin  na návrh učitele hlavního oboru.  V hudebním oboru provádějí žáci 
postupové zkoušky na konci školního roku, na základě kterých mohou postoupit do dalšího 
ročníku. 

 

Školní rok 2006/2007 1.pololetí 2. pololetí 
Zruč nad Sázavou 278 263 
Uhlířské Janovice 31 28 
Kácov 37 32 
Trhový Štěpánov 42 36 
Čechtice 39 36 
Dolní Kralovice 82 72 
Celkem 509 467 
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4.6 Hospitační činnost 
 
pracovník počet hospitací 

2005/2006 
 

počet hospitací 
2006/2007 

Ředitel školy 5 15 
Zástupce ředitele školy 37 14 
Ostatní pracovníci             0 9 
celkem 42 38 
 
Komentář ředitele školy: 
(školní rok 2005/06)                                       
 V loňském roce jsem vykonal se svým zástupcem R. Bělohradským, uč. K. Červeným 36 
hospitací u učitelů v hodinách a 6 hospitací na koncertech žáků ZUŠ Zruč nad Sázavou. 
V roce 2006/07 plánuji 40 hospitací u osmnácti kolegů a 10 hospitací na koncertech žáků 
ZUŠ Zruč nad Sázavou (J. Freml, R. Bělohradský, J. Schůrková) 
Vyhodnocením hospitační činnosti na žákovských koncertech v uplynulém roce bylo 
zjištěno, že k silným stránkám výchovně vzdělávací činnosti v ZUŠ patří odborná a kulturní 
úroveň žáků kytarové třídy (opakované úspěchy na mezinárodních kytarových soutěžích). 
K podstatnému zlepšení v loňském roce došlo u žáků Tanečního oboru – pod vedením 
učitelky Dagmar Žinové. 
Hospitační činností byl jako nejlepší pedagog ZUŠ Zruč nad Sázavou vyhodnocen Jan 
Kovář.                                          
(školní rok 2006/2007) 
V loňském roce jsem vykonal se svým zástupcem R. Bělohradským, uč. J. Schůrkovou a 
vedoucími předmětových komisí 25 hospitací (u učitelů v hodinách) a 6 hospitací (na 
koncertech žáků ZUŠ Zruč nad Sázavou). V letošním roce plánuji 40 hospitací u osmnácti 
kolegů a 10 hospitací na koncertech žáků ZUŠ Zruč nad Sázavou (J. Freml, R. Bělohradský, 
J. Schůrková) 
Vyhodnocením hospitační činnosti na žákovských koncertech v uplynulém roce bylo 
zjištěno, že k silným stránkám výchovně vzdělávací činnosti v ZUŠ patří odborná a kulturní 
úroveň žáků dechové třídy (úspěchy v národní soutěži ZUŠ) a kytarové třídy (opakované 
úspěchy na mezinárodních kytarových soutěží). K podstatnému zlepšení v loňském roce 
došlo u žáků Tanečního oboru pod vedením učitelky Dagmar Živnové. 
Hospitační činností byl vyhodnocen jako nejlepší pedagog ZUŠ Zruč nad Sázavou 
vyhodnocen Jan Kovář.                                                                 

 
 
 
4.7 Mimořádné výsledky a úspěchy žáků  
 

I. SOUTĚŽE 
( školní rok 2005/06)                                       

Klavírní oddělení 
25. květen 2006 -  Mezinárodní soutěž ve čtyřruční hře na klavír, Dolný Kubín 
(Slovensko), Tereza Grafnetterová   1. místo   III. kategorie 
Lenka Jelínková     
Dechové oddělení 
8. únor 2006 -  okresní kolo celostátní soutěže ZUŠ Čáslav 
Tomáš Kotek     2. místo                                    II. kategorie 
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Václav Dojava  2. místo                                   IV. kategorie 
Tomáš Flos                   1. místo s postupem               VII. kategorie 
Petr Dušek                    1. místo s postupem              IV. kategorie 
 
8. a 9. březen - oblastní kolo celostátní soutěže ZUŠ Kolín 
Tomáš Flos                   2. místo         VII. kategorie 
Petr Dušek                    2. místo                               IV. kategorie 
 
 
 
Kytarové oddělení 
29.až 31. duben 2006 – Mezinárodní kytarová soutěž Giraltovce 2006 (SR) 
Zuzana Lejnarová            5. místo            II. kategorie 
Kristýna Viktorová            4. místo     II. kategorie 
 
19. až 20. květen – Hradecké Guitarrendo 2006 (ČR) 
Kytarové trio            1. místo                                      I. kategorie 
(K. Viktorová, Z. Lejnarová, M. Sochůrková) 
Kytarové trio                          3. místo                                      I. kategorie  
(M. Drahokoupil, J. Drahokoupil, T. Výborný)  
  
24. až  26. květen - XII. ročník Mezinárodní kytarové soutěže Mladí gitaristi 2006             
                                „Festival Ivana Ballu“ (SR) 
Zuzana Lejnarová            5. místo                                     II. kategorie 
Maréta Vavřinová            2. místo                                    III. kategorie 
Kristýna Viktorová            5. místo                                     II. kategorie 
 
15. a 16. červen – Mezinárodní kytarová soutěž „Handlovské gitary“ (SR) 
Kytarové trio           1. místo                                      II. kategorie 
(K. Viktorová, Z. Lejnarová, M. Sochůrková) 
 
Výtvarný obor 
Únor 2006 - fotosoutěž  Konica Minolta.  
Lenka Heřmánková  1. cena 
Martina Brabcová  čestné uznání  
Petra Narovcová                     čestné uznání          
Kateřina Pajerová   čestné uznání 
Zuzana Pavlišová   čestné uznání 
 
 

II. Absolventi ZUŠ příjatí na střední školy uměleckého zaměření 
 

Tři žáci třídy výtvarného oboru byli po úspěšném absolvování talentových zkoušek přijati ke 
studiu na odborné školy. 
Tereza Ronovská  -       SPŠ textilní, Jihlava  (obor propagační výtvarnictví) 
Lucie Tvrdíková  -       ISŠ Praha Kobylisy   (obor propagační výtvarnictví) 
Jan Zeman   -       ISŠ Světlá nad Sázavou (obor malování,tvarování, leptání  
                                                      skla)      
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I. SOUTĚŽE 
  (školní rok 2006/07)                                      

Klavírní oddělení 
11. květen 2007 - „Dvořákův Lipník“, 3. ročník soutěže ZUŠ pro klavírní dua 
Tereza Grafnetterová,   účast na soutěži 
Lenka Jelínková  
     
12. květen -     Festival ZUŠ Středočeského kraje (Poděbrady) 
Tereza Grafnetterová,   čtyřruční hra 
Lenka Jelínková 
Dechové oddělení 
28. únor 2007  -     Okresní kolo celostátní soutěže ZUŠ v komorní hře, Čáslav 
Žesťové kvarteto  1. místo s postupem 
(T. Flos, V. Dojava, P. Dušek, M. Mičánek) 
 
19. březen      -      Olastní kolo celostátní soutěže ZUŠ v komorní hře, Kolín 
Žesťové kvarteto   1. místo s postupem 
(T. Flos, V. Dojava, P. Dušek, M. Mičánek 
 
12.-15. duben   -     Ústřední kolo soutěže ZUŠ v komorní hře, Vysoké Mýto 
Žesťové kvarteto  3. místo  
(T. Flos, V. Dojava, P. Dušek, M. Mičánek) 
 
Kytarové oddělení 
8. až 11. listopad –  Mezinárodní kytarový festival Bojnice 2006 (SR) 
Markéta Sochůrková  finále            II. kategorie - postup do 2. kola 
Kristýna Viktorová  3.cena      II. kategorie 
Lucie Tvrdíková  2.cena       I. kategorie 
Kristýna Nulíčková  4.cena       I. kategorie 
 
12. květen 2007 –    Festival ZUŠ Středočeského kraje (Poděbrady)  
Zuzana Lejnarová    
Markéta Sochůrková   Kytarové trio (Fremlíci) 
Kristýna Viktorová 
Markéta Vavřinová   Kytara 
 
