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Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou 
Na Pohoří 575 

285 22 Zruč nad Sázavou 
 
 

Vlastní hodnocení školy 
 

Školní rok  2008/2009 – 2009/2010 – 2010/2011 

 
 

 
 
 

Identifikátor školy: 600 046 516 
 

Termín vlastního hodnocení školy: říjen 2011 
 

 
Školní rok: 2008/2009 – 2009/2010 – 2010/2011 Zpracovatel:   Jiří Freml 
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Základní um ělecká škola Zru č 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, Na Pohoří 575   
 
 
 

           
 
   Zruč nad Sázavou, Malostranská 123              Zruč nad Sázavou, 5. května 401   
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                 Čechtice     Trhový Št ěpánov 
 

                 
                       

                        Kácov                                                       Dolní Kralovice  
 

     
                 
             Načeradec                                                       Zbraslavice 

 
 

Vlastní hodnocení školy 
     Toto vlastní hodnocení školy je zpracováno za období tří školních roků 2008/2009, 
2009/2010, 2010/2011. Návrh struktury vlastního hodnocení školy byl projednán s pedagogickou 
radou dne 7. 9. 2009. Vlastní hodnocení školy bylo projednáno v pedagogické radě dne 30. 10. 
2011. 
     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 
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     Projednání struktury a nástrojů vlastního hodnocení, přidělení jednotlivých oblastí  
     zpracovatelům, časové rozložení : 
     
 Nástroje 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 
 
Struktura vlastního hodnocení školy 
1. Základní údaje o škole 

- základní údaje o škole 
- charakteristika školy 
- informace o odloučených pracovištích 

 
2.   Personální podmínky vzdělávání 

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

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

 
4. Průběh a  výsledky vzdělávání 

- osnovy a učební plány schválené MŠMT 
- RVP ZUV, ŠVP 
- 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 
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Personální a časové rozložení vlastního hodnocení školy za školní roky 2008/2009, 2009/2010, 
2010/2011 

 
 

Úkol 
 

 
Zodpovídá 

 
Termín 

Projednat strukturu a nástroje 
vlastního hodnocení ve 
vedení školy  

Ředitel  do 30. 6. 2010 

Projednat strukturu a nástroje 
vlastního hodnocení 
v pedagogické radě 

Ředitel do 4. 9. 2010 

Přidělení jednotlivých oblastí 
zpracovatelům 

Ředitel do 4. 9. 2010  

1.  Základní údaje o škole Ředitel do 30. 8. 2011 
2.  Personální údaje Účetní do 30. 8. 2011 
3.  Vzdělávací program školy Ředitel do 30. 8. 2011 
4.   Počty žáků Zástupce ředitele do 30. 8. 2011 
5.   Hodnocení žáků Zástupce ředitele do 30. 8. 2011 
6.   Průběh a výsledky    

vzdělávání 
Ředitel, zástupce ředitele do 30. 8. 2011 

7.  Hodnocení jednotlivých 
     tříd HO, VO, TO, LDO 

 
Učitel hlavního předmětu 

 
do 30. 8. 2011 

8. Další vzdělávání     
    pedagogických pracovníků 

Účetní do 30. 8. 2011 

9. Akce školy Zástupce ředitele do 30. 8. 2011 
10. SWOT analýza  
       

Ředitel do 30. 9. 2011 

Zpracování textu vlastního 
hodnocení školy 

Ředitel, zástupce ředitele, 
účetní 

do 15. 10. 2011 

Projednání vlastního 
hodnocení školy ve vedení 
školy 

Ředitel školy do 18. 10. 2011 

Projednání vlastního 
hodnocení v pedagogické 
radě dle novely vyhlášky  č. 
225/2009 Sb., kterou se mění 
vyhláška č. 15/2005 Sb. 

 
Ředitel školy 

 
do 31. 10. 2011 

 
 
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.  
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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. 
 
Zhodnocení plnění konkrétních cílů směřující k celkovému rozvoji školy (žák, pedagog, vedení 
školy atd.) 

- Zlepšit vnitřní zařízení a vybavení tak, aby škola odpovídala  představám základního 
uměleckého školství  21. století (Rekonstrukce školy) – splněno. 

- 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 (cesta k tomuto cíli se výrazně lepší, budeme se nadále 
snažit – kontrola v podobě monitoringu) – splněno.  

- 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) – splněno. 

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

- 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 – splněno. 

- Na základě zájmu o výuku uměleckých oborů v okolních obcích zajistit výuku kvalifikovanými 
pedagogy (od 1. 9. 2011 je pedagogický sbor plně kvalifikovaný, dva učitelé jsou výkonnými 
umělci) – splněno. 

- 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 – splněno. 

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

 
 

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

ZÁKLADNÍ UM ĚLECKÁ ŠKOLA ZRU Č 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 freml@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 
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Místa poskytování vzdělávání Zruč nad Sázavou, Na Pohoří 575 
Zruč nad Sázavou, 5. května 401 
Zruč nad Sázavou, Malostranská 123 
Dolní Kralovice, Školní 1 
Čechtice, Na Lázni 335 
Trhový Štěpánov, Sokolská 256 
Trhový Štěpánov, Vlašimská 342 
Kácov, Nádražní 216 
Načeradec 270 
Zbraslavice, Komenského 190 

IZO ředitelství  102 238 294 
Vedoucí a hospodářští 
pracovníci 

Ředitel:  Jiří  Freml 
Zástupce ředitele školy:  Radek Bělohradský 
Vedoucí odloučených pracovišť:  Lukáš Patera 
Účetní: Ivana Pištěková 

Přehled hlavní činnosti školy 
(podle zřizovací listiny) 

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

 
 
1.2.   Charakteristika školy 
 

 Základní umělecká škola ve Zruči nad Sázavou je zřizována Městem Zruč nad Sázavou. 
S účinností od 1. ledna 2003 se škola, která byla organizační složkou, stává v právní formě 
příspěvkovou organizací.  
 ZUŠ tvoří důležitou součást kulturního a společenského života ve Zruči nad Sázavou. 
Vyučuje se ve čtyřech uměleckých oborech: hudebním, výtvarném, tanečním a literárně-
dramatickém. V současné době má ZUŠ deset míst poskytovaného vzdělávání. Výuka probíhá ve 
Zruči nad Sázavou (Na Pohoří 575, 5. května 401, Malostranská 123), v Dolních Kralovicích, v 
Kácově, v Čechticích, v Trhovém Štěpánově - Sokolská 256, ve Zbraslavicích 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.     
 

