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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. 

 

                                                        Zruč nad Sázavou      
 
 
 

                             
                         
                      Čechtice          Trhový Štěpánov 
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                        Kácov                                                           Dolní Kralovice 
 

                    
                 
                     Lukavec Načeradec 
 
 

Vlastní hodnocení školy 
     Toto vlastní hodnocení školy je zpracováno za období jednoho školního roku, 
2007/2008. Návrh struktury vlastního hodnocení školy byl projednán s pedagogickou 
radou dne 7. 9. 2007. Vlastní hodnocení školy bylo projednáno v pedagogické radě dne 
30. 10. 2008. 
     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 analýza  
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Struktura vlastního hodnocení školy 
1. Základní údaje o škole 

- základní údaje o škole 
- charakteristika školy 
- SWOT analýza – říjen 2007 

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 místech poskytovaného vzdělávání (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 
- 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 2008   
9. Závěr   
10. Příloha 

- dotazníková šetření (žáci, zákonní zástupci, pedagogové) 
- demografický vývoj (porodnost) 
- XXIII. Posázavská přehlídka mladých dechových hudeb 
 
 

Personální a časové rozložení vlastního hodnocení školy 
 

Úkol Zodpovídá Termín 

Projednat strukturu a nástroje vlastního 
hodnocení ve vedení školy  

Ředitel 30. 6. 2007 

Projednat strukturu a nástroje vlastního 
hodnocení v pedagogické radě 

Ředitel 30. 8. 2007 

Přidělení jednotlivých oblastí zpracovatelům Ředitel 30. 8. 2007 
1.  Základní údaje o škole Ředitel 30. 8. 2008 
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2.  Personální údaje Účetní 30. 8. 2008 
3.  Vzdělávací program školy Ředitel 30. 8. 2008 
4.   Počty žáků Zástupce ředitele 30. 8. 2008 
5.   Hodnocení žáků Zástupce ředitele 30. 8. 2008 
6.   Průběh a výsledky vzdělávání Ředitel, zástupce ředitele 30. 8. 2008 
7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Účetní 30. 8. 2008 
8. Akce školy Zástupce ředitele 30. 8. 2008 
9. SWOT analýza - září 2007 Ředitel 7. 9. 2007 
10. SWOT analýza – září 2008 Ředitel 30. 9. 2008 
Zpracování textu vlastního hodnocení školy Ředitel, zástupce ředitele, 

účetní 
15. 10. 2008 

Projednání vlast. hodnocení školy ve vedení  Ředitel školy 18. 10. 2008 
Projednání vlast. hodnocení v pedagogické radě Ředitel školy 30. 10. 2008 
 
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). 

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

- Na základě zájmu o výuku uměleckých oborů v okolních obcích zajistit otevření  
nových míst poskytovaného vzdělávání v okolních obcích. 

- Úzce spolupracovat s organizací EGTA CZ a spolu s ní uspořádat 3. ročník 
Mezinárodní kytarové soutěže Zruč nad Sázavou 2009. 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 za symbolickou úplatu 
a finančně se podílet ve spolupráci se SRPDŠ na nákladech souvisejících s touto 
činností. 

 
 

 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 



 7 

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 míst poskytovaného vzdělávání. 
Výuka probíhá ve Zruči nad Sázavou, v Dolních Kralovicích, v Kácově, v Čechticích, v 
Trhovém Štěpánově, v Lukavci a v Načeradci. Celkem je  v ZUŠ zaměstnáno 18 
pedagogických  a 2 nepedagogičtí pracovníci.  
      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.          

 
 
 
 SWOT analýza ZUŠ Zruč nad Sázavou 

 
ÚVOD 
(vypracováno 7. 9. 2007) 
 V následující části se budu zabývat vnitřní a vnější analýzou Základní umělecké 
školy Zruč 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 Zruč 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 79 
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  
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(konzervatoř, AMU) jsou dokladem velmi vysoké pedagogické profesionality celého 
kolektivu tohoto oddělení. V letošním roce probíhá příprava na 3. 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 270 000 Kč). 
 Ve školním roce 2004/2005 navštívila školu Česká školní inspekce a její 
hodnocení bylo velmi dobré. 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 státní dotace na rekonstrukci učeben a sálu - odhlučnění). 
  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, zlepšení prezentace a 
informovanosti školy veřejnosti. 

 
     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.  

  Ve spolupráci se zřizovatelem nabídnout  městské byty pro učitele ZUŠ.  
  Otevřením dalších míst poskytovaného vzdělávání v nedalekých menších městech 

se počet žáků ZUŠ Zruč nad Sázavou výrazně zvýší.     
  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.  
Hrozby 
 Hrozbou č.1 je úbytek žáků (řešení: otevření nových míst poskytovaného 
vzdělávání 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 otevření podobného typu zařízení jako je základní umělecká škola 
a které nabízí dětem školního věku jiné mimoškolní aktivity. Jedná se o dům dětí, který 
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“). 
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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 
- výuka v místech poskytovaného vzdělávání 
- prezentace školy na veřejnosti  (koncerty, kulturní  
   akce) 
- dobré vztahy se zřizovatelem 
- velmi dobré hodnocení ČŠI 

- umístění budovy sídla školy (v podnájmu  
   ZŠ, nedostatek učeben, samostatnost  
   v rozhodování ) 
- odlišné představy zákonných zástupců žáků  
   o vzdělávání a škole 
- úbytek žáků ve Zruči nad Sázavou 

 

Příležitosti Hrozby 
- lepší spolupráce s rodiči 
- otevření dalších míst poskytovaného vzdělávání 
- otevření smyčcového oddělení  
- získání pavilonu C budovy ZŠ 

- úbytek žáků 
- udržení stávajících zaměstnanců (vyřešit  
   bytovou otázku) 
- otevření podobného zařízení jako je ZUŠ,   
   které nabízí jiné mimoškolní aktivity - DM 

 
 
2. Personální podmínky vzdělání 
 
2.1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví 

věk muži ženy celkem % 
do  30 let 4 4 8 40 % 
31 - 40 let 4 3 7 35 % 
41 - 50 let 1 3 4 20 % 
51 - 60 let 0 0 0 0 % 

   61 a více let 1 0 1 5 % 
celkem 10 10 20 100 % 

% 50 % 50 % 100 % x 
 
 
2.2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví  
vzdělání dosažené muži ženy celkem % 
základní 0 0 0 0 
vyučen 0 1 1 5 % 
střední odborné 0 1 1 5 % 
vyšší odborné 6 6 12 60 % 
vysokoškolské bakalářské 1 0 1 5 % 
vysokoškolské magisterské 3 2 5 25 % 
celkem 10 10 20 100 % 
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2.3.  Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace 
odborná kvalifikace splňuje 

kvalifikaci 
nesplňuje 
kvalifikaci 

celkem splňuje 
kvalifikaci % 

učitel hudebního oboru  13 0 13 100 % 
učitel tanečního oboru 1 0 1 100 %   
učitel výtvarného oboru 2 1 3 67 % 
učitel literárně – dramatického 
oboru 

1 0 1 100 % 

celkem 17 1 18 95 % 
 
 
2.4. Aprobovanost výuky 
 

a) hudební obor 
 

Předmět (nástroj) % 
Klavír 81 
Kytara 94 
Akordeon 100 
Dechové nástroje (žestové) 100 
Dechové nástroje (dřevěné) 100 
Zobcová flétna 36 
Hudební nauka 100 
EKN 67 
Housle 100 
Zpěv 100 
Bicí 100 

 
       b)  výtvarný obor 
                                 

 
 
 
 
 

     
  c)  literárně-dramatický obor 
 

 
 
 
 
 
 
 

       
 d)  taneční obor 
 

 
 
 
 
 

předmět % 
Plošná tvorba 80 
Prostorová tvorba 80 
Objektová, akční tvorba 80 

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

předmět % 
  PTV 100 
Taneční průprava 100 
Taneční praxe 100 
Práce v souboru 100 
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2.5. Přehled pracovníků podle aprobovanosti 
 

jméno a příjmení 
 

aprobace učí ve školním roce 

1.   Bělinová Veronika Kytara  Kytara 
2.   Bělohradský Radek Akordeon Akordeon, EKN 
3.   Beránek Jiří Mgr. Hudební výchova, skladba Klavír, korepetice 
4.   Drymlová Monika Mgr. Výtvarná výchova Výtvarný obor 
5.   Freml Jiří Kytara Kytara 
6  . Freml Matěj Kytara Kytara 
7.   Chaloupková Kateřina Housle Housle, zobcová flétna, 

klavír, EKN 
8.   Kopecký Zdeněk   Klarinet Klarinet, saxofon 
9.   Kovář Jan Trubka Trubka, zob. flétna 
10. Kubala Ivan ne Výtvarný obor 
11. Patera Lukáš Akordeon Akordeon, EKN, klavír 
12. Pečenka Pavel Bicí Bicí 
13. Pinkasová Jana Zpěv  Zpěv 
14. Říhová Lenka Mgr. Výtvarná výchova  Výtvarný obor 
15. Zíková Petra Klavír Klavír 
16. Žáček Bohuslav Herectví Literárně-dramatický obor 
17. Živnová Dagmar Tanec Taneční obor 
18. Schůrková Jitka Violoncello HN, EKN, zobcová flétna 
 