7. až 10. červen –      Mezinárodní kytarová soutěž Zruč nad Sázavou 2007 (ČR) 
Zuzana Lejnarová  8. místo      II. kategorie 
Markéta Sochůrková          10. místo      II. kategorie 
Matěj Drahokoupil  9. místo      II. kategorie 
Jakub Drahokoupil          13. místo      II. kategorie 
Kristýna Viktorová  5. cena       II. kategorie 
Lucie Tvrdíková  4. cena        I. kategorie 
Kristýna Nulíčková  6. místo       I. kategorie 
Markéta Vavřinová  3. cena                  IV. kategorie 
 
7. a 8. srpen  –        Mezinárodní kytarová soutěž „GUITARTALENT 2007“ (Brno) 
Matěj Drahokoupil  3. cena         I. kategorie 
Markéta Vavřinová  4. místo                 IV. kategorie – finále 
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Výtvarný obor 
únor   -    fotosoutěž  Konica Minolta.  
Lenka Heřmánková  1. cena 
Martina Brabcová  čestné uznání  
Petra Narovcová                     čestné uznání          
Kateřina Pajerová   čestné uznání 
Zuzana Pavlišová   čestné uznání 
 
 

II. Absolventi ZUŠ příjatí na střední školy uměleckého zaměření 
 

Tři žákyně třídy výtvarného oboru a jeden byli po úspěšném absolvování talentových zkoušek 
přijati ke studiu na odborné školy. 
Veronika Žáková  -   SPŠG Helichova, Praha (obor propagační grafika) 
Lenka Heřmánková  -   SPŠG Helichova, Praha (obor polygrafie) 
Klára Šťastná  -   SPŠT, Jihlava (obor Návrhářství a modelářství oděvů) 
Petr Dušek   -   konzervatoř, Plzeň (hudební obor – hra na pozoun)                                               
 
Komentář ředitele školy: 
S výsledky a úspěchy žáků kytarového, dechového a klavírního oddělení jsem velmi 
spokojen. Ostatní pedagogové hudebního oboru by si měli vzít příklad z těchto 
jmenovaných oddělení. Můj názor je takový, že každý pedagog by měl za svého 
působení na ZUŠ Zruč nad Sázavou připravit alespoň jednoho žáka na střední školu 
uměleckého zaměření. Pedagogové mohou samozřejmě počítat se stoprocentní 
podporou vedení školy. 
Jsem pyšný a zároveň nadšený z výsledků žáků výtvarného oboru. Je tradicí, že 
absolventi výtvarného oboru jsou každoročně přijímáni na střední odborné školy.   
 
 
 
 

 5. Akce organizované školou, mimoškolní aktivity, veřejná   
     činnost 
 
5.1  Soutěže a přehlídky (2005/2006) 
Každoroční důležitou aktivitou je účast v soutěžích. V letošním školním roce se žáci kytarové 
třídy zúčastnili národní soutěže ZUŠ v komorní hře na kytaru „Hradecké guitarrendo 2006“, 
mezinárodních soutěžích „Hudební festival I.Ballu“ (Slovenská republika), Giraltovce 2006 
(Slovenská republika) a mezinárodní soutěž v komorní hře na kytaru „Handlovské gitary„ 
(Slovenská republika). Žákyně klavírní třídy se zúčastnily mezinárodní soutěže „Hudební 
festival I.Ballu“ (Slovenská republika). Výtvarníci se zapojili do soutěží Konika Minolta, 
ZUŠ, 150. výročí prvního vydání babičky B. Němcové a Velrybí svět. Žákovský dechový 
orchestr ZUŠ orchestr se zúčastnil přehlídky mladých dechových hudeb v Kopidlně a ve 
Zruči nad Sázavou 
 
Soutěže a přehlídky (2006/2007) 
V letošním školním roce se žáci kytarové třídy zúčastnily celoslovenské soutěže ZUŠ ve hře 
na kytaru „Bojnice 2006“, mezinárodní kytarové soutěže „Zruč nad Sázavou 2007“ a 
mezinárodní kytarové soutěže „GUITARTALENT 2007“ (Brno). Žákyně klavírní třídy se 
zúčastnily národní soutěže pro klavírní dua „Dvořákův Lipník“ v Lipníku nad Bečvou. 
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Žesťový kvartet se zúčastnil národní soutěže ZUŠ v komorní hře ve Vysokém Mýtě a 
přehlídky dechových kolektivů v Přelouči. 
ZUŠ Zruč nad Sázavou pořádala 2. ročník Mezinárodní kytarové soutěže „Zruč nad Sázavou 
2007“ (propagace české kytarové hudby skladatelů 21. století – M. Matoušek, M. Tesař). 
Soutěže se zúčastnilo 66 kytaristů. 
 
5. 2  Koncerty 
Důležitou součástí činnosti školy je pořádání kulturních akcí, koncertů, soutěží a výstav pro 
veřejnost. Škola pořádá nejméně jednou za měsíc veřejné koncerty, třídní koncerty, výchovné 
koncerty pro mateřské školy a základní školu, vystupování na různých společenských akcích 
ve městě a okolí. Vyvrcholením činnosti školy pro veřejnost jsou absolventské koncerty žáků 
I. a II. stupně. 
V průběhu školního roku 2005/2006 a školního roku 2006/2007 jsme zajistili 191 vystoupení, 
výstav,  koncertů a výchovných koncertů pro mládež, dospělé ve Zruči nad Sázavou a 
širokém okolí. 
 
5. 3 Exkurze 
Učitelé rozšiřují zájmy žáků hudebního oboru podporou návštěv na koncertech význačných 
hudebníků a veřejných generálních zkoušek orchestru České filharmonie a zájmy žáků 
výtvarného oboru návštěvami výstav v Praze. Na tyto aktivity školy finančně přispívá 
Sdružení rodičů a přátel dětí a školy, které bylo zaregistrováno u Ministerstva vnitra České 
republiky  20. 1. 2003. 
 
 

6. Spolupráce školy s rodiči 
 
6.1 Formy spolupráce 
 
Formy spolupráce komentář 
Občanské sdružení při škole (SRPDŠ) finanční podíl při soutěžích, exkurzích a 

dalších kulturních akcích ZUŠ    
Třídní schůzky, konzultace pro rodiče dvě třídní přehrávky a konzultace pro rodiče 
Školní akce pro rodiče Pravidelné žákovské koncerty, Den 

otevřených dveří („Škola plná hudby“) 
 
Komentář ředitele školy: 
Třídní schůzky a konzultace jsou součástí informačního systému školy. Pro rodiče se konají 
dvakrát za rok třídní přehrávky, kde se zákonní zástupci informují o průběhu a výsledcích 
vzdělávání svých dětí. Větší zájem o informace a spolupráci ze strany rodičů je u rodičů 
mladších žáků. Dle potřeby se jednotliví pedagogové domlouvají s rodiči na individuálních 
konzultacích. 
 
7. Spolupráce se zřizovatelem 
Ve sledovaném období 2005 – 2007 se zlepšila komunikace mezi zřizovatelem a školou. 
Zřizovatel respektuje ve svých rozhodnutí kompetence vedení školy, vyjadřuje se a zaujímá 
stanoviska k záležitostem, které jsou v pravomoci zřizovatele – organizační struktura plat 
ředitele, koncepce rozvoje školy a rozpočet provozních výdajů. Chtěli bychom společným 
jednáním dosáhnout stavu, kdy školství bude jednou z priorit rozvoje města Zruč nad 
Sázavou. Potom by bylo možné zajistit z patřičně zvýšeného rozpočtu nezbytnou obnovu a 
modernizaci vybavení školy. Na rekonstrukci budovy (stavební úpravy, odhlučnění učeben) 
bude opět nezbytné získat státní dotace.  
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8. SWOT analýza    (září 2007) 
 
ÚVOD 
(vypracováno 9. 9. 2007) 
 V následující části se budu zabývat vnitřní a vnější analýzou Základní umělecké 
školy ve Zruči nad Sázavou. Použiji k tomu SWOT analýzu.   
  