      

2. Personální podmínky vzd ělání 
 
2.1. Členění zaměstnanc ů podle v ěku a pohlaví 
 
Školní rok 2008/2009 

Počet 
pedagog. 

pracovník ů 

 

do 30 let  

 
31- 40 let  

 
41- 50 let  

 
51- 60 let  

 
Nad60 let  

Z toho  
důchodci  

Průměrný 
věk 

Celkem         
17 9 5 2 1 0 0 32 

z toho žen        
7 4 1 2 0 0 0 32 
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Školní rok 2009/2010 
Počet 

pedagog. 
pracovník ů 

 

do 30 let 

 
31- 40 let  

 
41- 50 let  

 
51- 60 let  

 
Nad60 let  

Z toho  
důchodci  

Průměrný 
věk 

Celkem         
20 9 6 4 1 0 0 33 

z toho žen        
11 4 3 4 0 0 0 34 

 
 

Školní rok 2010/2011                                                                                                                 
Počet 

pedagog. 
pracovník ů 

do 30 let 
 

31- 40 let  
 

41- 50 let  
 

51- 60 let  
 

Nad60 let  
Z toho  

důchodci  
Průměrný 

věk 

Celkem         
19 10 5 3 1 0 0 33 

z toho žen        
9 5 1 3 0 0 0 33 

 
 
2.2. Členění zaměstnanc ů podle vzd ělání a pohlaví  
 
Školní rok 2008/2009 
vzdělání dosažené muži ženy celkem % 
základní 0 0 0 0 % 
vyučen 0 0 0 0 % 
střední  0 0 0 0 % 
vyšší odborné 6 6 12 71 % 
vysokoškolské bakalářské 0 0 0 0 % 
vysokoškolské magisterské 4 1 5 29 % 
celkem 10 7 17 100 % 
 
 
Školní rok 2009/2010 
vzdělání dosažené muži ženy celkem % 
základní 0 0 0 0 % 
vyučen 0 0 0 0 % 
střední  0 1 1 5 % 
vyšší odborné 7 6 13 65 % 
vysokoškolské bakalářské 0 0 0 0 % 
vysokoškolské magisterské 2 4 6 30 % 
celkem 9 11 20 100 % 
 
 
Školní rok 2010/2011 
vzdělání dosažené muži ženy celkem % 
základní 0 0 0 0 % 
vyučen 0 0 0 0 % 
střední  1 1 2 11 % 
vyšší odborné 6 7 13 68 % 
vysokoškolské bakalářské 0 0 0  0 % 
vysokoškolské magisterské 3 1 4 21 % 
celkem 10 9 19 100 % 
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2.3.  Členění pedagogických pracovník ů podle odborné kvalifikace 
 
Školní rok 2008/2009 
odborná kvalifikace splňuje 

kvalifikaci 
nespl ňuje 
kvalifikaci 

celkem splňuje 
kvalifikaci %  

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

 
1 

 
0 

 
1 

 
100 % 

celkem 17 0 17 100 % 
 
Školní rok 2009/2010 
odborná kvalifikace splňuje 

kvalifikaci 
nespl ňuje 
kvalifikaci 

celkem splňuje 
kvalifikaci %  

učitel hudebního oboru  15 1 16 95 % 
učitel tanečního oboru 1 0 1 100 %   
učitel výtvarného oboru 2 0 2 100 % 
učitel literárně – dramatického 
oboru 

 
1 

 
0 

 
1 

 
100 % 

celkem 19 1 20 95 % 
 
Školní rok 2010/2011 
odborná kvalifikace splňuje 

kvalifikaci 
nespl ňuje 
kvalifikaci 

celkem splňuje 
kvalifikaci %  

učitel hudebního oboru  14 1 15 95 % 
učitel tanečního oboru 1 0 1 100 %   
učitel výtvarného oboru 2 0 2 100 % 
učitel literárně – dramatického 
oboru 

 
1 

 
0 

 
1 

 
100 % 

celkem 18 1 19 95 % 
 

 
2.4. Aprobovanost výuky 
 

a) hudební obor  
 
Školní rok 2008/2009                                                                  
Předmět (nástroj) % 
Klavír 35 
Kytara 100 
Akordeon 100 
Dechové nástroje (žesťové) 100 
Dechové nástroje (dřevěné) 100 
Zobcová flétna 35 
Hudební nauka 100 
EKN 50 
Housle 100 
Zpěv 100 
Bicí 100 

 
Školní rok 2009/2010 
Předmět (nástroj) % 
Klavír 50 
Kytara 100 
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Akordeon 100 
Dechové nástroje (žesťové) 100 
Dechové nástroje (dřevěné) 100 
Zobcová flétna 35 
Hudební nauka 100 
EKN 50 
Housle 100 
Zpěv 70 
Bicí 100 