 
2.6 Zařazení pracovníků do platových tříd 

 
platová třída 

počet zařazených pracovníků 

2 1 
10 1 
11 1 
12 17 

celkem 20 
 
 
2.7 Trvání pracovního poměru 

Doba trvání počet % 
do 5 let 13 65 % 

do 10 let 3 15  % 
do 15 let  3 15  % 
do 20 let - - 
nad 20 let 1 5  % 

celkem 20 100  % 
 
 
2.8 Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců 
nástupy a odchody počet 
nástupy  3 
odchody 4 
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2.9 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů 
 

Druh studia Pracovník 

 Studium JAMU Brno – hra na kytaru Matěj Freml 

Univerzita Palackého Olomouc -  Muzikologie Jana Pinkasová 
 
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků 
  

Datum konání Název Místo konání Jméno účastníka 
 

 
Září 2007- červen 

2008 

 
Studium pedagogiky 

 
Praha 

 
Žáček Bohuslav 

 
Září 2007- červen          

2008 

 
Kytarové kurzy 

 
Brno 

 
Freml  Jiří 

Bělinová Veronika 
 

Září 2007- květen          
2008 

 
Metodické centrum při JAMU 

(klavír) 

 
Brno 

 
Zíková Petra 

 
Říjen 2007 - březen 

2008 

 
Hra na zobcovou flétnu 

 
Olomouc 

 
Chaloupková 

Kateřina 
Schůrková Jitka 

 
5. - 7. 10. 2007 

 

Rozborový seminář  
k 12. celostátní přehlídce 

výtvarných prací dětí 

 
Litomyšl 

 
Říhová Lenka 

Drymlová Monika 
 

25. 10. 2007 
 

Problematika dětských úrazů a 
možnosti jejich prevence 

 
Zruč nad 
Sázavou 

 
Všichni 

zaměstnanci ZUŠ 
 

21.- 22.11.2007 
Celostátní vzdělávací setkání 
řídících pracovníků ZUŠ 

 
Praha 

 
Freml Jiří 

 
 

24. 1. 2008 

Roční zúčtování daně ze závislé 
činnosti za rok 2007 a  změny   

od 1. 1. 2008 

 
 

Kutná Hora 

 
 

Pištěková Ivana 
 

28. 1. 2008 
Změny v nemocenském 
pojištění a pojistném na 
sociálním zabezpečení  

od 1. 1. 2008  

 
 

Kutná Hora 

 
 

Pištěková Ivana 

 
14. 2. 2008 

 

Hospodaření neziskových 
organizací z daňového pohledu 

 
Kutná Hora 

 
 Pištěková  Ivana 

 
1. - 2. 4. 2008 

Celostátní vzdělávací setkání 
řídících pracovníků ZUŠ  

 
Praha 

 
Freml  Jiří 
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23. - 25. 5. 2008 

Přípravný seminář 
k 13. celostátní přehlídce  

výtvarných prací dětí a mládeže 
na téma Výtvarná výchova a 

média 

 
Police nad 

Metují 

 
 

 Říhová Lenka 

 
6. – 17. 7. 2008 

Setkání přátel komorní hudby a 
interpretační semináře  

 
Litomyšl 

 
Zíková Petra 

 
15. – 22. 8. 2008 

Prázdninové klavírní kurzy 
„Audaces fortuna iuvat“ 

 
Mikulov 

 
Zíková Petra 

 
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. Ve školním roce 2007/08 se ve srovnání 
s rokem 2006/07 odborná kvalifikace výrazně zlepšila (výsledek podle tabulek). Pracovní kolektiv 
školy je stabilizovaný. Velký počet pracovníků ve věku do 30 let. Jsem spokojen. 

 
 

 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). 

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 
Místa poskytovaného vzdělávání – 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. 
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 standardními hudebními nástroji, 
jejichž kvalita umožňuje bezproblémovou realizaci jak základní, tak rozšířené výuky. 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. 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 místech poskytovaného vzdělávání v Kácově, v Čechticích, v Dolních Kralovicích, v 
Lukavci, v Načeradci a v 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  2007 
 

Výnosy 
 

 
Dotace na platy, odvody, FKSP, zákonné pojištění Kooperativa 

 
5 977 213,00 

 
Tržby z prodeje služeb (úplata za vzdělávání) 

 
699 030,00 

 
Tržby z prodeje služeb - mezinárodní kytarová soutěž 

 
163 100,01 

 
Příspěvek na provoz od zřizovatele 

 
220 000,00 

 
Účelová dotace Ministerstva kultury ČR  
 na mezinárodní kytarovou soutěž  

 
45 000,00 

 
Účelová dotace z Fondu kultury Středočeského kraje 
Na mezinárodní kytarovou soutěž 

 
35 000,00 

 
Příspěvek zřizovatele na mezinárodní kytarovou soutěž 

 
40 000,00 

 
Příspěvek Nadace Český hudební fond 
na mezinárodní kytarovou soutěž 

 
5 000,00 

 
Sponzorské dary na mezinárodní kytarovou soutěž 

 
42 000,00 

 
Jiné ostatní výnosy 

 
43 985,75 

 
Úroky 

 
14 613,46 

 
Výnosy celkem - rok 2007 

 
7 284 942,22 

 
Náklady 

 
Spotřebované nákupy  

Kč 
Spotřeba materiálu                                         celkem   414 376,60  Kč 
v tom: 

 

Ostatní materiál 118 797,30 
Čistící prostředky 6 003,00 
Kancelářské potřeby, tiskopisy 66 831,60 
Odborné publikace, knihy, noviny, časopisy 27 089,10 
Školní pomůcky - hudební obor 26 187,60 
Školní pomůcky - výtvarný obor 24 931,50 
Školní pomůcky - taneční obor 13 587,50 
Školní pomůcky literárně dramatický obor 6 547,50 
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 124 401,50 
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Spotřeba  energie                                            celkem  215 531,30  Kč 
v tom: 

 

Spotřeba elektrické energie Zruč nad Sázavou 30 000,00 
Spotřeba elektrické energie Uhlířské Janovice 1 315,40 
Spotřeba tepla Zruč nad Sázavou 164 426,00 
Spotřeba tepla Uhlířské Janovice 3 541,90 
Spotřeba vody Zruč nad Sázavou 16 248,00 
Služby 
 

 

Cestovné 72 932,50 
Ostatní služby                                                  celkem  402 598,56  Kč 
v tom: 

 

Poštovné 6 256,00 
Telefonní poplatky Zruč nad Sázavou + internet 41 262,50 
Telefonní poplatky - mobilní telefony 43 547,50 
Webové stránky 8 703,50 
Nájemné 16 309,85 
Software 12 390,00 
Vzdělávání pedagogických pracovníků 32 567,00 
Vzdělávání nepedagogických pracovníků 5 060,00 
Soutěže - poplatky 6 470,00 
Služby dopravců, revize  69 666,50 
Služby spojené s odbornou pomocí  na PC 15 536,50 
Služby spojené s mezinárodní kytarovou soutěží 144 829,21 
Jiné ostatní náklady                                           celkem  55 418,00   Kč 
v tom:  

 

Zákonné pojištění (Kooperativa) 18 267,00 
Pojištění majetku   (Kooperativa) 20 344,00 
Členské příspěvky AZUŠ 1 200,00 
Bankovní poplatky 15 607,00 
Osobní náklady 
 

 

Mzdové náklady 4 349 595,00 
Ostatní osobní náklady - dohody o provedení práce  v rámci 
mezinárodní kytarové soutěže 

 
62 700,00 

Zákonné sociální pojištění (SP + ZP) 1 524 121,00 
Zákonné sociální náklady                                celkem  123 194,00  Kč 
v tom: 

 

Příděl FKSP 86 992,00 
Příspěvek na stravování zaměstnanců 36 202,00 
 
Náklady celkem - rok 2007                                                                              7 220 466,96 
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Stav majetku k 31. 12. 2007 
 
Účet  018            Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 
                            /pořizovací cena 7 000 - 60 000  Kč/                    22 273,00  Kč 
 