Silné stránky Slabé stránky 
- mladý kolektiv pedagogického sboru (vysoké pracovní nasazení) 
- vynikající výsledky žáků kytarové, dechové třídy a žáků VO 
  (soutěže, přijímací zkoušky na střední odborné školy) 
- odloučená pracoviště  
- prezentace školy na veřejnosti (koncerty, kulturní akce, MKS   
   Zruč nad Sázavou, Posázavská přehlídka dechových hudeb) 
- dobré vztahy se zřizovatelem 
- velmi dobré hodnocení ČŠI 
- umělecké obory (HO, VO, TO, LDO) 

- umístění budovy sídla školy   
  (v nájmu ZŠ, nedostatek učeben,   
   samostatnost v rozhodování) 
- odlišné představy zákonných   
   zástupců žáků o vzdělávání a škole 

 
 

Příležitosti Hrozby 
- lepší spolupráce s rodiči 
- kvalitní webové stránky (zlepšení prezentace a informovanosti   
  školy k veřejnosti )                                    
- otevření odloučených pracovišť 
- otevření smyčcového oddělení  
- získání pavilonu C základní školy (samostatná ZUŠ) 
- rekonstrukce a úprava budovy ZUŠ (koncertní sál, odhlučnění    
   učeben, nová WC) 

  - získání bytů pro nové nastupující učitele (abs. konzervatoří) 

- úbytek žáků 
- udržení stávajících zaměstnanců  
  (vyřešit bytovou otázku) 

 

 
     VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ 

 Silné stránky 
  Škola se může pochlubit stabilním mladým učitelským kolektivem, který se 
vyznačuje v pedagogickém procesu vysokým pracovním nasazením. 
 Vedle svých výchovně-vzdělávacích povinností ZUŠ ve Zruči nad Sázavou 
zabezpečuje velmi prospěšnou kulturní osvětu v místě svého působiště i okolí. Pořádáním 
kulturních akcí obohacuje celkovou nabídku možností společenského využití občanů 
všech věkových kategorií. V průběhu roku 2005 – 2007 škola zajistila 191 vystoupení, 
výstav, koncertů a výchovných koncertů pro mládeži i dospělé ve Zruči nad Sázavou a 
širokém okolí. 
 Vedle těchto činností škola velmi účinně ovlivňuje rozvoj výuky kytarové hry. 
Vynikající vzdělávací výsledky žáků kytarového oddělení, jejich úspěšnost v domácích i 
zahraničních soutěžích a v přijímacích řízeních na profesně-orientované umělecké školy  
(konzervatoř, AMU) jsou dokladem velmi vysoké pedagogické profesionality celého 
kolektivu tohoto oddělení. V průběhu roku 2005 – 2007 škola organizovala 2 ročníky 
Mezinárodní kytarové soutěže.  
  ZUŠ udržuje se zřizovatelem od roku 2003 velmi dobré vztahy (do r. 2003 
škola nedostávala žádnou finanční podporu, od r. 2003 škola získává od města 260 000 
Kč). 
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Slabé stránky  
                   ZUŠ byla ve školním roce 2003/2004 přestěhována z budovy zámku do areálu 
nové ZŠ, jejíž pavilónové uspořádání umožňuje téměř bezproblémovou existenci obou 
subjektů. V průběhu loňského roku byly zabezpečeny dobré podmínky pro činnost všech 
deklarovaných uměleckých oborů. V současných podmínkách pro výuku chybí 5 učeben a 
koncertní sál (řešení: získání statní dotace na rekonstrukci budovy pavilonu C). 
  Celý pedagogický sbor se potýká s názory a odlišnými představami rodičů-
zákonných zástupců žáků, které se týkají vzdělávání a koncepce školy (řešení: častější 
rodičovské schůzky, pravidelné třídní přehrávky s účastí rodičů, zkvalitnění webových 
stránek školy – zlepšení prezentace a informovanosti školy veřejnosti). 
     

     VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ  
      Příležitosti 

       Neustále se potýkáme s názorem rodičů, že výuka ZUŠ je zájmovou činností, 
na kterou se žák musí připravovat a může docházet, jak se mu zlíbí. Je to možná 
způsobeno také tím, že žáci hradí úplatu za vzdělávání. To je však pouze zlomek výdajů 
na výuku žáka. Je třeba, aby si rodiče a hlavně žáci uvědomili, že stanou-li se žáky 
základní umělecké školy, musí nejen splnit určité předpoklady, ale ve výuce se musí řídit 
podle daného učebního plánu a plnit osnovy jako v každé základní škole.  

  Důležitým ukazatelem ke zlepšení prezentace a informovanosti veřejnosti je 
zkvalitnění webových stránek školy (v těchto dnech se na nich pracuje).  

  Jestliže chce být školské zařízení konkurenceschopné, musí mít kvalifikované 
pedagogy (absolventy konzervatoří). Řešení je jasné – získat městské byty pro učitele 
ZUŠ.   

  Otevřením dalších odloučených pracovišť v nedalekých menších městech se počet 
žáků ZUŠ Zruč nad Sázavou výrazně zvýší. Vedení školy usiluje o rozšíření tanečního a 
literárně – dramatického oboru které bude umístěno v Načeradci,  Lukavci a v Čechticích. 
Výuka by měla začít od září 2007. 

Základní umělecká škola je v podnájmu základní školy. Podnájemní smlouva 
je podepsána na dobu neurčitou. V roce 2009 po domluvě s městem Zruč nad Sázavou a 
vedením ZŠ bychom měli získat celý pavilon C pro své působení. Po úplné rekonstrukci 
učeben (odhlučnění) a sálu bude ZUŠ Zruč nad Sázavou splňovat požadavky školského 
zařízení na počátku jednadvacátého století. Doufám, že se naše plány podaří uskutečnit.   
Hrozby 
   Hrozbou č.1 je úbytek žáků (řešení: otevření nových odloučených pracovišť 
v okolí města Zruče nad Sázavou). 
   Hrozbou č.2 je udržet stávající zaměstnance v malém městečku. Škola 
v malém městě s odloučenými pracovišti bez výrazného dopravního spojení na velká 
centra a bez podpory města v otázce bytové má s tímto citelné problémy (řešení: nabídka 
– městské byty a zajištění celých úvazků pro pedagogy). 

 
 

9.    ZÁVĚR 
 

     Naší škole se daří vzhledem k věku a schopnostem žáků plnit vzdělávací a výchovné  
cíle programu Základní umělecká škola, č.j. 18418/95 
 
Pro posouzení plnění podmínek vzdělávání byly využity nástroje:  
- kontrolní a hospitační činnost 
- vyhodnocení dotazníků pro žáky, rodiče, učitele 
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- vlastní pozorování  
- rozhovory s pedagogickými i provozními zaměstnanci školy, se žáky 
- besedy s odborníky a školení 
- účast na akcích školy 

 
Pozitivních výsledků bylo dosaženo v oblastech:  
- řízení školy – plánování, organizace, kontrola a hodnocení práce 
- kvalifikovaný sbor ( = s vyšším odborným vzděláním uměleckého směru a    
   vysokoškolským vzděláním pedagogického zaměření )  
- materiálně technické zabezpečení výuky a výchovy 
- kvalitně zpracovaný rozvrh, vyhovující hygienickým požadavkům 
- individuální přístup ve výuce 

     - individuální přístup k žákům nadaným – podpora v rámci příprav na soutěže  
- příprava žáků k přijímacímu řízení a přestupu na střední odborné školy uměleckého  
  směru 
- klima školy – čisté a upravené prostředí vyzdobené pracemi žáků a květinami 
- organizace akcí pro žáky – kulturní, exkurze, zahraniční výjezdy (Mezinárodní soutěže) 
- akce pro rodiče – pravidelné třídní schůzky, přehrávky, vystoupení, setkání 
- prezentace – internetové stránky, příspěvky do tisku, Mezinárodní kytarová soutěž,    
   Posázavská přehlídka dechových hudeb, Dětský karneval, Piškotéka, žákovské koncerty 
- dobré vztahy a spolupráce se zřizovatelem 

 
Negativní zjištění, návrhy opatření 
� Při sledování a hodnocení průběhu vzdělávání bylo konstatováno, že je třeba vést i 

nadále pedagogický kolektiv k uplatňování alternativních metod práce vedoucích k 
tvořivosti a aktivitě žáků.  Tímto směrem je třeba orientovat DVPP v dalším období.  