 
 Školní rok 2010/2011 
Předmět (nástroj) % 
Klavír 50 
Kytara 100 
Akordeon 100 
Dechové nástroje (žesťové) 100 
Dechové nástroje (dřevěné) 100 
Zobcová flétna 35 
Hudební nauka 100 
EKN 70 
Housle 100 
Zpěv 100 
Bicí 0 

 
    b)  výtvarný obor  
  
Školní rok 2008/2009                                 

 
 
 
 
    

 

Školní rok 2009/2010                                 
 
 
 
 
  

 

Školní rok 2010/2011                                 
 
 
 
 
 

 
 c)  literárn ě-dramatický obor  
 
Školní rok 2008/2009                                 

 
 
 
 
 
 

předmět % 
Plošná tvorba 100 
Prostorová tvorba 100 
Objektová, akční tvorba 100 

předmět % 
Plošná tvorba 100 
Prostorová tvorba 100 
Objektová, akční tvorba 100 

předmět % 
Plošná tvorba 100 
Prostorová tvorba 100 
Objektová, akční tvorba 100 

předmět % 
PDV 100 
Dramatická průprava 100 
Dramatika a slovesnost 100 
Přednes 100 
Pohyb 100 
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Školní rok 2009/2010                                 
 
 
 
 
 
 
 

 
Školní rok 2010/2011                                 

 
 
 
 
 
 
 

    
 d)  taneční obor  
 
Školní rok 2008/2009                                 

 
 
 
 
 

 
Školní rok 2009/2010                                 

 
 
 
 
 

 
Školní rok 2010/2011                                 

 
 
 
 
 

 
 

Komentá ř ředitele školy 

Podporujeme všechny formy studia vedoucí k zajištění odborné kvalifikace a finančně se podílíme 
na prázdninových hudebních kurzech a festivalech. K 1. 9. 2011 jsou všichni pedagogové 
kvalifikovaní (pedagog LDO, pedagog bicích nástrojů – výkonný umělec). Pracovní kolektiv 
školy je stabilizovaný. Velký počet pracovníků je ve věku do 30 let. Od doby, kdy jsem nastoupil 
do funkce ředitele školy (1.8.2002), byl jedním z mých cílů, zajistit odborně kvalifikovaný 
pedagogický sbor a snížit věkový průměr zaměstnanců. To se mně podařilo. Jsem velmi 
spokojený. 

 

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

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 

předmět % 
  PTV 100 
Taneční průprava 100 
Taneční praxe 100 
Práce v souboru 100 

předmět % 
  PTV 100 
Taneční průprava 100 
Taneční praxe 100 
Práce v souboru 100 
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2.5. Přehled pracovník ů podle aprobovanosti 
 
Školní rok 2008/2009                                 

Osobní číslo aprobace učí ve školním roce 
1003 Kytara  Kytara 
1002 Akordeon Akordeon, EKN 
1058 Hudební výchova, skladba Klavír, klavírní korepetice 
1010 Kytara Kytara 
1050 Kytara Kytara 
1055 Housle Housle, hudební nauka, zobcová flétna  
1053 Klarinet Klarinet, saxofon 

 
1036 

 
Trubka 

Dechové nástroje žesťové, zobcová flétna, 
dechový orchestr 

1056 Akordeon Akordeon, EKN, klavír 
1048 Violoncello Violoncello, EKN, zobcová flétna 
1006 Klavír Klavír 
1059 Bicí Bicí 
1057 Zpěv Zpěv 
1009 Výtvarný obor Výtvarný obor 
1060 Výtvarný obor Výtvarný obor 
1047 Taneční obor Tanecní obor 
1049 Literárně-dramatický obor Literárně-dramatický obor 

 
Školní rok 2009/2010                                 

Osobní číslo aprobace učí ve školním roce 
1003 Kytara  Kytara, mateřská dovolená 
1002 Akordeon Akordeon, EKN 
1010 Kytara Kytara 
1050 Kytara Kytara 
1066 Kytara - student Kytara 
1055 Housle Housle, hudební nauka, zobcová flétna  
1053 Klarinet Klarinet, saxofon 
1056 Akordeon Akordeon, EKN, klavír 
1048 Violoncello Violoncello, EKN, zobcová flétna 
1006 Klavír Klavír 
1064 Klavír Klavír, klavírní korepetice 
1059 Bicí Bicí 
1061 Trubka Dechové nástroje žesťové, zobcová flétna 
1067 Zpěv Pěvecká hlasová výchova 
1069 Zpěv Pěvecká hlasová výchova 
1033 Hudební výchova Pěvecká hlasová výchova 
1009 Výtvarný obor Výtvarný obor 
1060 Výtvarný obor Výtvarný obor 
1068 Taneční obor Taneční obor 
1065 Literárně-dramatický obor Literárně-dramatický obor 

 
Školní rok 2010/2011                                 

Osobní číslo aprobace učí ve školním roce 
1003 Kytara  Rodičovská dovolená 
1002 Akordeon Akordeon, EKN 
1010 Kytara Kytara 
1050 Kytara Kytara 
1066 Kytara Kytara 
1055 Housle Housle, hudební nauka, zobcová flétna  
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1053 Klarinet Klarinet, saxofon 
1056 Akordeon Akordeon, EKN, klavír 
1048 Violoncello Violoncello, EKN, zobcová flétna 
1006 Klavír Klavír 
1064 Klavír Klavír, klavírní korepetice 
1071 Bicí - student Bicí 
1061 Trubka Dechové nástroje žesťové, zobcová flétna 
1067 Zpěv Pěvecká hlasová výchova 
1069 Zpěv Pěvecká hlasová výchova 
1009 Výtvarný obor Výtvarný obor 
1060 Výtvarný obor Výtvarný obor 
1070 Taneční obor Taneční obor 
1072 Literárně-dramatický obor Literárně-dramatický obor 

 
 