Účet  028         Drobný dlouhodobý hmotný majetek  
                                /pořizovací cena 3 000 - 40 000  Kč/                  1 213 609,60  Kč      
 
Podrozvahový  účet  971    Drobný dlouhodobý hmotný majetek  
                                            /pořizovací cena 300  - 3 000  Kč/                        439 738,99  Kč 
 
Podrozvahový  účet  972    Majetek zřizovatele ve výpůjčce ZUŠ             1 211 788,00  Kč  
 
Celkem         2 887 409,59  Kč 

 
 

 
Čerpání FKSP - rok 2007 

 
Stav účtu k 1. 1. 2007      125 989,00  Kč 
 
Příjmy: 
 
Příděl  FKSP    2 % hrubých mzdových nákladů   90 293,00  Kč 
 
 
Výdaje: 
 
Příspěvek na rekreace      69 950,00  Kč 
Příspěvek na rehabilitaci     10 000,00  Kč 
Vitamínové přípravky     10 830,00  Kč 
Příspěvek na kulturní akce                  2 000,00  Kč 
Vstupenky na sportovní akce       1 500,00  Kč 
Dar při životním výročí 50 let                                                 5 000,00  Kč 
Výdaje celkem      99 280,00  Kč  
 
 
Zůstatek na účtu FKSP k 31. 12. 2007              117 002,00  Kč 
 
 
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 2007 převeden do 
rezervního fondu. 
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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.  
 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 
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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 – 2008  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, 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 

Historie výuky akordeonu v ZUŠ Zruč na Sázavou sahá téměř až k samotnému vzniku 
školy. Pod vedením „ vzdělaných a nevzdělaných pedagogů „ se akordeon postupně stával 
oblíbeným hudebním nástrojem uplatňujícím se především ve hře sólové, doprovodné a 
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komorní v úrovni amatérské a profesionální. Akordeon se stal univerzálním nástrojem pro 
jeho schopnost vychovat všestranného hráče schopného zahrát na veškeré klávesové nástroje 
/ klavír, keyboard, všechny druhy syntetizátorů, varhany atd…., nebo se stát odrazovým 
můstkem pro studium další klávesových nástrojů.  
Zájem o studium akordeonu ale i dalších nástrojů v blízké minulosti a v současnosti stále 
slábne ať už z důsledku populačního, tak v kladení větších nároků na žáka, ale  především 
z důvodu velmi velké a pestré nabídky konkurenčních institucí v oblasti mimoškolních 
aktivit. 
Důležitým prostředkem pro zvýšení počtu zájemců o studium akordeonu je především 
prezentace samotného nástroje na výchovných koncertech pro MŠ a ZŠ,  a na dalších akcích 
školy kterých se akordeonisté zúčastňují. Další prezentací školy je prezentace na soutěžích a 
přehlídkách. Podle plánu MŠMT ČR se žaci akordeonového oddělení pravidelně periodicky 
zúčastnují vyhlášených soutěží ve hře na akordeon. V tomto školním roce 2007/2008 se 
akordeonisté umístili na 2. a 3. místě v oblastním kole konané v Pečkách. 2. místo / II.kat. 
obsadil – Daniel Horáček, a  3. místo /II. kat. – Vlastislav Ryšavý. Absolventem 7-letého 
studia I. stupně  ve  hře na akordeon je Lucie Tvrdíková. 
V průběhu existence akordeonového oddělení vyučovali na naší škole aprobovaní a 
neaprobovaní pedagogové. V současnosti akordeon vyučují dva aprobovaní pedagogové 
Radek Bělohradský a Lukáš Patera oba absolventi konzervatoře v Teplicích. Ve  školním roce 
2007/2008 akordeonové oddělení disponuje 19 žáky / 14 chlapců a 5 děvčat /.  
Při výuce se snažíme využívat nové notové materiály a pomůcky, poznatky z dalšího 
vzdělávání učitelů. Chceme pravidelně doplňovat notové materiály a literaturu, a u vybraných 
nástrojů nechat provést přeladění. V následujícím školním roce plánujeme nákup nového 
nástroje pro začátečníky / Delicia Junior /. 
 V současnosti je boj o žáka a udržení ho ve stavu žactva během na dlouhou trať. Ke 
startu, k cestě a k šťastnému cíli je nezbytně nutná podpora rodičů, komunikace /učitel – 
rodič, učitel – žák / dále je třeba zájem žáka o studium a především schopnosti učitele citlivě 
přistupovat k jednotlivým žákům.   
 

          
 
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 
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 
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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. 

Celý školní rok byl poznamenán tím, že šlo po tříleté době opět o soutěžní rok. 
Všichni pedagogové kytarových tříd (V. Bělinová, J. Freml, M. Freml) dlouhodobě 
připravovali 7 sólistů a dva soubory – duo a trio. 
Žáci: 
Lucie Tvrdíková, Kristýna Nulíčková, Kristýna Viktorová  - V. Bělinová 
DUO: Tvrdíková, Nulíčková      - V. Bělinová 
Markéta Sochůrková, Jakub Drahokoupil, Matěj Drahokoupil - J. Freml 
TRIO: Viktorová, Drahokoupil, Sochůrková   - J. Freml 
Markéta Vavřinová       - M. Freml 

Školním a okresním kolem prošli všichni s 1. cenami s postupem a velkým úspěchem 
bylo, když většina získala i 1. cenu s postupem v kole oblastním. (Pouze Nulíčková získala 
1.cenu bez postupu.) Obzvláště mile překvapilo DUO složené z žákyň nulté kategorie, které 
postoupilo jediné ze všech komorních souborů. Celkové výsledky v národním kole byly velmi 
dobré, hlavně když si uvědomím kolik žáků z jedné Základní umělecké školy se nakonec 
zúčastnilo finále národní soutěže ZUŠ vyhlášené MŠMT ČR. Podrobné výsledky jsou 
zapsány ve Výroční zprávě v odstavci kytarového oddělení. Lucie Tvrdíková ze třídy pí.uč. 
V. Bělinové se letos sama s rodiči zůčastnila Mezinárodního hudebního festivalu Ivana Ballu 
v Dolním Kubíně kde získala krásné druhé místo. Žáci tohoto oddělení pravidelně vystupovali 
na všech žákovských koncertech, koncertech talentů a na různých kulturních akcích mimo 
školu. Pedagogové vystoupili na koncertě učitelů a zároveň již tento rok mají starosti 
s přípravou a s výběrem povinných sladeb na 3. ročníku Mezinárodní kytarové soutěže 
konané u nás ve Zruči nad Sázavou. 
. 

          
 
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 
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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.  
 

         
 
 
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 
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svém povolání (- orientace na profesionální studium). V příštím školním roce se budou 2 
žákyně 2. stupně připravovat na talentovou přijímací zkoušku na vysokou školu – 
pedagogickou fakultu (HV pro 2.stupeň ZŠ a SŠ) a 1 žákyně 1. stupně na střední 
pedagogickou školu. 
 Klavírní třída se pravidelně účastní okresního kola v Národní soutěži ZUŠ, pěkným 
výsledkem je umístění 2 klavíristek T. Grafnetterové a L. Jelínkové v krajském kole 
v Nymburku ve školním roce 2007/2008 (3. místo a čestné uznání v sólové hře).  
 V poslední době máme úbytek žáků na hlavní budově, 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 staršího 
v odpovídající kvalitě je dosti vysoká na finanční situaci rodiny, el.nástroje s úhozovou 
dynamikou nemají parametry klasického nástroje). Udržení stavu žáků klavírní třídy řešíme 
výukou na pobočkách = místech poskytovaného vzdělávání – 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 2 klavírní pedagogové. Předmětovou komisi vede kvalifikovaná 
učitelka, která vyučuje na škole více jak 14 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) Asi 5 žáků na odloučených pracovištích a 
1 žáka na hlavní budově ve Zruči nad Sázavou 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. 
 

• Počty žáků na začátku školního roku: 
Hlavní předmět klavír navštěvuje v naší ZUŠ celkem 32 žáků   (9 chlapců + 23 dívek). 
 