� Z rozboru závěrů jednání pedagogických rad vyplývá, že i přes kvalitní práci 
pedagogů se nedaří dodržovat školní řád v oblasti docházky a omlouvání 
nepřítomnosti žáků zákonnými zástupci. K tomuto problému je třeba i nadále 
přistupovat s patřičnou důsledností a pro jeho řešení problému využívat především 
spolupráci s rodiči žáků. 

� Neustále se potýkáme s názorem rodičů, že výuka v naší škole je zájmovou činností, 
na kterou se žák nemusí připravovat a může docházet, jak se mu zlíbí. Je to možná 
způsobeno také tím, že žáci platí úplatu za vzdělávání, to je však pouze zlomek výdajů 
na výuku žáka. Je třeba, aby si rodiče a hlavně žáci uvědomili, že stanou-li se žáky 
základní umělecké školy, musí nejen splnit určité předpoklady, ale ve výuce se musí 
řídit podle daného učebního plánu a plnit osnovy jako v každé základní škole. 
Řešením tohoto problému je častější komunikace a spolupráce s rodiči  oproti 
sledovanému období. 

� Byly zjištěny nedostatky v práci předmětových komisí. V následujícím období dle 
rozhodnutí ředitele se budou konat pravidelné schůzky předmětových komise 4 x 
ročně. 

� Hrozbou pro budoucnost školy je úbytek žáků. Vedení školy řeší a nadále bude tuto 
situaci řešit pravidelnými náborovými koncerty ve Zruči nad Sázavou a okolních 
obcích.    

 
� Problémy vyplývající z nedostatku finančních prostředků:  

- nutnost ve spolupráci se zřizovatelem najít prostředky na splnění závazných podmínek  
stanovených hygienickými předpisy ( sociální zařízení s rozvody teplé vody, vyhovující 
osvětlení učeben a pracoven, pravidelné malování všech prostor)  
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- alespoň částečně by pomohlo k rozvoji školy získání příspěvků od sponzorů  - 
dlouhodobý úkol 

- zrušením podpory státu v oblasti rozvoje informačních a komunikačních technologií bylo 
ukončeno systematické vzdělávání učitelů. Do budoucna to představuje riziko, že učitelé 
nebudou patřičně připraveni na rozvoj v této oblasti.  

- stejně se projevuje nedostatek finančních prostředků na DVPP – nutnost organizovat 
potřebné akce pro celé kolektivy v místě školy – efektivnější (úspora cestovních nákladů) 

- neustále se zvyšují ceny hudebních nástrojů a notového materiálu (je vypracován plán 
nákupu na jednotlivou třídu (stejná výše finančních prostředků) 

 
Vedení školy bude i nadále společně hledat cestu v rozvoji školy, využívat všech 

dostupných možností k inspiraci. Je nezbytné reagovat na současný stav v zájmech a 
vytíženosti žáků, kteří jsou zahlceni činnostmi nejen ve škole a mimo školu ale jsou také 
ovlivněni snadným přístupem k technickým vymoženostem (počítače, přehrávače, počítačové 
hry). Obecně se dá říci, že nemají tolik trpělivosti a času věnovat se důkladnému studiu 
klasických hudebních nástrojů – očekávají okamžitý výsledek svého snažení, v opačném 
případě pak ztrácí o svůj zvolený nástroj zájem. 
 Tato skutečnost klade velké nároky na pedagogy, na jejich schopnosti, znalosti a 
invenci ve své pedagogické práci. Musí být schopni vzbudit a udržet zájem svých žáků. Je to 
samozřejmě velice obtížné a proto na pracovních poradách má každý učitel vyjádřit své 
nápady a názory a společně hledat ten optimální přístup k pedagogickému procesu.  

 
Datum vyhotovení zprávy: 15. 10. 2007 
 
Zpráva projednána v pedagogické radě:  30. 10. 2007 
 
 
                                                                                                        Jiří Freml 
                                                                                                       ředitel školy    

 

 
 
 
  
10. Příloha 

10.1 Počty žáků školy v sídle ZUŠ Na Pohoří 575, Zruč nad Sázavou a v 

 jednotlivých odloučených pracovištích 
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II..ppoolloolleettíí  
(školní rok 2005/06)                                       
Zruč nad 
Sázavou 

HO  TO VO LDO Celkem 

Počet žáků 110 72 68 0 250 
 
Uhlířské 
Janovice 

HO TO VO LDO Celkem 

Počet žáků 93 42 63 25 223 
 
Kácov HO TO VO LDO Celkem 

Počet žáků 24 0 0 0 24 
 
Čechtice HO TO VO LDO Celkem 

Počet žáků 27 0 10 0 37 
 
Trhový Štěpánov HO TO VO LDO Celkem 
Počet žáků 26 0 0 0 26 

 
Dolní Kralovice HO TO VO LDO Celkem 
Počet žáků 0 30 0 0 30 

                                                     Celkem     590 
 

IIII..  ppoolloolleettíí  
(školní rok 2005/06)                                       
Zruč nad 
Sázavou 

HO  TO VO LDO Celkem 

Počet žáků 109 68 67 0 244 
 
Uhlířské 
Janovice 

HO TO VO LDO Celkem 

Počet žáků 88 41 55 20 204 
 
Kácov HO TO VO LDO Celkem 
Počet žáků 23 0 0 0 23 
 
Čechtice HO TO VO LDO Celkem 

Počet žáků 27 0 10 0 37 
 
Trhový Štěpánov HO TO VO LDO Celkem 
Počet žáků 26 0 0 0 26 
  
Dolní Kralovice HO TO VO LDO Celkem 
Počet žáků 0 27 0 0 27 

                                                                                                                      Celkem     561    
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II..  ppoolloolleettíí  
  

(školní rok 2006/2007) 
Zruč nad 
Sázavou 

HO  TO VO LDO Celkem 

Počet žáků 128 56 63 31 278 
 
Uhlířské 
Janovice 

HO TO VO LDO Celkem 

Počet žáků 16 0 15 0 31 
 
Kácov HO TO VO LDO Celkem 

Počet žáků 19 0 12 6 37 
 
Čechtice HO TO VO LDO Celkem 

Počet žáků 25 0 14 0 39 
 
Trhový Štěpánov HO TO VO LDO Celkem 
Počet žáků 15 12 8 7 42 

 
Dolní Kralovice HO TO VO LDO Celkem 
Počet žáků 24 27 24 7 82 

  Celkem     509 
IIII..  ppoolloolleettíí  

(školní rok 2006/2007) 
Zruč nad 
Sázavou 

HO  TO VO LDO Celkem 

Počet žáků 125 53 63 22 263 
 
Uhlířské 
Janovice 

HO TO VO LDO Celkem 

Počet žáků 13 0 15 0 28 
 
Kácov HO TO VO LDO Celkem 
Počet žáků 16 0 12 4 32 
 
Čechtice HO TO VO LDO Celkem 

Počet žáků 24 0 12 0 36 
 
Trhový Štěpánov HO TO VO LDO Celkem 
Počet žáků 12 11 8 5 36 

  
Dolní Kralovice HO TO VO LDO Celkem 
Počet žáků 23 27 15 7 72 

Celkem     467 
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10.2 Dotazníková šetření (žáci, zákonní zástupci, pedagogové) 
 
 Dotazník pro žáky ZUŠ Zruč nad Sázavou   
 
1)  Chodíš rád do ZUŠ? 
 
2)  Chodíš jen proto,že si to přejí rodiče 
 
3)   Byl jsi někdy místo vyučování za školou? 
 
4)   Věnuješ se přípravě do ZUŠ pravidelně? 
 
5)   Sledují tvojí domácí přípravu rodiče? 
 
6)   Navštěvují rodiče tvá vystoupení? 
 