2.6 Zařazení pracovník ů do platových t říd  
 
Školní rok 2008/2009                                 

 
platová t řída 

počet zařazených pracovník ů 

2 1 
10 1 
11 1 
12 16 

celkem 19 
 
Školní rok 2009/2010                                 

 
platová t řída 

počet zařazených pracovník ů 

2 1 
10 1 
11 2 
12 17 

celkem 22 
 
Školní rok 2010/2011                                 

 
platová t řída 

počet zařazených pracovník ů 

2 1 
10 1 
11 4 
12 15 

celkem 21 
 
2.7 Trvání pracovního pom ěru 
 

Školní rok 2008/2009                                 
Doba trvání počet % 

do 5 let 11 57 % 
do 10 let 2 11  % 
do 15 let  1 5  % 
do 20 let 3 16 % 
nad 20 let 2 11  % 

celkem 19 100  % 
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Školní rok 2009/2010                                 
Doba trvání počet % 

do 5 let 10 46 % 
do 10 let 5 23  % 
do 15 let  1 5  % 
do 20 let 4 18  % 
nad 20 let 2 8 % 

celkem 22 100  % 
 
Školní rok 2010/2011                                 

Doba trvání počet % 
do 5 let 12 57 % 

do 10 let 1 5  % 
do 15 let  3 14  % 
do 20 let 3 14 % 
nad 20 let 2 10  % 

celkem 21 100  % 
 

2.8 Celkový údaj o vzniku a skon čení pracovního pom ěru zaměstnanc ů 
 

Školní rok 2008/2009                                 
nástupy a odchody počet 
nástupy  1 
odchody 3 
 
Školní rok 2009/2010                                 
nástupy a odchody počet 
nástupy  10 
odchody 7 
 
Školní rok 2010/2011                                 
nástupy a odchody počet 
nástupy  3 
odchody 2 
 
2.9 Další vzd ělávání pedagogických a nepedagogických pracovník ů 
 
a) Studium ke zvýšení kvalifikace (tj. získání nebo  rozší ření kvalifikace)  
 
Školní rok 2008/2009                                 

Druh studia Pracovník 

 Studium JAMU Brno – magisterské studium – hra na kytaru 1050 

  

 Studium UP Olomouc - muzikologie 1057 

 
Školní rok 2009/2010                                 

Druh studia Pracovník 

Studium JAMU Brno – doktorské studium 1050 

Studium Hochschule für Musik F. L. Weimar – Studium Aufbau B 1050 

 Studium UP Olomouc - muzikologie 1057 

 Studium Konzervatoř Pardubice - hra na kytaru 1066 
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Školní rok 2010/2011                                 

Druh studia Pracovník 

Studium JAMU Brno – doktorské studium 1050 

Studium Hochschule für Musik F. L. Weimar – Studium Aufbau B 1050 

 Studium Konzervatoř Pardubice - hra na kytaru 1066 

 Studium Mezinárodní konzervatoř Praha - hra na bicí nástroje   1071 

 Studium Mezinárodní konzervatoř Praha - zpěv   1069 

 Studium JU České Budějovice - pedagogická fakulta 1072 

 Studium VOŠ Čáslav - Personalistika a management 1001 

 
 
b) Studium k obnovení, upevn ění a dopln ění kvalifikace  
  
Školní rok 2008/2009                                  

 
Datum konání 

 

 
Název 

 
Místo konání 

 
Osobní číslo 
zaměstnance 

 
září 2008 - červen 

2009 

 
Lektor taneční výchovy pro děti 

 
Liberec 

 
1047 

 
září 2008 - červen 

2009 

 
Klavírní kurzy - JAMU 

 
Brno 

 
1006 

 
3. - 5. října 2008 

 
10. Národní přehlídka výtvarného 

oboru ZUŠ ČR „OČI DOKOŘÁN“ 

 
Šternberk 

 
1009, 1060 

 
9. - 12. října 2008 

 
Celostátní setkání dramatických 

oborů ZUŠ 

Srby u 
Kamenných 

Žebrovic 

 
1049 

 
4. - 5. listopadu 2008 

Celostátní vzdělávací setkání 
řídících pracovníků ZUŠ 

 
Praha 

 
1010 

 
 

6. - 7. listopadu 2008 

Cesta ke školnímu vzdělávacímu 
programu v základním uměleckém 

vzdělávání - celostátní setkání 
učitelů ZUŠ 

 
 

Jihlava 

 
1055, 1056 

 
11. listopadu 2008 

Účetní předpisy, účetní závěrky, 
inventarizace majetku a závazků 

 
Praha 

 
1001 

 
28. listopadu 2008 

 
Výuka EKN 

 
Třebíč 

 
1002, 1048, 

1056 
 

5. prosince 2008 
Novela zákona o nemocenském 

pojištění od 1. 1. 2009 
 

Kutná Hora 
 

1001 
 

14. ledna 2009 
Vyhláška o fondu kulturních a 

sociálních potřeb 
 

Kutná Hora 
 

1001 
 

23. ledna 2009 
Roční zúčtování daně ze závislé 
činnosti a změny v roce 2009 

 
Kutná Hora 

 
1001 

 
27. ledna 2009 

 
Změny v nemocenském pojištění 

 
Kutná Hora 

 

 
1001 
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9. února 2009  

První zkušenosti s uplatňováním 
nového zákona o nemocenském 

pojištění a novely zákona o 
sociálním pojištění v praxi 

 
 

Praha 

 
 