• Zruč nad Sázavou (hlavní budova): 
Petra Zíková:   11 žáků  = 2 chlapci + 9 dívek 
Jiří Beránek:    2 žáci  =    2 dívky 
Lukáš Patera:    1 žák  =    1 dívka 
(Celkem:   14 žáků = 2 chlapci + 12 dívek) 
 

• Trhový Štěpánov   (místo poskytovaného vzdělávání): 
Petra Zíková:   8 žáků  = 4 chlapci +  4 dívky 
 

• Dolní Kralovice   (místo poskytovaného vzdělávání): 
Petra Zíková:   5 žáků  = 1 chlapec + 4 dívky 
Jitka Schůrková:  1 žák  =    1 dívka 
(Celkem:   6 žáků  = 1 chlapec +  5 dívek) 
 

• Čechtice   (místo poskytovaného vzdělávání): 
Kateřina Chaloupková: 2 žáci  = 1 chlapec + 1 dívka 
Lukáš Patera:   2 žáci  = 1 chlapec + 1 dívka 
(Celkem:   6 žáků  = 2 chlapci +  2 dívky) 
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• Počty žáků na konci školního roku: 
Hlavní předmět klavír navštěvuje v naší ZUŠ celkem 31 žáků   (9 chlapců + 22 dívek). 
 

• Zruč nad Sázavou (hlavní budova): 
Petra Zíková:   11 žáků  = 2 chlapci + 9 dívek 
Jiří Beránek:    2 žáci  =    2 dívky 
Lukáš Patera:    1 žák  =    1 dívka 
(Celkem:   14 žáků = 2 chlapci + 12 dívek) 
 

• Trhový Štěpánov   (místo poskytovaného vzdělávání): 
Petra Zíková:   8 žáků  = 4 chlapci +  3 dívky 
 

• Dolní Kralovice   (místo poskytovaného vzdělávání): 
Petra Zíková:   5 žáků  = 1 chlapec + 4 dívky 
Jitka Schůrková:  1 žák  =    1 dívka 
(Celkem:   6 žáků  = 1 chlapec +  5 dívek) 
 

• Čechtice   (místo poskytovaného vzdělávání): 
Kateřina Chaloupková: 2 žáci  = 1 chlapec + 1 dívka 
Lukáš Patera:   2 žáci  = 1 chlapec + 1 dívka 
(Celkem:   6 žáků  = 2 chlapci +  2 dívky) 
 
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. Práce 
s žáky byla směřována k postupnému odstranění nedostatečné hlasitosti pěveckého projevu, 
špatné artikulace, kopírování zpěváků a obav z vystupování na veřejnosti a zároveň k rozvoji 
v oblasti uvědomování si obsahu a významu písní a skladeb, znalostí o autorech textů, hudby, 
vědomostech o kapelách od nichž písně pocházejí.  

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 i zaměřena 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.). Písně jsou 
vybírány z různých žánrů, od lidových, umělých, klasických přes muzikálové k populárním. 

Na začátku školního roku nastoupilo do pěveckého oddělení 22 dívek a čtyři chlapci. 
Na konci roku byl stav 23 dívek a 5 chlapců. V průběhu roku se dvě žákyně a jeden žák 
zúčastnili s paní učitelkou Janou Pinkasovou Dětské pěvecké soutěže „Karlovarský slavík“. 
Krajské kolo se konalo ve městě Mělník a celorepublikové kolo, do kterého postoupila jedna 
žákyně, v Karlových Varech. Poslechnout si děti z celého kraje byla to pro děti velká 
zkušenost.  

Sborový zpěv vznikl nově v tomto školním roce (2007/2008). Přihlásilo se 17 žáků, 
z toho 15 dívek a dva chlapci. Na konci roku byl stav dětí 18 dívek a dva chlapci, celkem 20 
žáků. Děti v průběhu roku zvládly bez problémů jednohlas i jednoduchý dvojhlas. 
Vystupovaly na žákovských koncertech, v mateřských školkách, na výchovných koncertech a 
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na třídní pěvecké přehlídce. Naučily se pohádku o Budulínkovi v dramatickém zpracování od 
J. Uhlíře a Z. Svěráka se kterou slavily velké úspěchy při představeních pro děti i dospělé. 
 
               

 
 
 
Dechové nástroje 
   Dechové nástroje se uplatňují velmi intenzivně, nejen na poli profesionálním, 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 základní vzdělání, které by mu 
umožnilo uplatnit se podle svých schopností a zájmů jako zasvěcený amatér, nebo si zvolil 
hru na některý dechový nástroj jako své povolání a orientoval se na profesionální studium. 
Co se týče oddělení dechových nástrojů na naší škole je situace složitá. Zatímco žesťové 
nástroje a klarinety (saxofony) vyučují kvalifikovaní učitelé, u kterých se dají vysledovat jisté 
pedagogické úspěchy (pěkná umístění v soutěžích vypsaných MŠMT, úspěšné složení 
talentových zkoušek na konzervatoř: Petr Dušek - pozoun, Klára Jelínková - klarinet). Nástroj 
zobcová flétna, který tradičně patří k nejnavštěvovanějším oborům na všech základních 
uměleckých školách je na naší škole vyučována neaprobovaně a bez výsledků. Vedení školy 
má před sebou nelehký úkol – získat a přijmout kvalifikovaného pedagoga a nebo přesvědčit 
učitele dech. nástrojů žesťových aby zahájil studium „hry na zobcovou flétnu“ na 
konzervatoři.  
Při náborech ke studiu na ZUŠ je důležité se zaměřit na získávání žáků na nástroje žesťové, 
propagovat dechový orchestr, uspořádat výchovný koncert pro základní školy atd. 
 
Počty žáků:          I. pololetí (začátek)    II. pololetí (konec) 
J. Kovář:          19 ž.   10 chlapců       9 dívek              18 ž.       9 chlapců      8 dívek   
K. Chaloupková:   20 ž.   10 chlapců     10 dívek              19 ž.       9 chlapců     10 dívek   
J. Schůrková:   8 ž.         -  8 dívek                7 ž.              -              8 dívek   
Celkem: 47 žáků                                                43 žáků 
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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/. 
Přesto, že tento nástroj má být pouze doplňkový, zájem o jeho výuku mezi dětmi stále 
narůstá, což je způsobeno jednak jeho oblibou , která pramení – v porovnání s klavírem -  
z jeho snadnosti, větších zvukových možností a v neposlední řadě i lepší skladnosti. 
Pedagogové vyučující tento moderní nástroj, vedou výuku podle vlastních plánů a osnov,  
byly však slíbeny osnovy, které by vyučování rozdělilo do sedmi ročníků , jako je tomu u 
klasických nástrojů. V současné době se vyučuje dle čtyřletých osnov, což je vzhledem 
k možnostem nástroje a žáků nedostačující.  
Stav žáků elktr.klávesových nástrojůva š. r. 2007/08 :  I. pololetí   -   19 žáků 
           II. pololetí  -   20 žáků 
 
Hudební skupiny ZUŠ Zruč nad Sázavou   
 
ENDLESS 

Začátkem školního roku 2005/2006 spolu s příchodem pana učitele Dalibora Kaplana 
vznikla chlapecká skupina H. i. V / Havrani i Vrány /. Skupina začala ožívat ve složení 
František Herout – klávesy, Šimon Říha – el. kytara, Michal Mandelík – baskytara, Dominik 
Výborný – bicí, Dalibor Kaplan – zpěv a instrumentální doprovod. Později zpěv vyučujícího 
Dalibora Kaplana nahradili žáci pěveckého oddělení. V tomto složení skupina fungovala do 
června 2007. S hudebním repertoárem  zaměřeným především na  zahraniční tvorbu skupina 
vystupovala na mnoha akcích ZUŠ / Dětský karneval, Piškotéka, výchovné koncerty pro ZŠ, 
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otevírání prázdnin a mnoho dalších /, též školu reprezentovala na festivalu ZUŠ 
Středočeského kraje ve školní roce 2006/2007. Na konci školního roku 2006/2007 se kapela 
„rozpadá“odchází dva členové kapely Michal Mandelík – basová kytara, Dominik Výborný – 
bicí, a spolu s nimi opouští učitelský sbor Dalibor Kaplan.  

V novém školním roce 2007/2008 vzniká nová skupina ENDLESS pod vedením p. uč. 
Radka Bělohradského. Do kapely přicházejí tři nový členové: David Náhlovský – bicí, Jiří 
Nerad – el. kytara, Kateřina Jiříková – klávesy, zpěv; dále pokračují František Herout – 
klávesy,zpěv, a Šimon Říha – elektrická kytara,zpěv. Se skladbami zaměřenými na českou 
hudební tvorbu skupina poprvé vystupuje na dětském karnevalu v prosinci 2007.  Úspěšně se 
kapela představila i na mnoha dalších akcích jako je Piškotéka – aneb ples dětí trochu jinak, 
výchovných koncertech pro ZŠ, koncertu na konci školního roku nazvaného „Otevírání 
prázdnin“, dále na akcí města Zruč nad Sázavou „ Pod zámkem „ a na sportovním 
volejbalovém turnaji o letních prázdninách. Pěvecký pilíř skupiny tvoří František Herout, 
který začal studovat na ZUŠ sólový zpěv, k němu se též přidává Šimon Říha, Kateřina 
Jiříková a Jiří Nerad. Repertoár je společně s hráči pečlivě vybrán, vyučujícím upraven na 
potřebné obsazení a nastudován za pomoci zvukové nahrávky. Celkem skupina ENDLESS 
nastudovala za školní rok 2007/2008 19 skladeb. V následujícím roce máme v plánu rozšířit 
repertoár o další skladby a zaměřit se ve vokální složce na zpěv vícehlasů. 