7)   Máš hezký vztah se svou učitelkou? 
 
8)   Pomáhá ti ZUŠ ve studiu na ZŠ,SŠ 
 
9)    Líbí se ti prostředí naší školy 
 
10)  Myslíš,že tě výuka v ZUŠ obohacuje? 
 
11)  Chtěl bys pokračovat ve studiu na nějaké odborné škole?  
 
12)   Doporučil bys školu svým kamarádům? 
  
Odpovědi:   ano  -  spíše ano  -  spíše ne  -  ne 
 

 
DOTAZNÍK PRO ŽÁKY ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU 

 
FAKTOR A 

ano 
B 

spíše ano 
C 

spíše ne 
D 
ne 

1 84 13 2 1 
2 7 5 11 77 
3 4 1 1 94 
4 45 28 14 13 
5 36 16 18 30 
6 64 17 8 11 
7 87 11 1 1 
8 58 19 16 7 
9 67 23 3 7 

10 70 21 4 5 
11 34 17 27 22 
12 72 20 3 5 
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O vyplnění dotazníku pro žáky Základní umělecké školy Zruč nad Sázavou bylo požádáno 
300 žáků, z toho se  25 žáků šetření  nezúčastnilo,  k jednotlivým otázkám dotazníku se 
vyjádřilo 275 žáků.  
Výsledek dotazníku vedení školy mile překvapil, většina žáků navštěvuje Základní 
uměleckou školu Zruč nad Sázavou ráda, vztahy mezi učiteli a žáky jsou přátelské a žáci 
učitelům důvěřují.  
 

Dotazník pro žáky ZUŠ Zruč nad Sázavou
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  Hodnocení kultury školy 
 

1 SPOLEČNÉ  CÍLE 
A Žádné povědomí o cílech školy, neúčast na plánování 
B   Malá znalost  cílů a nízká účast na plánování 
C   Průměrné povědomí o cílech, možnost účasti na plánování 
D Dobrá znalost cílů, účast na společném plánování 
E Úplná znalost společných cílů, jasná orientace, společný plán 
 

      2   DUVĚRA VE VEDENÍ ŠKOLY     
A Nedůvěra ve vedení školy 
B Nízká důvěra ve vedení školy 
C Průměrná či částečná důvěra ve vedení školy 
D Většina sboru věří vedení školy 
E Vysoká důvěra ve vedení školy 
 
3 PŘEVLÁDAJÍCÍ STYL ŘÍZENÍ VE VZTAHU K LIDEM 
A Neexistuje možnost spoluúčasti na řízení a rozhodování 
B Jsou omezené možnosti vyjádření se, názory jiných se berou v úvahu jen zřídka 
C Lidé mají možnost se k věcem vyjádřit, někdy je to bráno v úvahu při rozhodování 
D Vedení obvykle k názorům pracovníků hodně přihlíží a využívá je i při rozhodování 
E Pracovníci mají vždy možnost se vyjádřit k důležitým otázkám, je velká snaha  
     dosáhnout v zásadních věcech konsensu 
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4 REŽIM ŠKOLY A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 
A O režimu nelze mluvit, nefunkční struktura 
B Formální režim i struktura nejsou dodržovány, delegování nefunguje 
C Režim a struktura s některými problémy, klady i zápory 
D Dobrý režim školy s fungující organizační strukturou 
E Velmi dobře zaběhlý a dodržovaný režim, funkční struktura včetně delegování  
      pravomocí 
5 ZAMĚŘENÍ VEDENÍ NA PRACOVNÍ ÚKOLY  
A Je zde velmi nízká orientace na výkon 
B Výkonové ukazatele a výsledky práce nejsou hlavní 
C Výsledky a výkony se sledují někdy více, někdy méně 
D Výsledkům a výkonnosti se věnuje náležitá pozornost 
E Škola je vysoce orientována na výkon, plnění úkolů se velmi sleduje 
 
6 KONTROLA 
A Chybí účinná kontrola téměř všeho a všech 
B Kontrola je zaměřena pouze na vyhledávání viníků 
C Kontrola je průměrně přísná a intenzivní s průměrným zaměřením na všechny 
D Kontrola je na dobré úrovni, hledají se i příčiny problémů, nejen viníci   
E Kontrola je systematická a kvalitní, zaměřená na hledání příčin i na prevenci, postihuje  
      vše 
 
7 MOTIVACE PRACOVNÍKU 
A Motivaci se nepřikládá žádný význam 
B Lidé jsou minimálně motivováni k práci 
C Motivace pracovníků je průměrná 
D Motivace pracovníků je na dobré úrovni 
E Motivace ve škole vede k vysokému nasazení, má systém 
 
8 KOMUNIKACE A INFORMOVANOST PRACOVNÍKU ŠKOLY 
A Minimální informovanost, závažné problémy v komunikaci 
B Špatná informovanost, důležité informace dost často chybí 
C Střední informovanost, občas se objevuje zadržování určitých informací 
D Dobrá informovanost, pracovníci mají potřebné informace, komunikace bez problémů 
E Výborná informovanost, komunikace probíhá jak shora dolů, tak zdola nahoru i  

            horizontálně 
 

9 KOMUNIKACE ŠKOLY S OKOLÍM A RODIČI   
A Nedostatečná, vykazuje řadu nedostatků a nedorozumění 
B Škola se jí věnuje málo, je podprůměrná 
C Je asi dostatečná, jsou zde příležitosti pro zlepšení 
D Je dobrá, zaměřená především na rodiče 
E Velmi kvalitní, škola věnuje velkou pozornost komunikaci s partnery a zejména  
      s rodiči 
 
10  INOVATIVNOST 
A Projevy inovativnosti prakticky nejsou, není podpora 
B Inovativnost pracovníků se nevyžaduje, malá inovativnost 
C Inovativnost je jen průměrná, vyvolaná naléhavou nutností 
D Inovativnost pracovníků je všude patrná, je ceněna 
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E Mimořádná inovativnost, škola je považována za průkopníka 
 
11 ROZVOJ UČITELŮ 
 A Neexistuje jasná personální politika, DVPP se nepodporuje 
B Personální politika je založena na intuici, DVPP téměř neprobíhá 
C Personální politika existuje spíš na papíře, v praxi se hodně porušuje, DVPP se  
      přikládá malý význam 
D Jasná personální politika, která se v zásadě dodržuje a podporuje včetně DVPP 
E Jasná personální politika, vysoká podpora rozvoje učitelů a DVPP 
 
12 PRACOVNÍ PODMÍNKY PRO VÝUKU  
A Velmi špatné, neodpovídají zákonným normám 
B Špatné, v určitých případech neodpovídají normám 
C Průměrné, něco by mohlo být určitě i lepší 
D Dobré pracovní podmínky pro práci učitelů 
E Vynikající pracovní podmínky, které berou v úvahu i individuální potřeby pracovníků 
 
13 ESTETICKÉ PROSTŘEDÍ A POŘÁDEK 
A Velmi špatná estetická úroveň, nepořádek až špína 
B Špatná estetická úroveň včetně problémů s hygienou a úklidem 
C Vcelku dobrá estetická úroveň, čistota 
D Velmi dobrá estetická úroveň bez problémů 
E Výjimečná estetická úroveň pracovišť i pracovníků, která podporuje image 
 
14 VZTAHY MEZI PRACOVNÍKY 
A Špatné vztahy, některé až nepřátelské 
B Vztahy nejsou vyrovnané, spolupráce nízká 
C Vztahy umožňují potřebnou spolupráci 
D Vztahy jsou dobré, pracovníci spolupracují 
E Výborné vztahy, atmosféra týmové spolupráce 
 
15 VZTAHY MEZI UČITELI A ŽÁKY 
 A Vztahy jsou špatné, vyskytují se i závažné problémy 

      B Vztahy mohou být lepší, často se vyskytují problémy 
      C Interakce je průměrná s výkyvy na obě strany 
      D Dobré vztahy přispívají k pohodě při výuce 
      E Výborné vztahy a atmosféra důvěry přispívají k výsledkům 
 