1001 

 
3. března 2009 

Moderní způsob interpretace 
Bachovy hudby 

 
Pardubice 

 
1006 

 
12. března 2009 

Hospodaření neziskových 
organizací z daňového pohledu 

 
Kutná Hora 

 
1001 

 
18. března 2009 

Hudební rok v rámcovém 
vzdělávacím programu 

 
Praha 

 
1055, 1056 

 
6. - 7. dubna 2009 

Celostátní vzdělávací setkání 
řídících pracovníků ZUŠ 

 
Praha 

 
1010 

 
23. dubna 2009 

 
Účtování cestovních náhrad 

 
Kutná Hora 

 
1001 

 
12. května 2009 

Archivní a spisová služba ve 
školství 

 
Praha 

 
1001 

 
květen 2009 

 
Zdravotník - pro pedagogické 

pracovníky 

 
Kolín 

 
1060 

 
2009 - 2010 

 
Vzdělávání v arteterapii a 

artefiletice 

 
Praha 

 
1060 

 

  
Školní rok 2009/2010                                 

 
Datum konání 

 

 
Název 

 
Místo konání 

 
Osobní číslo 
zaměstnance 

 
září 2009 - červen 

2010 

 
Kurz vzdělávání v arteterapii a 

artefiletice 

 
Praha 

 
1060 

září 2009 - červen 
2010 

 
Klavírní kurzy - JAMU 

 
Brno 

 
1006, 1064 

 
září 2009 - červen 

2010 

 
Metodika smyčcových nástrojů a 
doplňující předměty pro učitele 

ZUŠ - JAMU 

 
 

Brno 

 
 

1048 

 
1. října 2009 

 
Zákoník práce pro zaměstnance škol 

a školských zařízení 

 
Praha 

 
1001 

 
3. - 4. října 2009 

 

 
Celostátní vzdělávací setkání 
řídících pracovníků ZUŠ 

 
Praha 

 
1010 

 
21. října 2009 

 

 
Spisová a archivní služba ve 

školství a změny archivního zákona  

 
Praha 

 
1001 

 
12. - 13. listopadu 

2009 

 
Cesta ke školnímu vzdělávacímu 

programu v základním uměleckém 
vzdělávání - celostátní setkání 

učitelů ZUŠ 

 
 

Jihlava 

 
 

1055, 1056 
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14. - 15. listopadu 

2009 

 
Keramika RAKU 

 
Praha 

 
1009, 1060 

 
3. prosince 2009 

 
Novely zákonů 2010 

 
Kutná Hora 

 
1001  

 
12. ledna 2010 

 
Změny v účetnictví škol  

od 1.1.2010 

 
Praha 

 
1001 

 
 

22. ledna 2010 

 
Roční zúčtování daně ze závislé 
činnosti a PF za rok 2009 a změny 

od 1. 1. 2010 

 
 

Kutná Hora 

 
 

1001 

 
24. února 2010 

 
Změny v nemocenském pojištění a 
pojistném na sociální zabezpečení 

 
Kutná Hora 

 
1001 

 
11. března 2010 

 
Hospodaření neziskových 

organizací z daňového pohledu 

 
Kutná Hora 

 
1001 

 
7. dubna 2010 

 
Aktuální stav školské legislativy 

 
Praha 

 
1010 

 
28. - 29. dubna 2010 

 

 
Celostátní vzdělávací setkání 
řídících pracovníků ZUŠ 

 
Praha 

 
1010 

 
 

1. června 2010 

 
Zařazování zaměstnanců do 

platových tříd v roce 2010 - nový 
katalog prací 

 
 

Praha 

 
 

1001 

 
2. června 2010 

 
Aktuální stav školské legislativy 

 
Praha 

 
1001 

 
28. června 2010 

 
Školní vzdělávací programy v ZUŠ 

 
Zruč nad 
Sázavou 

 
pedagogové 

ZUŠ 
 

23. srpna 2010 
 

Multimédia při výuce 
 

Praha 
 

1002, 1056 
 
 

Školní rok 2010/2011                                 
 

Datum konání 
 

 
Název 

 
Místo konání 

 
Osobní číslo 
zaměstnance 

 
září 2010 - červen 

2011 

 
Klasická taneční technika pro výuku 

současných tanečních technik na 
ZUŠ, význam korepetice a 

spolupráce na úrovni korepetitor - 
taneční pedagog 

 
 

Praha 

 
 

1070 

 
září 2010 - červen 

2011 

 
Klavírní kurzy - JAMU 

 
Brno 

 
1006, 1064 
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září 2010 - červen 

2011 

 
Personalistika a management 

 
Čáslav 

 
1001 

 
22. - 23. září 2010 

 

 
Celostátní vzdělávací setkání 
řídících pracovníků ZUŠ 

 
Praha 

 
1010 

 
13. října 2010 

 

     Od rámcového ke školnímu 
vzdělávacímu programu základního 
uměleckého vzdělávání - Cesty 
k úspěšné tvorbě vzdělávacího 
programu na ZUŠ 

 
 

Nesuchyně 

 
 

1002 

 
3. listopadu 2010 

 

 
Praktický průvodce účetnictvím PO  

a změny v roce 2011 

 
Praha 

 
1001 

 
 

4. - 5. listopadu 2010 
 

 
Využití nových metod a forem ve 

výuce smyčcových nástrojů na ZUŠ 
- tradice, současnost a budoucnost 
komorní hry smyčcových nástrojů 

 

 
 

Vílanec 
u Jihlavy 

 
 

1048, 1055 
 

 
30. listopadu 2010 

Zákon o pedagogických 
pracovnících a prováděcí předpisy  

k němu 

 
 

Praha 

 
 

1001 
 

23. března 2011 
 

Aktuální stav školské legislativy 
 

Praha 
 

1001 
 

24. března 2011 
 

 
Změny v účetnictví a daních v roce 

2011 

 
Praha 

 
1001 

 
25. března 2011 

 