 
ISTA 

Ve školním roce 2007/2008 vedle skupiny ENDLESS složené ze starších žáků ZUŠ 
rodí chlapecká skupina ISTA složená z hudebních juniorů. Jiří Dolejší – el. kytara, Marek 
Fiala – klávesy, Tomáš Výborný – basová kytara, Tomáš Tvrdík – bicí. Pěveckou roli obsadil 
žák pěveckého oddělení Lukáš Vilimovský, dále se v roli zpěváka objeví i Veronika Šťastná, 
Michal Kubík, Šárka Říhová, Angelika Pekárková a příležitostně další žáci a žákyně 
pěveckého oddělení. Hudební repertoár je zaměřen pouze na českou popovou a beatovou 
tvorbu. Repertoár je společně s hráči pečlivě vybrán, vyučujícím upraven na potřebné 
obsazení se zřetelem na technické možnosti hráčů a dále nastudován za podpory zvukové 
nahrávky. Celkem začínající skupina ISTA nastudovala ve školním roce 2007/2008 11 
skladeb. V následujícím roce máme v plánu rozšířit repertoár o další technicky náročnější 
skladby a pěveckou roli pozvolna přenášet na mladší zpěváky. 

Vznikem beatových skupin na naší ZUŠ vznikla další důležitý prezentační nástroj ZUŠ. 
Nastudovaný repertoár obou skupin je na velmi dobré úrovni o čem svědčí velký zájem o 
vystupování ze strany zřizovatele ZUŠ, a dalších organizací. 

 
 

             
                 
                     ENDLESS                                         ISTA 
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Dechový orchestr ZUŠ Zruč nad Sázavou 
 

Ve školním roce 2007/2008 má za sebou dechový orchestr ZUŠ  Zruče nad Sázavou 
čtyřleté působení pod vedením učitele Jana Kováře. 
   Letos se po roční pauze opět konala Posázavská přehlídka mladých dechových hudeb. Po 
minulém velice úspěšném vystoupení byl zachován stejný postup v tom, že žáci školy byli 
doplněni zkušenými hudebníky. Tato „výpomoc“ přinesla do hry pochopitelně kvalitu, sílu 
zvuku požadovaný pro druh skladeb, které byly prováděny, ale především něco nového pro již 
secvičený repertoár a jistou odměnu a motivaci pro členy orchestru, kteří měli možnost si 
zahrát s profesionály, hrát v opravdu velkém dechovém orchestru a každý jeden přispět „se 
svojí troškou do mlýna“  k výsledku,který opět stál za to si poslechnout.  
   Je potřeba doufat, že i  takovéto akce, kde se v dobrém světle předvedlo dechové oddělení 
se odrazí v zájmu nově přihlášených žáků hrát na žesťový nástroj a dechový orchestr na naší 
škole nebude muset pro malé množství členů zaniknout. 
    Orchestr dále v tomto roce vystoupil na již obligátních akcích,jako jsou Piškotéka a Dětský 
karneval. 
Členové:  Trubky    - Tomáš Flos, Dominik Dojava,Václav Dojava, Petr Melcr, Tomáš Kotek 
                 Klarinety -  Václav Šlechtický,Eva Heřmánková, Žaneta Balcarová,Klára Jelínková 
 

 
 
 
4.3.2 Literárně – dramatický obor 

Vyučuje se podle Vzdělávacího  programu literárně-dramatického oboru základních 
uměleckých škol, schváleného MŠMT dne 30. června 2004 pod č.j. 22 558/2004-22  
s platností od 1. 9. 2004. Podařilo se stabilizovat počet žáků LDO, který se pohybuje 
v rozmezí 40 a 45 žáků. Snížení počtu žáků LDO se nepředpokládá. Na začátku školního roku 
v LDO studovalo 49 žáků, na konci 41 žáků. Výchovně vzdělávací proces probíhá podle 
předpokladů a jeho výsledky splňují požadavky Vzdělávacího programu literárně-
dramatického oboru základních uměleckých škol. 
Žáci LDO jsou příkladnými reprezentanty školy a svým osobnostním zhodnocením 
dosaženým díky práci v LDO a svojí uměleckou aktivitou, která se projevuje množstvím 
veřejných divadelních představení, dokazují smysluplnost a nezastupitelnost práce ZUŠ Zruč 
nad Sázavou, potažmo význam uměleckého školství obecně. 
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. 
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     Návaznost na práci ve školním roce 2007/08 je ohrožena jedním faktorem: 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. 

           
 

4.3.3 Výtvarný obor 
Výtvarný obor je již tradičně neoddělitelnou součástí nabídky zájmového vzdělávání, 

jež žákům ve Zruči n.S. a okolí poskytuje základní umělecká škola. 
V souvislosti s mírným úbytkem žáků na ZŠ a díky rozšíření nabídky sportovních aktivit ve 
městě zaznamenal VO mírný pokles stavu žáků. 
Úbytek je ovšem vyrovnáván zájmem nových žáků v místech poskytovaného vzdělávání 
(v blízkých obcích), kde výuku zajišťují naši kvalifikovaní učitelé. 
Předpokladem dobrého fungování výuky a celkového zvyšování kvality VO je zejména 
spolupráce učitelů při přípravě koncepce výchovně vzdělávacího programu, dílčích 
výukových plánů, při organizování výstav a exkurzí a obesílání soutěží. Práce předmětové 
komise také směřuje k důslednému vedení pedagogické dokumentace a k využívání vhodných 
příležitostí pro další vzdělávání pedagogů. Chceme také využít existující rezervy ve 
spolupráci s rodiči žáků, nabídnout jim tvořivé aktivity, na nichž by se mohli podílet spolu 
s dětmi a otevřít tak možný prostor pro budoucí vzdělávání dospělých ve VO. Větší 
zainteresovanost rodičů by se zpětně mohla také projevit v zodpovědnějším přístupu 
samotných žáků k výuce. Stále se totiž potýkáme s představou dětí i rodičů, že VO ZUŠ je jen 
obdobou mnoha „kroužků“ provozovaných školní družinou ZŠ. Je to dáno i tím, že se ZŠ a 
školní družinou sdílíme jeden objekt. 
Pracovna VO je dobře vybavena univerzálně použitelným ergonomicky vyhovujícím 
nábytkem; má i dobré světelné podmínky. Možnost vyčlenění prostoru pro specifické činnosti 
(keramická dílna s kruhem nebo fotokomora) bohužel zatím nemáme. Vedení ZUŠ podle 
možností vychází maximálně vstříc výtvarnému oboru při nákupu materiálu a vybavení. Horší 
podmínky pro výuku jsou v místech poskytovaného vzdělávání (okolní obce), kde využíváme 
volných tříd hostitelských ZŠ, které často ani nejsou  určeny pro výtvarnou výchovu , 
neskýtají potřebné zázemí a učitel si musí většinu pomůcek vozit. Přesto je zájem o výtvarný 
obor trvalý, bez větších výkyvů ve stavech žáků. (Největší změny ve stavech žáků souvisely 
vždy se změnou vyučujícího – v místech poskytovaného vzdělávání.) 
Výtvarný obor se zapojuje do oborových soutěží – práce žáků 4.ročníku I.st. letos postoupily 
do národní přehlídky VO ZUŠ do Šternberka n.M.; pořádá výstavy a zapojuje se do všech 
větších akcí ZUŠ i města. 
Velmi dobré výsledky vykazují také absolventi VO při talentových přijímacích zkouškách na 
SŠ s výtvarným zaměřením. 
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Úspěchem je také to, že ač není ve Zruči žádná střední škola a všichni středoškoláci dojíždějí 
jinam, došlo po letech znovu k oživení výuky ve II.stupni VO ZUŠ. 
 