16 OČEKÁVÁNÍ VÝSLEDKU VZDĚLÁVÁNÍ 
A Neočekávají se dobré výsledky, nezájem 
B Nízké očekávání výsledků vzdělávání 
C Očekává se dosažení standardu 
D Očekává se dosažení nadprůměrných výsledků 
E Vysoké očekávání výborných a vynikajících výsledků výuky 

 

 

     RESPONDENTI (vypracováno 29. 8. 2007)   
 

 Dotazník byl rozdán osmnácti pedagogickým pracovníkům, kteří dotazník (Kilmann - 
Saxtonova: Kulturní mezera) vypracovali anonymně.  
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   VÝSLEDKY DOTAZNÍKU – Kultura školy (graf) 
 
 

Kultura školy - současný stav
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Kultura školy -očekávaný stav
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 VÝSLEDKY DOTAZNÍKU – Kultura školy (tabulka) 
 
 

Současný stav 
 

FAKTOR A B C D E 

1   36% 64%  
2   14% 72% 14% 
3   79% 14% 7% 
4   29% 64% 7% 
5   21% 72% 7% 
6   21% 79%  
7   7% 79% 14% 
8   21% 79%  
9  7% 29% 43% 21% 
10  7% 14% 72% 7% 
11   14% 65% 21% 
12   36% 64%  
13   50% 43% 7% 
14   36% 50% 14% 
15    93% 7% 
16   43% 50% 7% 

 
 
 
 
 

Očekávaný stav 
 

FAKTOR A B C D E 

1    64% 36% 
2    14% 86% 
3    71% 29% 
4    21% 79% 
5    64% 36% 
6    50% 50% 
7     7% 93% 
8    29% 71% 
9    7% 29% 64% 

10    7% 86%  7% 
11    43% 57% 
12    29% 71% 
13    50% 50% 
14    50% 50% 
15     7% 93% 
16    86% 14% 
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VÝBĚR DVOU FAKTORŮ A JEJICH ŘEŠENÍ  
 
1. Komunikace školy s okolím a rodiči 

 Neustále se potýkáme s názory a odlišnými představami rodičů - zákonných zástupců 

žáka, které se týkají vzdělávání a koncepce školy. Jsou přesvědčeni, že výuka v naší škole je 

jen zájmovou činností, na kterou se žák nemusí připravovat a může docházet, jak se mu 

zlíbí. Je to možná způsobeno také tím, že žáci platí školné (příspěvek na úhradu nákladů 

spojených s poskytováním základů vzdělání ve škole). To je však pouze zlomek výdajů na 

výuku žáka. Je třeba, aby si rodiče a hlavně žáci uvědomili, že stanou-li se žáky základní 

umělecké školy, musí nejen splnit určité předpoklady, ale ve výuce se musí řídit podle daného 

plánu a plnit osnovy jako v každé základní škole. 

 V postupné demokratizační tendenci je žádoucí, aby se rodiče spolupodíleli na 

vytváření školy. Jednak svým hodnocením a pozitivní motivací v přímé výchovně vzdělávací 

práci u svého dítěte, jednak svým hodnocením jako celku (ve znalosti cílů, výchovně 

vzdělávacích programů, projektů a záměrů) podáváním návrhů a doporučení  vedení školy. 

Rodič by neměl být pro školu oponentem, ale v rámci daných pravidel by se měl vědomě 

podílet na dosahování společných cílů. Proto je důležité v budoucnu více s rodiči 

spolupracovat, častěji svolávat rodičovské schůzky a pravidelně realizovat třídní 

přehrávky s účastí rodičů. 

2. Režim školy a organizační struktura 

 Podle názoru vedení organizace má škola velmi dobře zavedený režim, který se 

dodržuje. Organizační struktura včetně delegování pravomocí na jednotlivé zaměstnance je 

funkční, není třeba tento systém měnit, ale zaměřit se na přístup pedagogů k 

otázce koncepce školy.    

 

 

Komentář ředitele školy: 
Dotazník – hodnocení kultury školy je pro mě, jako pro vedoucího pracovníka 

organizace rozhodně přínosem. Zjistil jsem, že školní klima není takové jaké jsem si 

představoval. Hodnocení výsledků dotazníku mě přesvědčily, že někteří učitelé se 

neztotožňují s mými představami a názory „ Jak řídit školu“. Je třeba analyzovat současnou 

situaci a snažit se o změnu. Na závěr si dovolím říci, že s výsledky dotazníku „Kultura 

školy“ jsem spokojen.   

 
 



 46 

 Dotazníkové šetření projektu Kalibro 
 
Dotazník pro rodiče  
Dotazníkového šetření KALIBRO se zúčastnilo  134  rodičů. Rodiče vyjadřovali svou 
odpověď jedním z čísel od 1 do 5. U některých otázek vyšší  číslo znamenalo  horší 
hodnocení, u některých otázek vyšší číslo znamenalo lepší hodnocení - proto je v tabulkách u 
jednotlivých otázek vždy uvedeno číslo,  které znamená „nejlépe“.   
 

1. Spokojenost 
 Číslo  

otázky 
1 
% 

2 
% 

3 
% 

4 
% 

5 
% 

Spokojenost s prostředím                    nejlépe   1 1 64 20 16 0 1 
Spokojenost s výukou                         nejlépe    1 2 70 15 13 0 2 
Doporučili byste školu ?                     nejlépe    1 3 63 16 18 1 2 
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2. Výchova a vzdělávání 
 Číslo 

otázky 
1 
% 

2 
% 

3 
% 

4 
% 

5 
% 

Dodávají sebedůvěru?                        nejlépe    1 1 52 17 25 1 6 
Zažívá dítě strach?                             nejlépe     5 2 3 6 11 7 73 
Rozvíjí estetické cítění?                     nejlépe     1 3 54 19 23 2 2 
Vyhovuje výuka hudby?                    nejlépe     1 4 71 12 16 0 1 
Vede ke zdokonalování?                    nejlépe     1 5 71 12 12 2 2 
Vede k hlubšímu zájmu ?                  nejlépe     1 6 38 9 38 4 11 
Rozvíjí vyjádření pocitů?                   nejlépe    1 7 47 17 26 7 3 
Rozvíjejí spolupráci?                          nejlépe    1 8 40 17 39 1 2 
Rozvíjejí podnikavost?                       nejlépe    1 9 61 12 20 2 4 
Učí je zvládat nové?                           nejlépe    1 10 48 11 31 3 7 
Technika vs. ostatní                           nejlépe     1   11 67 15 16 1 1 
Rozumí teorii?                                    nejlépe    1  12 55 21 19 2 2 
Jak často na akce?                              nejlépe     1 13 6 5 58 15 16 
Jak často cvičí?                                   nejlépe    1  14 41 19 37 1 2 
Spokojenost s nabídkou                      nejlépe    1 15 72 11 17 0 0 
Příprava na další cestu                        nejlépe    1 16 64 20 9 2 4 
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Výchova a vzdělávání
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3. Vztahy 
 Číslo 

otázky 
1 
% 

2 
% 

3 
% 

4 
% 

5 
% 

Chování zaměstnanců k Vám             nejlépe    1 1 74 12 11 1 2 
Chování zaměstnanců k dítěti             nejlépe    1 2 82 6 10 1 1 
Chování žáků k dítěti                          nejlépe    5 3 7 2 16 7 67 
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4. Váha vašeho slova 
 Číslo 

otázky 
1 
% 

2 
% 

3 
% 

4 
% 

5 
% 

Zájem vedení                                      nejlépe    1 1 52 12 22 4 10 
Informování o dítěti                            nejlépe    1 2 66 11 18 3 2 
Informování o dění                             nejlépe    1 3 50 18 25 4 4 
Vyhovují Vám pravidla?                    nejlépe    1 4 67 16 10 0 6 
Ochota pomoci                                   nejlépe    1  5 47 0 0 0 4 
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5. Zázemí 
 Číslo 

otázky 
1 
% 

2 
% 

3 
% 

4 
% 

5 
% 

Spokojenost s nápoji                           nejlépe    1 1 40 11 22 7 19 
Spokojenost při čekání                       nejlépe    1 2 56 24 13 7 0 
Problémy s doprovodem                    nejlépe    5 3 4 3 7 6 79 
Problémy s parkováním                     nejlépe    5 4 9 1 22 7 61 
Ohrožení (doprava aj.)                       nejlépe    5  5 4 5 32 17 42 
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Dotazník pro učitele  
 
Dotazníkového šetření KALIBRO se zúčastnilo  12  učitelů Základní umělecké školy Zruč 
nad Sázavou. 
Učitelé vyjadřovali svou odpověď jedním z čísel od 1 do 5. U některých otázek vyšší  číslo 
znamenalo  horší hodnocení, u některých otázek vyšší číslo znamenalo lepší hodnocení - 
proto je v tabulkách u jednotlivých otázek vždy uvedeno číslo, které znamená „nejlépe“.   
 