 
Jak na školní vzdělávací program 

v ZUŠ 

 
Praha 

 
1002,1056, 

1070 
 

9. dubna 2011  
 

Metodika smyčcových nástrojů pro 
učitele ZUŠ a SUŠ 

 
Brno 

 
1048 

 
18. dubna 2011 

 
Hospitační činnost v systému 
pedagogického řízení školy 

 
Praha 

  
1002, 1010 

3. května 2011 Jak na školní vzdělávací program Brno 1072 

17.- 18. května 2011 
 

Celostátní vzdělávací setkání 
řídících pracovníků ZUŠ 

Praha 1010 

20. května 2011 Jak na školní vzdělávací program v 
ZUŠ 

 
Praha 

 
1002, 1010 

 
21.- 25. května 2011 

 
Získávání zkušeností z evropských 

hudebních škol 

 
Helsinky 

 
1002, 1010 

4.- 10. července 2011 Kurz grafického vzdělávání 
 

Jihlava 1009,1060 
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3. Materiáln ě-technické a ekonomické podmínky    
    vzdělávání 
 

 
3.1 Budova sídla školy (po čet učeben a jejich vybavení) 
 

Prost ředí, prostory a vybavení školy 
Hlavní budova – Zruč nad Sázavou 

komentá ř 

budovy, učebny, a další místnosti a jejich 
estetická úroveň 

Dvoupodlažní budova v areálu ZŠ  postavená v 80. letech. 
31. května byla ukončena realizace projektu 
„Rekonstrukce Základní umělecké školy Zruč nad 
Sázavou“, která byla spolufinancována Evropskou unií 
z Evropského fondu pro regionální rozvoj. V této budově 
je určeno k výuce 11 učeben a víceúčelový sál. Dále se 
zde nachází 3 administrativní místnosti (ředitel, účetní, 
zástupce ředitele) a sborovna. Bylo provedeno potřebné 
kompletní odhlučnění učeben. Rekonstrukcí prošlo celé 
sociální zázemí školy; na oknech byly nainstalovány 
venkovní žaluzie; multifunkční a taneční sál spolu 
s výtvarnými učebnami byly vybaveny klimatizací; bylo 
zajištěno ozvučení vybraných učeben. 
 

členění a využívání prostoru ve školách 
s více součástmi 
 
 

Mimo hlavní budovu škola využívá i druhou budovu 
vzdálenou 300 m od budovy hlavní. V této budově 
využíváme dvě místnosti jako sklad (hudební nástroje, 
kostýmy TO atd.) 
 

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

Učebna TO (taneční sál) je vybaven artefolem, tyčemi a 
zrcadly, kvalitním ozvučením, multimediální katedrou 
(internet), klimatizací, šatnou a venkovními žaluziemi.  
Sál je akusticky upraven – odhlučněn.  
Víceúčelový sál – akusticky upraven, hlediště pro 70 
diváků, jeviště s portálem, vybaveno vzduchotechnikou, 
promítacím plátnem, kvalitním ozvučením, světelnou 
technikou, přijímačem pro satelitní vysílání (hudební 
kanály) atd. 
 

vybavení učebními pomůckami,  
hudebními nástroji,  apod. 

Učebny VO prošly kompletní rekonstrukcí. Zázemí VO 
bylo rozšířeno o dílnu vybavenou hrnčířskými kruhy a 
upínacími stoly pro práci se dřevem. Také byla 
vybudována malá fotokomora, sklad a byla nainstalována 
další počítačová technika. Třída hudební nauky je 
vybavena interaktivní tabulí a přijímačem pro satelitní 
vysílání (hudební kanály). V průběhu posledních pěti let 
škola výrazně postoupila ve vybavení školy hudebními 
nástroji, notovým materiálem a dalšími učebními 
pomůckami. Každá učebna je vybavena novým nábytkem, 
PC (internet) a audiem. 
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3.2 budovy v odlou čených pracovištích (po čet učeben a jejich vybavení)  
 

Prost ředí, prostory a vybavení školy 
Místa poskytovaného vzdělávání – 
Čechtice, Kácov, Dolní Kralovice, Trhový 
Štěpánov, Lukavec, Načeradec 

komentá ř 

budovy, učebny, a další místnosti a jejich 
estetická úroveň 

Výuka v odloučených pracovištích probíhá v budovách 
ZŠ a MŠ. Individuální a kolektivní výuka probíhá 
v kmenových třídách základních škol. Výtvarný obor 
pracuje 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.  

 
31. 5. 2011 byla ukončena realizace projektu „ Rekonstrukce Základní umělecké školy Zruč nad Sázavou“ 
 

                         
                      slavnostní otevření školy (červen 2011)                       prohlídka interiéru školy (červen 2011)                                          

 

              
           učebny výtvarného oboru (červen 2011)                                   víceúčelový sál (červen 2011)               
 

             
         prohlídka učebny výtvarného obor (červen 2011)             slavnostní koncert Št. Raka (červen 2011)              
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Komentá ř ředitele školy: 

Naše ZUŠ ve Zruči nad Sázavou sídlí od 1. září 2003 v prostorách ZŠ v pavilónu C, Na Pohoří 
575, v budově v ulici 5. května 401 a v MŠ Malostranská 123. Výuka probíhá v jedenácti 
učebnách.  
Ve funkci ředitele ZUŠ Zruč nad Sázavou působím již devět let, rád bych se ohlédl za 
uplynulým obdobím a tak krátce připomněl to, co jsem sliboval v programovém prohlášení 
(materiálně-technické podmínky vzdělávání), koncipovanému ke svému konkurznímu řízení, 
protože naslibovat něco je to nejmenší, ale samozřejmě, že daleko podstatnější a důležitější je 
ona rovina pozitivní realizace. 
Konkrétní cíle směřující k celkovému rozvoji školy (konkurzní řízení – 10.5.2002) 
Vzhledem k vleklým problémům s restitucí zručského zámku se snažit o přestěhování ZUŠ do 
vyhovujícího objektu na základě jednání s Městským úřadem ve Zruči nad Sázavou a 
Krajským úřadem Středočeského kraje. Dále zlepšit vnitřní zařízení a vybavení tak, aby škola 
odpovídala představám základního uměleckého školství  na počátku 21. století (v současné 
době jsou podmínky pro žáky a učitele absolutně nevyhovující). 
 