I. pololetí II.pololetí 
 
Zruč n.S.   L.Říhová  60 žáků 58 žáků 
Dolní Kralovice L.Říhová    9 žáků 10 žáků 
Čechtice  I.Kubala  19 žáků 20 žáků 
Kácov   M. Drymlová  11 žáků 11 žáků 
Trhový Štěpánov M. Drymlová  14 žáků 14 žáků 
Celkem              113 žáků          113 žáků 
 
 

       
 

 4.3.4 Taneční obor 
Vyučuje se podle Vzdělávacího  programu tanečního oboru základních uměleckých 

škol, schváleného MŠMT dne 7. května 2003 pod č.j. 17 620/2003-22 s platností od 1. května 
2003.  
 O taneční obor je stále velký zájem, dobré podmínky jsou i v přípravném studiu, kde se letos 
přihlásilo 43 žáků a to i díky aktivitě vedení, které otevřelo další místa poskytovaného 
vzdělání ( Načeradec, Čechtice, Lukavec). V I. stupni základního studia bylo letos 62 žáků, 
z toho 40 žáků ve Zruči nad Sázavou, 14 žáků z Dolních Kralovic a 8 z Trhového Štěpánova. 
Celkový počet žáků v tanečním oboru byl tedy letos 105. 
Ve Zruči nad Sázavou se taneční obor vyučuje v tanečním sálku, který je dostatečně vybaven 
různými tanečními pomůckami. Za větším prostorem je možnost docházet do Městské 
sportovní haly, kde však nejsou tak dobré podmínky vybavenosti jako na tanečním sálku. 
V průběhu roku se děti účastní mnoha vystoupení, která jsou zaměřena na různé taneční styly. 
Nejvíce se žákyně TO věnují modernímu tanci, ale nechybí ani lidový tanec, s kterým děvčata 
vystoupila na XXIII. ročníku „Posázavské přehlídky dechových orchestrů“. S latinsko-
americkým tancem se žákyně  TO pyšnily na mnoha plesech, s klasickým baletem vystoupily 
na Skorofestivalu tance a hudby v Chocni.  
Taneční obor pod vedením kvalifikované učitelky má vyšší  nároky na vybavení tanečními 
pomůckami a kostýmy. Vedení ZUŠ se bude snažit zajistit dostatek finančních prostředků na  
vybavení tohoto oddělení.  
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Komentář ředitele školy: 
Hodnocení pedagogického procesu na ZUŠ Zruč nad Sázavou bylo vypracováno v září 
2008 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 

místech poskytovaného vzdělávání. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
4.5 Celkové hodnocení žáků – prospěch 
 
2006/2007, 2007/2008 
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 

Školní rok 2007/2008 1. pololetí 2. pololetí 
Zruč nad Sázavou 241 234 
Dolní Kralovice 57 56 
Čechtice 67 65 
Kácov 23 24 
Trhový Štěpánov 46 43 
Lukavec 15 16 
Načeradec 9 9 
Celkem 458 447 
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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, Zbraslavice, 
Načeradec). 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. 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. 

 
 
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: 
V loňském roce jsem vykonal se svým zástupcem R. Bělohradským, uč. K. Chaloupkovou a 
vedoucími předmětových komisí 27 hospitací (u učitelů v hodinách) a 6 hospitací (na 
koncertech žáků ZUŠ Zruč nad Sázavou). V letošním roce plánuji 40 hospitací u patnácti 
kolegů a 7 hospitací na koncertech žáků ZUŠ Zruč nad Sázavou (J. Freml, R. Bělohradský, 
K. Chaloupková). 
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, klavírní, akordeonové a kytarové třídy (opakované úspěchy na 
mezinárodních kytarových soutěží). Výborná a obětavá práce učitele R. Bělohradského ve 
výuce tanečních skupin Endless a Ista. K podstatnému zlepšení v loňském roce došlo u žáků 
pěvecké hlasové výuky - pod vedením mladé začínající učitelky Jany Pinkasové. 
Vyhodnocení hospitační činnosti pedagogů ZUŠ Zruč nad Sázavou byly připraveny hodina 
výuky  učitelky Mgr. M. Drymlové. 
 
 
4.7 Mimořádné výsledky a úspěchy žáků  
 

I. SOUTĚŽE a HUDEBNÍ FESTIVALY 
 

Kytarové oddělení 
 
Národní soutěž ZUŠ MŠMT ČR 2008 
29. leden 2008 - školní kolo Zruč nad Sázavou 
Lucie Tvrdíková   1.cena s postupem  (O.c kategorie) 
Kristýna Nulíčková   1.cena s postupem  (O.c kategorie) 



 33 

Markéta Sochůrková   1.cena s postupem  (  I. kategorie ) 
Kristýna Viktorová   1.cena s postupem  (  II. kategorie) 
Jakub Drahokoupil   1.cena s postupem  (  II. kategorie) 
Matěj Drahokoupil   1.cena s postupem  (  II. kategorie) 
DUO -Tvrdíková, Nulíčková  1.cena s postupem  (  I. kategorie ) 
TRIO-Viktorová, Drahokoupil 1.cena s postupem  (  II. kategorie) 

Sochůrková 
Markéta Vavřinová   1.cena s postupem  (VII.kategorie) 
 
7. březen 2008 - okresní kolo Zruč nad Sázavou 
Lucie Tvrdíková   1.cena s postupem  (O.c kategorie) 
Kristýna Nulíčková   1.cena s postupem  (O.c kategorie) 
Markéta Sochůrková   1.cena s postupem  (  I. kategorie ) 
Kristýna Viktorová   1.cena s postupem  (  II. kategorie) 
Jakub Drahokoupil   1.cena s postupem  (  II. kategorie) 
Matěj Drahokoupil   1.cena s postupem  (  II. kategorie) 
DUO - Tvrdíková, Nulíčková 1.cena s postupem  (  I. kategorie ) 
TRIO -Viktorová, Drahokoupil 1.cena s postupem  (  II. kategorie) 

 Sochůrková 
Markéta Vavřinová   1.cena s postupem  (VII.kategorie) 
 
23. – 24. duben 2008 - oblastní kolo Beroun 
Lucie Tvrdíková   1.cena s postupem  (O.c kategorie) 
Kristýna Nulíčková   1.cena bez postupu  (O.c kategorie) 
Markéta Sochůrková   1.cena s postupem  (  I. kategorie ) 
Kristýna Viktorová   1.cena s postupem  (  II. kategorie) 
Jakub Drahokoupil   1.cena s postupem  (  II. kategorie) 
Matěj Drahokoupil   neúčast z důvodu nemoci (  II. kategorie) 
DUO- Tvrdíková, Nulíčková  1.cena s postupem  (  I. kategorie ) 
TRIO- Viktorová, Drahokoupil neúčast z důvodu nemoci (  II. kategorie) 

Sochůrková 
Markéta Vavřinová   1.cena s postupem  (VII.kategorie) 
 
30. květen – 1. červen 2008 -  národní kolo Nové Strašecí 
Lucie Tvrdíková   čestné uznání I.stupně (O.c kategorie) 
Markéta Sochůrková   čestné uznání I.stupně (  I. kategorie ) 
Kristýna Viktorová   čestné uznání I.stupně (  II. kategorie) 
Jakub Drahokoupil   čestné uznání I.stupně (  II. kategorie) 
DUO- Tvrdíková, Nulíčková  3.cena     (  I. kategorie ) 
Markéta Vavřinová   1.cena     (VII.kategorie) 

 
27. – 29. května 2008 Mezinárodní hudební festival Ivana Ballu, 
       Dolný Kubín 
Lucie Tvrdíková   2.cena    (   I. kategorie) 
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Akordeonové oddělení 
 
Národní soutěž ZUŠ MŠMT ČR 2008 
29. únor 2008 - školní kolo Zruč nad Sázavou 
Daniel Horáček   1.cena s postupem  (  II. kategorie) 
Vlastislav Ryšavý   1.cena s postupem  (  II. kategorie) 
Tereza Barešová 1.cena s postupem (  IV. kategorie) 
Ondřej Táborský 1.cena s postupem (  IV. kategorie) 
 
6. březen 2008 - okresní kolo Zruč nad Sázavou 
Daniel Horáček   1.cena s postupem  (  II. kategorie) 
Vlastislav Ryšavý   1.cena s postupem  (  II. kategorie) 
Tereza Barešová 1.cena s postupem (  IV. kategorie) 
Ondřej Táborský 1.cena s postupem (  IV. kategorie) 
 
27. březen 2008 - oblastní kolo Pečky 
Daniel Horáček   2.cena     (  II. kategorie) 
Vlastislav Ryšavý   3.cena     (  II. kategorie) 
Tereza Barešová nezúčastnila se z důvodu výletu do zahraničí 
Ondřej Táborský nezúčastnil se z důvodu výletu do zahraničí 
 
Klavírní oddělení 
 
Národní soutěž ZUŠ MŠMT ČR 2008 
8. únor 2008 - školní kolo Zruč nad Sázavou 
Tereza Grafnetterová   1.cena s postupem  (  IX. kategorie) 
Lenka Jelínková   1.cena s postupem  (  IX. kategorie)    
 