 

1.  Spokojenost 
 Číslo 

otázky 
1 
% 

2 
% 

3 
% 

4 
% 

5 
% 

Spokojenost s prostředím                    nejlépe   1 1 75 17 8 0 0 
Spokojenost s žáky                              nejlépe   1 2 25 50 25 0 0 
Spokojenost s profesí                          nejlépe    1 3 33 0 0 0 17 
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2.     Váha vašeho slova 

 Číslo 
otázky 

1 
% 

2 
% 

3 
% 

4 
% 

5 
% 

Komunikace s vedením školy             nejlépe    1 1 92 8 0 0 0 
Problémy ztěžující práci                     nejlépe    5 2 0 0 42 8 50 
Komunikace s žáky                             nejlépe    1 3 8 0 42 33 17 
Vůle k činům                                       nejlépe   1 4 58 33 8 0 0 
Spokojenost s řízením školy               nejlépe    1  5 17 75 8 0 0 
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Váha vašeho slova
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3.       Chuť vzdělávat se 
 Číslo 

otázky 
1 
% 

2 
% 

3 
% 

4 
% 

5 
% 

Probuzení zájmu                                 nejlépe    1 1 17 42 42 0 0 
Oživování výuky                                nejlépe    1 2 17 25 42 8 8 
Motivace známkami                           nejlépe    5 3 8 8 33 33 17 
Nové nápady                                       nejlépe    1 4 17 8 67 8 0 
Objevování ve výuce                          nejlépe    1  5 33 17 25 25 0 
Inspirující otázka                                nejlépe    1 6 17 8 42 8 25 
Sebevzdělávání                                   nejlépe    1 7 92 0 0 0 8 
Návod na zlepšení                              nejlépe     1 8 50 17 33 0 0 
Nesmyslné učivo                                nejlépe    5 9 0 17 25 25 33 
Vyčerpání z výuky                              nejlépe    1    11 8 17 50 17 8 
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4. Odměňování 
 Číslo 

otázky 
1 
% 

2 
% 

3 
% 

4 
% 

5 
% 

Transparentní odměňování                 nejlépe    1 1 67 25 8 0 0 
Finanční motivace                              nejlépe    5 2 33 33 11 0 22 
Spravedlivé odměňování                    nejlépe    1 3 70 30 0 0 0 
Větší pravomoc řediteli                      nejlépe    1 4 36 0 0 0 64 
Dobrovolné aktivity                           nejlépe    1  5 75 0 0 0 25 
Vzájemná řevnivost                           nejlépe     5 6 8 0 42 0 50 
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5. Vztahy 
 Číslo 

otázky 
1 
% 

2 
% 

3 
% 

4 
% 

5 
% 

Společnost kolegů                               nejlépe    1 1 83 8 8 0 0 
Ochota pomoci                                   nejlépe    1 2 67 17 17 0 0 
Zastání před kolegou                          nejlépe    1 3 33 17 50 0 0 
Zastání před ředitelem                        nejlépe    1 4 25 0 58 17 0 
Dodáváte sebedůvěru?                        nejlépe    1  5 92 8 0 0 0 
Podpora od rodičů                              nejlépe     1 6 42 8 50 0 0 
Vyrušování                                         nejlépe    5 7 0 17 8 42 33 
Špatný vliv rodičů                              nejlepší    5 8 0 0 25 42 33 
Kázeň do klasifikace                          nejlepší    5 9 0 8 25 33 33 
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Vztahy
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6. Příklad žákům 
 Číslo 

otázky 
1 
% 

2 
% 

3 
% 

4 
% 

5 
% 

Nezdvořilí učitelé                               nejlépe    5 1 0 0 0 33 67 
Zájem o odevzdanou práci                 nejlépe    1 2 67 25 0 0 8 
Možnost volby                                    nejlépe    1 3 8 25 67 0 0 
Káží vodu, pijí víno                            nejlépe    5 4 0 0 8 33 58 
Zpětná vazba                                       nejlépe    1  5 42 17 33 8 0 
Přizpůsobení se žákům                       nejlépe    1 6 58 0 0 0 42 
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7. Školní vzdělávací program 
 Číslo 

otázky 
1 
% 

2 
% 

3 
% 

4 
% 

5 
% 

Znalost RVP                                       nejlépe    1 1 83 0 0 0 17 
Odpovědnost za učivo                        nejlépe    1 2 33 8 58 0 0 
Změní se učivo?                                  nejlépe    1 3 17 0 0 0 83 
Změníte metody?                                nejlépe    1 4 17 0 0 0 83 
Ztotožnění se s RVP                           nejlépe    1  5 64 0 0 0 36 
Využitelnost zahr. zdrojů                    nejlépe    1 6 75 0 0 0 25 
Příprava ŠVP                                      nejlépe    1 7 18 27 36 18 0 
Dovednosti vs. poznatky                    nejlepší    1 8 18 45 27 0 9 
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Dotazníkového šetření  KALIBRO se zúčastnilo celkem 12 základních uměleckých škol a je 
možné porovnat průměrné výsledky všech dvanácti škol s výsledky Základní umělecké 
školy Zruč nad Sázavou. 
Čím vyšší je průměrný výsledek školy v procentech, tím lepší je její obraz v očích 
respondentů. 
 
Dotazník pro rodiče 
 

Průměr v % Oblast 
 12 ZUŠ celkem   1 ZUŠ  Zruč nad Sázavou   2 
Spokojenost                        1 73,4 86,4 
Výchova a vzdělávání         2 70,3 77,5 
Vztahy                                 3  75,2 87,2 
Váha vašeho slova              4 72,8 78,0 
Zázemí                                5 57,6 76,3 
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Porovnání výsledků
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Dotazník pro učitele 
 

Průměr v % Oblast 
 12 ZUŠ celkem   1 ZUŠ  Zruč nad Sázavou   2 
Spokojenost                         1 68,5 75,7 
Váha vašeho slova               2 64,5 75,4 
Chuť vzdělávat se                3 60,2 64,6 
Odměňování                        4 61,8 66,7 
Vztahy                                 5 66,6 78,2 
Příklad žákům                     6 65,7 76,0 
Školní vzděl. program         7                                                                            56,0 56,4 
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Závěrem můžeme konstatovat, že ve všech oblastech dotazníkového šetření KALIBRO 
dosáhla Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou lepších výsledků  v porovnání 
s výsledky všech 12 základních uměleckých škol. 
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10.3  Demografický vývoj 

 
Vývoj porodnosti ve Zruči nad Sázavou od roku 1998 
 

 
Rok 

 
Počet narozených dětí 

1998 50 
1999 40 
2000 38 
2001 25 
2002 39 
2003 37 
2004 42 
2005 36 
2006 42 

 
 
Od roku 1998 do roku 2001 počet narozených klesá. Děti narození v roce 2001 jsou současní 
žáci prvních tříd základní školy. Od roku 2002 se počet narozených dětí zvyšuje a můžeme 
tedy v následujících letech očekávat nárůst žáků základní umělecké školy ve Zruči nad 
Sázavou.  
 