Mé tříleté vysoké pracovní nasazení splnilo mé očekávání. 31. května 2011 byla ukončena 
realizace projektu „Rekonstrukce Základní umělecké školy Zruč nad Sázavou“. Jsem 
doslova nadšený, že se mně tento cíl (vize) splnil.  
 

 

 
Rekonstrukce Základní umělecké školy zahájena. 

 

 
 

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z E VROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ 
 

                Koncem měsíce dubna 2010 započaly stavební práce v pavilonu C. Stavební práce 
probíhali v souladu s pravidly a harmonogramem schváleného projektu. Celkovým výstupem 
projektu je zrekonstruovaná budova Základní umělecké školy Zruč nad Sázavou 
s odpovídajícím zázemím pro výuku hudebního, tanečního, výtvarného a literárně - 
dramatického oboru. Škola je vybavena moderními technologiemi umožňující zlepšení a 
výrazné zkvalitnění uměleckých oborů. 
Hlavními cíli předkládaného projektu jsou:  

- Zkvalitnění úrovně veřejných služeb – oblast vzdělávání ve Zruči nad Sázavou 
- Zajistit a umožnit žákům školy zkvalitnění výuku prostřednictvím přístupu k moderním 

vzdělávacím technologiím 
- Modernizace a zkvalitnění prostředí výuky rekonstrukcí 
- Umožnění přístupu ke vzdělání znevýhodněným skupinám obyvatelstva 

K naplnění cílů vedly následující aktivity: 
- rekonstrukce vnitřních prostor školy 
- odhlučnění jednotlivých učeben 
- komplexní rekonstrukce sociálního zázemí školy 
- instalace venkovních žaluzií na okna jižní strany budovy 
- klimatizační a vzduchotechnické komponenty 
- ozvučení vybraných učeben 
- vybudování multifunkčního sálu v přízemí budovy 
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- osvětlení a ozvučení sálu pro konání vystoupení žáků školy 
- komplexní rekonstrukce a rozšíření učebny výtvarného oboru 
- nákup a instalace hrnčířských kruhů 
- vybudování foto-komory 
- nákup a instalace počítačové techniky 
- nákup a instalace interaktivní tabule s příslušenstvím 
- nahrazení zcela nevyhovujícího osvětlení učeben novým 
- rozšíření tanečního sálu 
- instalace internetu 
- bezbariérovost celé budovy (řešeno schodolezem) 
 

31. května 2011 byla ukončena realizace projektu „Rekonstrukce Základní umělecké 
školy Zru č nad Sázavou“, která byla spolufinancována Evropskou unií z Evropského fondu 
pro regionální rozvoj dokončena.  Na opravy a modernizaci umělecké školy jsme získali 22,5 
milionu korun. Dotace je 92,5 procenta, podíl města tak činí necelé dva miliony 
korun.V místech poskytovaného vzdělávání v Kácově, v Čechticích, v Dolních Kralovicích, 
v Načeradci, ve Zbraslavicích a v Trhovém Štěpánově probíhá výuka v budovách tamních 
základních škol. Vedení ZŠ se souhlasem obcí (zřizovatelů)  zapůjčilo bez úplaty k výuce 15 
tříd.  
 
 

 
 
3.4 Ekonomické zajišt ění činnosti 
 
      Rok 2008 
 

Výnosy 
 

Dotace na platy, odvody, FKSP, zákonné pojištění Kooperativa 
 

5 670 657,00 
 
Tržby z prodeje služeb (úplata za vzdělávání) 

 
688 166,00 

 
Příspěvek na provoz od zřizovatele 

 
255 000,00 

 
Účelová dotace z Fondu kultury Středočeského kraje 

 
20 000,00 

 
Úroky 

 
16 301,32 

 
Čerpání fondů 

 
14 010,00 

 
Celkem - rok 2008 

 
6 664 134,32 

 
Náklady 

 
Náklady 

 
Kč 

Spotřeba materiálu                                         celkem   325 053,30  Kč 
 
v tom: 

 

Ostatní materiál 46 043,70 
Čistící prostředky 11 600,60 
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Kancelářské potřeby, tiskopisy 51 142,90 
Odborné publikace, knihy, noviny, časopisy 20 026,50 
Školní pomůcky - hudební obor 10 911,50 
Školní pomůcky - výtvarný obor 49 251,75 
Školní pomůcky - taneční obor 4 532,00 
Školní pomůcky - literárně-dramatický obor 5 179,00 
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 126 365,35 
Spotřeba  energie                                            celkem  256 479,50 Kč 
 
v tom: 

 

Spotřeba elektrické energie  30 000,00 
Spotřeba tepla 207 717,00 
Spotřeba vody  18 762,50 
Služby 
 

 

Cestovné                                                           celkem     46 100,50 Kč 
 

 

Ostatní služby                                                  celkem  248 492,76 Kč 
 
v tom: 

 

Poštovné 6 383,00 
Telefonní poplatky Zruč nad Sázavou + internet 38 896,97 
Telefonní poplatky - mobilní telefony 44 743,00 
Webové stránky 731,00 
Nájemné 6 000,00 
Software 8 350,50 
Vzdělávání pedagogických pracovníků 28 235,00 
Vzdělávání nepedagogických pracovníků 4 060,00 
Soutěže - poplatky 5 136,00 
Služby dopravců, revize atd.  105 957,29 
Osobní náklady                                               celkem  5 727 217,00 Kč 
 
v tom: 