18. únor 2008 - okresní kolo kutná Hora 
Tereza Grafnetterová   1.cena s postupem  (  IX. kategorie) 
Lenka Jelínková   1.cena s postupem  (  IX. kategorie) 
 
 
19. březen 2008 - oblastní kolo Nymburk 
Tereza Grafnetterová   3.cena     (  IX. kategorie) 
Lenka Jelínková   čestné uznání   (  IX. kategorie) 
 
Pěvecké oddělení 
 
Národní pěvecká soutěž „Karlovarský skřivánek“ 
7. únor 2008 - oblastní kolo Mělník 
Kateřina Kosová   3.místo s postupem  (C. kategorie) 
Lukáš Vilimovský   čestné uznání   (C. kategorie) 
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Výtvarný obor 
 
Národní soutěž „Barevný svět fantazie“ VO ZUŠ MŠMT ČR 2008 
15. květen 2008 - oblastní kolo Zruč nad Sázavou  
Z kolínského hodnocení byly za Středočeský kraj vybrány na 10. národní přehlídku do 
Šternberka na Moravě také práce kolektivu 4. ročník I. stupně naší ZUŠ 
 

 
 Absolventi ZUŠ příjatí na střední školy uměleckého zaměření 

 
Kateřina Pajerová  -   SPŠT, Jihlava (obor Návrhářství a modelářství oděvů) 
Klára Jelínková  -   konzervatoř, České Budějovice (hudební obor – hra na  
                                                             klarinet)                                                
Komentář ředitele školy: 
S výsledky a úspěchy žáků kytarového oddělení jsem velmi spokojen. 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  
Každoroční důležitou aktivitou je účast v soutěžích. V letošním školním roce se žáci kytarové 
třídy zúčastnili národní soutěže ZUŠ v sólové a komorní hře na kytaru, kterou vyhlašuje 
MŠMT a 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 XXIII ročníku  
 
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 2007/2008 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. 
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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 r. 2007 – 2008 je komunikace mezi zřizovatelem a školou na dobré 
úrovni. Zřizovatel respektuje ve svých rozhodnutí kompetence vedení školy, vyjadřuje se a 
zaujímá stanoviska k záležitostem, které jsou v pravomoci zřizovatele – 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.  
 

 
 
8. SWOT analýza    (září 2008) 

 
ÚVOD 
(vypracováno 9. 9. 2008) 
 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 a žáků VO 
  (soutěže, přijímací zkoušky na střední odborné školy) 
- místa poskytovaného vzdělávání  
- skvělá prezentace školy na veřejnosti (koncerty, kulturní akce) 
- dobré vztahy se zřizovatelem 
- velmi dobré hodnocení ČŠI 
- umělecké obory (HO, VO, TO, LDO)¨ 
- mezinárodní kytarová soutěž 

- umístění budovy sídla školy   
  (v nájmu ZŠ, nedostatek učeben,   
   samostatnost v rozhodování) 
- odlišné představy zákonných   
   zástupců žáků o vzdělávání a škole 
- neaprobovaní učitelé hry na zobc.   
  flétnu 
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Příležitosti Hrozby 
- lepší spolupráce s rodiči 
- zlepšení prezentace a informovanosti  školy k veřejnosti                                 
- otevření nových míst poskytovaného vzdělávání 
- rozšíření smyčcového oddělení (housle, violoncello) 
- 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) 
  - přijmout učitele hry na zobcovou flétnu (zkvalitnění výuky) 

- 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). 

      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.  
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  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 
- 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:  
- Téměř kvalifikovaný sbor ( = s vyšším odborným vzděláním uměleckého směru a    
   vysokoškolským vzděláním pedagogického zaměření )  
- materiálně technické zabezpečení výuky a výchovy 
- 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) 
- prezentace – internetové stránky, příspěvky do tisku, Posázavská přehlídka dechových   
  hudeb, Dětský karneval, Piškotéka, žákovské koncerty 

      - dobré vztahy a spolupráce se zřizovatelem 
 

 



 39 

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. Řešení: častější 
komunikace a spolupráce s rodiči oproti sledovanému období (akce pro rodiče – 
pravidelné třídní schůzky, přehrávky, vystoupení, setkání) 
 
� Byly opět zjištěny nedostatky v práci předmětových komisí. V následujícím období 

dle rozhodnutí ředitele se budou konat pravidelné schůzky předmětových komise 3 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.    

� Přijmout aprobovaného pedagoga hry na zobcovou flétnu. 
 

� 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)  

- 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 
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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. 2008 
 
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 

II..  ppoolloolleettíí  
 
Zruč nad 
Sázavou 

HO  TO VO LDO Celkem 

Počet žáků 105 63 60 13 241 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

  
  
  

  
  
  

  
CCeellkkeemm      445588  

IIII..  ppoolloolleettíí  
 
Zruč nad 
Sázavou 

HO  TO VO LDO Celkem 

Počet žáků 104 59 58 13 234 
 

Dolní Kralovice HO TO VO LDO Celkem 
Počet žáků 26 14 9 8 57 

Čechtice HO TO VO LDO Celkem 
Počet žáků 35 8 19 5 67 

Kácov HO TO VO LDO Celkem 
Počet žáků 12 0 11 0 23 

Trhový Štěpánov HO TO VO LDO Celkem 
Počet žáků 20 0 14 12 46 

Lukavec HO TO VO LDO Celkem 
Počet žáků 0 10 0 5 15 

Načeradec HO TO VO LDO Celkem 
Počet žáků 0 9 0 0 9 
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Celkem     447 

 
 
 
10.2 Dotazníková šetření (žáci, zákonní zástupci, pedagogové) 
 
 
Dotazník pro učitele                                                                                 hodnoty uvedeny v % 

 
Otázka 

 
nedostatečná 

 
uspokojivá 

 
dobrá 

 
vynikající 

Ohodnoťte kvalitu vedení školy 7 13 13 67 
Jak hodnotíte kvalitu vedení školy? 7 33 13 47 
Jakou míru loajality cítíte ke své škole? 7 0 26 67 
Myslíte si, že se kolegové vzájemně respektují? 7 26 54 13 
Jsou kolegové k sobě otevření a nepomlouvají se? 13 33 47 7 
Jaká je Vaše komunikace s rodiči? 13 0 67 20 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 

Dolní Kralovice HO TO VO LDO Celkem 
Počet žáků 25 13 10 8 56 

Čechtice HO TO VO LDO Celkem 
Počet žáků 33 8 20 4 65 

Kácov HO TO VO LDO Celkem 
Počet žáků 13 0 11 0 24 

Trhový Štěpánov HO TO VO LDO Celkem 
Počet žáků 19 0 14 10 43 

Lukavec HO TO VO LDO Celkem 
Počet žáků 0 10 0 6 16 

Načeradec HO TO VO LDO Celkem 
Počet žáků 0 9 0 0 9 
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 Dotazník pro žáky - taneční obor                                                           hodnoty uvedeny v % 

Otázka Nikdy Málokdy Občas Často vždy 
Učitel je důsledný ve svých požadavcích. 0 0 3 31 66 
Sám dodržuje to, co ode mne vyžaduje. 0 0 0 16 84 
Když něčemu nerozumím, tak mi to vysvětluje. 0 0 0 16 84 
Učitel mi dává najevo, že mu na mně záleží. 0 0 16 44 40 
Je ti jasný smysl činností v hodině? 0 0 22 47 31 
Jak se těšíš na hodinu? 0 0 3 19 78 
 

Dotazník pro žáky - taneční obor
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 Dotazník pro žáky – výtvarný obor                                                        hodnoty uvedeny v % 
Otázka Nikdy Málokdy Občas Často vždy 

Učitel je důsledný ve svých požadavcích. 17 5 5 24 49 
Sám dodržuje to, co ode mne vyžaduje. 0 2 15 10 73 
Když něčemu nerozumím, tak mi to vysvětluje. 0 0 2 10 88 
Učitel mi dává najevo, že mu na mně záleží. 0 0 12 32 56 
Je ti jasný smysl činností v hodině? 0 5 10 27 58 
Jak se těšíš na hodinu? 2 2 0 18 78 
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 Dotazník pro žáky – hudební obor                                                         hodnoty uvedeny v % 

Otázka Nikdy Málokdy Občas Často vždy 
Učitel je důsledný ve svých požadavcích. 1 2 11 27 59 
Sám dodržuje to, co ode mne vyžaduje. 0 0 5 19 76 
Když něčemu nerozumím, tak mi to vysvětluje. 0 1 1 2 96 
Učitel mi dává najevo, že mu na mně záleží. 0 1 8 31 60 
Je ti jasný smysl činností v hodině? 1 6 11 39 43 
Jak se těšíš na hodinu? 2 15 19 31 33 
 