 
 
10.4   XXII. Posázavská přehlídka mladých dechových hudeb                           
 
       V neděli  21. května 2006 uspořádala Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou ve 
spolupráci se Sdružením rodičů a přátel dětí a školy při ZUŠ a za podpory Města Zruč nad 
Sázavou a Středočeského kraje XXII. Posázavskou přehlídku mladých dechových hudeb. 
Přehlídka se konala za slunečného počasí v krásném prostředí zámeckého parku.  Celkový 
počet účinkujících činil 230. 
Přesně ve 14.00 hodin  zazněla fanfára v podání komorního souboru ZUŠ Zruč nad Sázavou a 
přehlídka byla zahájena.  
      Pak následoval krátký proslov   ředitele  ZUŠ Jiřího Fremla a starosty Mgr. Martina 
Hujera. V průběhu odpoledne se se svým programem představil Mládežnický dechový 
orchestr z odloučeného pracoviště ZUŠ Zruč nad Sázavou Uhlířské Janovice,  Swing Band ze 
ZUŠ Kutná Hora, dechový orchestr ZUŠ Zruč nad Sázavou,  Brass Band ZUŠ Pardubice - 
Polabany a Dechový orchestr mladých ze ZUŠ Vlašim. S některými orchestry vystoupily také 
mažoretky.  
       Vystoupení jednotlivých souborů trvalo 30 minut,  přestávka mezi jednotlivými 
vystoupeními byla využita k výměně a přípravě dalšího souboru na podium. Průvodcem 
celého odpoledne byl ředitel ZUŠ Jiří Freml, který vždy seznámil diváky  s vystupujícím 
orchestrem a jeho repertoárem. Po skončení vystoupení předal vedoucím jednotlivých 
souborů upomínkové předměty, které vytvořila Mgr. Lenka Říhová, učitelka výtvarného 
oboru ZUŠ Zruč nad Sázavou.   
Účinkující bylo zajištěno občerstvení. 
Pro všechny příznivce dechové hudby tato akce znamenala příjemně strávené nedělní 
odpoledne.  
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     XXII. Posázavská přehlídka mladých dechových hudeb přispěla k udržení a zkvalitnění  
dechové hudby mezi mladými lidmi. Účastníci se mohli seznámit s různými hudebními styly, 
které jsou prezentovány  jednotlivými dechovými orchestry  a s úrovní hry ostatních souborů.  
     Hudebníci během přehlídky navázali  přátelské vztahy,  předávali si  zkušenosti i konkrétní 
hudební materiály.    
Celá akce měla velmi dobrou úroveň. 
 
 

 
 

Dechový orchestr ZUŠ Zruč nad Sázavou 
 
 

 

 
 

Sólista (trumpetista) Tomáš Flos 
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Dechový orchestr ZUŠ Zruč nad Sázavou, dirigent – Jan Kovář 

 
 

 
 
10.5 prezentace 1. ročníku Mezinárodní kytarové soutěže  

„Zruč nad Sázavou  2005“ 
 

 

Nejmladší účastník : Maria Korzeniowska - Polsko, Laureát Mezinárodní kytarové soutěže         
Zruč nad Sázavou 2005 – Ihar Dzedusenka (Bělorusko)  
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10.6 Mezinárodní kytarová soutěž Zruč nad Sázavou 2007 

Ve dnech 7. – 10. června městečko Zruč nad Sázavou ožilo. Před budovou Centrin se 
tísnila auta účastníků s nejrůznějšími státními poznávacími značkami. Prostory budovy byly 
vytíženy od rána do večera. Soutěžní sál ladil se sváteční atmosférou i skvělými výkony 
mladých kytaristů. V době konání soutěže byl zajištěn prodej notových materiálů hudebního 
nakladatelství SCHOT MUSIC PANTON, prodejní výstava kytarových pevných pouzder 
IKA, kytar HANIKA a firmy PRAHA MUSIC CENTER.Na soutěž přijelo celkem 66 
mladých kytaristů. V první, nejmladší kategorii jich soutěžilo 19. Nejsilněji obsazena byla 
kategorie druhá, do níž se přihlásilo 22 kytaristů. V třetí kategorii soutěžilo 13 kytaristů a ve 
čtvrté kategorii 12.O tom, že soutěž byla opravdu mezinárodní, svědčí mezinárodní složení 
řad soutěžících i porotců: z Polska k nám přijeli zahrát čtyři soutěžící, ze Slovenské republiky 
čtyři, ze Spolkové republiky Německo dva, z Ruska jeden.     
 O výsledcích rozhodovala porota v této sestavě: Milan Tesař (ČR), Iwona Bodziak 
(Polsko), Ján Labant (SR), Miloslav Matoušek (SRN), Peter Remeník (SR), Stanislav 
Juřica (ČR) a předseda poroty Václav Kučera (ČR).Soutěž probíhala od pátku do neděle v 
sále budovy Centrin a byla přístupná veřejnosti. Zručští občané však navštěvovali spíše 
večerní koncerty v kostele Povýšení sv. Kříže.Díky podpoře představitelů našeho města, 
Ministerstva kultury ČR, Středočeského kraje, Nadace Ćeský hudební fond, sponzorů a 
hlavně zásluhou kolektivu ZUŠ měla tato akce vysokou úroveň a vše probíhalo podle 
stanoveného harmonogramu. Odměnou za vynaložené úsilí byla pochvalná slova hostů i 
pěkné výkony zručských kytaristů. Radek Černý (ZUŠ Kadaň) se stal nakonec absolutním 
vítězem - laureátem soutěže a převzal z rukou Petra Matouška – mistra kytaráře, mistrovskou 
kytaru v hodnotě 3 000 EUR.        
 Poděkování patří P. MgA. Mgr. Jaroslavu Konečnému faráři ve Zruči nad Sázavou za 
poskytnutí prostor kostela Povýšení sv. Kříže ke konání večerních koncertů. 
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prodejní výstava kytar a kytarových pouzder (Centrin) 

 

 
 

koncert Elišky Balabánové v kostele Povýšení sv. Kříže 
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koncert Matěje Fremla a Heleny Mochanové v kostele Povýšení sv. Kříže 

 

laureát Mezinárodní kytarové soutěže Zruč nad Sázavou 2007 – Radek Černý (ZUŠ Kadaň) 
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slavnostní předání hlavní ceny – kytary v hodnotě 3 000,- EUR 

 

Vítězové 2. ročníku Mezinárodní soutěže „Zruč nad Sázavou 2007“ 

 

I. kategorie 

• 1. cena - Jakub Chvátal (Praha, ČR) 
• 2. cena - Tadeáš Matucha (České Budějovice, ČR) 
• 3. cena - Maria Korzeniowska (Polsko) 
• 4. cena - Lucie Tvrdíková (Zruč nad Sázavou, ČR) 
• 5. cena - Hedvika Švendová (Choceň, ČR) 

II. kategorie 

• 1. cena - Kateřina Vyroubalová (Hradec Králové, ČR) 
• 2. cena - Monika Biskupová (Ostrava, ČR) 
• 3. cena - Lenka Chrzanová (Slovenská Republika) 
• 4. cena - Nikola Matoušková (Luby u Chebu, ČR) 
• 5. cena - Kristýna Viktorová (Zruč nad Sázavou, ČR) 

III. kategorie 

• 1. cena - Aleksandra Bodziak (Polsko) 
• 2. cena - Patrik Krušina (Kladno, ČR) 
• 3. cena - Kristýna Dubivská (Slovenská Republika) 
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• 4. cena - Julius Jánoš (Slovenská Republika) 
• 5. cena - Veronika Vitáčková (Pardubice, ČR) 

IV. kategorie 

• 1. cena - Radek Černý (Kadaň, ČR) 
• 2. cena - Matěj Žák (Praha, ČR) 
• 3. cena - Markéta Vavřinová (Zruč nad Sázavou, ČR) 
• 4. cena - Karol Samuelčík (Slovenská Republika) 
• 5. cena - Ondřej Voráč Timotej (Praha, ČR) 
• Čestné uznání - Miroslav Feige (Hradec Králové, ČR) 

 

Absolutním vítězem a Laureátem 2. ročníku Mezinárodní 
soutěže „Zruč nad Sázavou 2007“ se stal Radek Černý z 
Kadaně 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