Dotazník pro žáky - hudební obor
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Dotazník pro žáky – literárně-dramatický obor                                   hodnoty uvedeny v % 

Otázka Nikdy Málokdy Občas Často vždy 
Učitel je důsledný ve svých požadavcích. 11 0 11 78 0 
Sám dodržuje to, co ode mne vyžaduje. 0 0 33 45 22 
Když něčemu nerozumím, tak mi to vysvětluje. 45 0 0 44 11 
Učitel mi dává najevo, že mu na mně záleží. 0 0 56 22 22 
Je ti jasný smysl činností v hodině? 22 11 11 56 0 
Jak se těšíš na hodinu? 0 11 44 45 0 
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Dotazník pro rodiče – taneční obor                                                        hodnoty uvedeny v % 
Otázka Ano Spíše ano Spíše ne ne 

Doporučili byste školu známým? 56 44 0 0 
Vyhovuje Vám informovanost o škole? 50 44 6 0 
Zúčastňujete se pravidelně akcí školy?  11 56 27 6 
Jste spokojeni s chováním učitelů k Vašemu dítěti? 67 33 0 0 
Má Vaše dítě dobrý vztah se svým učitelem? 88 12 0 0 
Jste v pravidelném kontaktu s vyučujícím? 17 39 27 17 
Má Vaše dítě pravidelnou domácí přípravu? 11 66 17 6 

 

Dotazník pro rodiče - taneční obor
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Dotazník pro rodiče – výtvarný obor                                                     hodnoty uvedeny v % 
Otázka Ano Spíše ano Spíše ne ne 

Doporučili byste školu známým? 57 26 4 13 
Vyhovuje Vám informovanost o škole? 57 35 8 0 
Zúčastňujete se pravidelně akcí školy?  18 43 35 4 
Jste spokojeni s chováním učitelů k Vašemu dítěti? 74 18 8 0 
Má Vaše dítě dobrý vztah se svým učitelem? 74 26 0 0 
Jste v pravidelném kontaktu s vyučujícím? 48 30 18 4 
Má Vaše dítě pravidelnou domácí přípravu? 39 13 30 18 
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Dotazník pro rodiče – hudební obor                                                     hodnoty uvedeny v % 
Otázka Ano Spíše ano Spíše ne ne 

Doporučili byste školu známým? 78 18 4 0 
Vyhovuje Vám informovanost o škole? 58 31 7 4 
Zúčastňujete se pravidelně akcí školy?  28 52 16 4 
Jste spokojeni s chováním učitelů k Vašemu dítěti? 85 11 4 0 
Má Vaše dítě dobrý vztah se svým učitelem? 93 7 0 0 
Jste v pravidelném kontaktu s vyučujícím? 50 29 16 5 
Má Vaše dítě pravidelnou domácí přípravu? 51 33 11 5 

 

Dotazník pro rodiče - hudební obor
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   Dotazník pro rodiče – literárně-dramatický obor                                hodnoty uvedeny v % 
Otázka Ano Spíše ano Spíše ne ne 

Doporučili byste školu známým?     
Vyhovuje Vám informovanost o škole?     
Zúčastňujete se pravidelně akcí školy?      
Jste spokojeni s chováním učitelů k Vašemu dítěti?     
Má Vaše dítě dobrý vztah se svým učitelem?     
Jste v pravidelném kontaktu s vyučujícím?     
Má Vaše dítě pravidelnou domácí přípravu?     

 

Komentář ředitele školy k dotazníkovému šetření 

Dotazníková šetření zkoumala problematiku  klimatu ve škole a vztah žák - učitel - rodič.  
Výsledky šetření jsou příznivé a mohl bych být spokojen. Ukazuje se však,  že se 

někteří pedagogové neztotožňují s mými představami a názory na řízení školy a to se   
projevuje na celkové atmosféře ve škole. Jen podnětné a pozitivně laděné vnitřní prostředí 
školy přispívá kladně k  rozvoji osobnosti žáků. Řízení školy a výchovně-vzdělávacího 
procesu  se opírá o vnitřní dokumenty, které definují strukturu organizace a povinnosti 
jednotlivých pracovníků. Plynulý chod všech organizačních úseků má příznivý dopad na 
výchovně-vzdělávací proces. Zaměstnanci školy se musí  zapojovat do aktivit, které 
prezentují výsledky práce našich žáků na veřejnosti a musí být vůči  škole loajální.  V naší 
malé škole je základním předpokladem fungování týmová spolupráce. Vždyť jen 
kvalifikovaní pedagogové, kteří se navzájem respektují a dodržují stanovená pravidla, jsou  
vzorem pro své žáky a  pomáhají vytvořit dobré jméno naší školy. 
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Zájmem  školy je naplnit v přijatelné míře očekávání rodičů, kteří do ní posílají své 
děti. Ukazatelem úspěšnosti školy je v tomto směru spokojenost rodičů se školou,  respektive 
s dobrou  úrovní vzdělávání,  kterou vyjádřili v dotazníkovém šetření rodiče žáků hudebního, 
výtvarného a tanečního oboru. Je třeba dále nabízet rodičům rozmanité formy spolupráce a je 
žádoucí, aby se rodiče podíleli  na dosahování společných cílů. Proces výchovy a vzdělávání 
musí být založen v duchu  komunikace a spolupráce s rodičovskou veřejností i se všemi 
institucemi, které mají vliv na práci školy a průběh výchovně-vzdělávacího procesu.   

Vzdělávání je nikdy nekončící práce,  která přináší nové výzvy a požadavky. Úspěchu 
lze dosáhnout jen optimálním propojením tří hlavních oblastí: kvalitní výuka, celková 
atmosféra školy a spolupráce s rodiči.    
 

10.3  Demografický vývoj 

Vývoj porodnosti ve Zruči nad Sázavou od roku 1998 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 XXIII. Posázavská přehlídka mladých dechových hudeb                           
 
       V neděli 25. května 2008 uspořádala Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou a za 
podpory Města Zruč nad Sázavou a Středočeského kraje XXIII. Posázavskou přehlídku 

Rok Počet narozených dětí 
1998 50 
1999 40 
2000 38 
2001 25 
2002 39 
2003 37 
2004 42 
2005 36 
2006 42 
2007 37 
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mladých dechových hudeb. Přehlídka se konala za slunečného počasí v krásném prostředí 
zámeckého parku.   
Přesně ve 14.00 hodin  byla přehlídka zahájena slavnostní fanfárou podání komorního 
souboru žáků ZUŠ Zruč nad Sázavou. Pak následoval krátký proslov  ředitele  ZUŠ Jiřího 
Fremla a starosty Mgr. Martina Hujera. V průběhu odpoledne se se svým programem 
představilo pět mladých dechových orchestrů. Jako první vystoupil orchestr Pogrejvačka ze 
Základní umělecké školy Plzeň Sokolovská, který vznikl v roce 2007. Druhý v pořadí se 
představil dechový orchestr Základní umělecké školy Dobříš, který má za sebou již několik 
vystoupení v zahraničí, kde propaguje hudbu českých autoru jako je Vacek, Vejvoda, Kmoch. 
Přehlídka pokračovala vystoupením orchestru Základní umělecké školy Žďár nad Sázavou. 
Jako čtvrtý v pořadí zahrál dechový orchestr Základní umělecké školy Ledeč nad Sázavou a 
jako poslední  domácí orchestr Základní umělecké školy Zruč nad Sázavou, s kterým 
vystoupily žákyně tanečního oboru ZUŠ. 
Celou přehlídku zakončilo společné vystoupení všech pěti mládežnických dechových 
orchestrů se skladbami „Šly panenky silnicí“ a „Jaro mládí“.   
Posázavské přehlídky se zúčastnilo 115 účinkujících, 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 Zruč nad Sázavou 
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.   
V 17.30 hod. byla přehlídka ukončena. Účinkující i diváci odcházeli s pocitem krásných 
hudebních zážitků a příjemně stráveného nedělního odpoledne. 
Pro všechny příznivce dechové hudby tato akce znamenala příjemně strávené nedělní 
odpoledne.  XXIII. ročník Posázavské přehlídky mladých dechových hudeb přispěl 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. 
 

     
                 
              Základní umělecká škola Plzeň Sokolovská 
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Základní umělecká škola Dobříš 
 
 

 
Základní umělecká škola Žďár nad Sázavou 
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Základní umělecká škola Ledeč nad Sázavou 
 
 

 
 

Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou 
 