 

Mzdové náklady 4 126 605,00 
Ostatní osobní náklady - dohody o provedení práce   34 785,00 
Zákonné sociální pojištění (SP + ZP) 1 444 310,00 
FKSP + závodní stravování 121 517,00 
Jiné ostatní náklady                                           celkem  54 511,00 Kč 
 
v tom:  

 

Zákonné pojištění (Kooperativa) 17 210,00 
Pojištění majetku (Kooperativa) 20 344,00 
Členské příspěvky AZUŠ 2 000,00 
Bankovní poplatky 14 957,00 
 

Celkem - rok 2008                                                                                           6 657 854,06 
 
Investiční dotace od zřizovatele 50 000  Kč 
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Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek  
 
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek    22 273,00   Kč 
(pořizovací cena 7 000 - 60 000  Kč) 
 
Drobný dlouhodobý hmotný majetek          1 303 375,60   Kč 
(pořizovací cena 3 000 - 40 000  Kč) 
 
Drobný dlouhodobý hmotný majetek              476 338,34  Kč 
(pořizovací cena 300- 3 000  Kč) 
 
Majetek zřizovatele, který byl předán ZUŠ 
k hospodaření - „svěřený majetek“          1  211 788,00   Kč 
 
 
Celkem k 31. 12. 2008            3 013 774,94    Kč 

 
 

Fond kulturních a sociálních potřeb 
 
Stav účtu k 1. 1. 2008       117 002,00   Kč 
 
Příjmy: 
 
Příděl FKSP         79 508,00   Kč 
 
Výdaje: 
 
Příspěvek na rekreace       109 370,00   Kč 
Příspěvek na rehabilitaci                                       12  755,00   Kč 
Vitamínové přípravky         10  684,00   Kč 
Příspěvek na kulturní akce         2  000,00   Kč 
Příspěvek na sportovní akce         1  500,00   Kč   
 
Výdaje celkem       136 309,00   Kč 
 
Zůstatek na účtu FKSP k 31. 12. 2008    60 201,00   Kč 
 
  
 
 Rok 2009 

Výnosy 
 

Dotace na platy, odvody, FKSP, zákonné pojištění Kooperativa 
 

6 319 922,00 
 
Tržby z prodeje služeb (úplata za vzdělávání) 

 
738 834,00 

 
Příspěvek na provoz od zřizovatele 

 
260 000,00 

 
Účelová dotace z Ministerstva kultury ČR 
na Mezinárodní kytarovou soutěž Zruč nad Sázavou 2009 

 
 

28 000,00 
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Účelová dotace z Fondu kultury Středočeského kraje 
na Mezinárodní kytarovou soutěž Zruč nad Sázavou 2009 

 
 

25 000,00 
 

Finanční dary 
na Mezinárodní kytarovou soutěž Zruč nad Sázavou 2009 

 
 

47 000,00 
 

Tržby z prodeje služeb v rámci Mezinárodní kytarové soutěže Zruč nad 
Sázavou 2009 

 
 

247 370,97 
 

Úroky 
 

13 916,28 
Celkem - rok 2009          7 680 043,25 

 

 
Náklady 

 
Náklady 

 
Kč 

Spotřeba materiálu                                         celkem   518 282,75  Kč 
v tom: 

 

Ostatní materiál 34 068,05 
Materiál v rámci Mezinárodní kytarové soutěže Zruč nad Sázavou 2009  130 666,30 
Čistící prostředky 12 005,00 
Kancelářské potřeby, tiskopisy 57 444,80 
Odborné publikace, knihy, noviny, časopisy 20 675,00 
Školní pomůcky - hudební obor 37 556,00 
Školní pomůcky - výtvarný obor 46 898,00 
Školní pomůcky - taneční obor 1 590,00 
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 177 379,60 
Spotřeba  energie                                            celkem  258 027,00  Kč 
 
v tom: 

 

Spotřeba elektrické energie  30 000,00 
Spotřeba tepla 207 790,00 
Spotřeba vody  20 237,00 
Služby 
 

 

Cestovné                                                           celkem     36 064,50 Kč 
 

 

Ostatní služby                                                  celkem  448 204,70  Kč 
 
v tom: 

 

Poštovné 8 257,00 
Telefonní poplatky Zruč nad Sázavou + internet 38 170,75 
Telefonní poplatky - mobilní telefony 55 309,00 
Webové stránky 1 896,00 
Nájemné 3 250,00 
Nájemné v rámci Mezinárodní kytarové soutěže Zruč nad Sázavou 2009 3 000,00 
Software 1 980,00 
Vzdělávání pedagogických pracovníků 41 842,00 
Vzdělávání nepedagogických pracovníků 9 820,00 
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Soutěže - poplatky 14 460,00 
Služby dopravců, revize atd.  63 225,60 
Služby spojené s odbornou pomocí  na PC 25 440,35 
Služby spojené s Mezinárodní kytarovou soutěží Zruč nad Sázavou 2009 181 554,00 
Osobní náklady                                               celkem 6 336 199,00  Kč 
 
v tom: 

 

Mzdové náklady 4 581 906,00 
Ostatní osobní náklady - dohody o provedení práce   23 400,00 
Ostatní osobní náklady - dohody o provedení práce  v rámci Mezinárodní 
kytarové soutěže Zruč nad Sázavou 2009 

 
43 100,00 

Odstupné 52  635,00 
Zákonné sociální pojištění (SP + ZP) 1 504 255,00 
FKSP + závodní stravování 124 874,00 
Náhrada mzdy z důvodu pracovní neschopnosti 6 029,00 
Daně                                                                     celkem     650,00   Kč 
 

 

Daň silniční 650,00 
Jiné ostatní náklady                                           celkem  31 043,90   Kč 
 
v tom:  

 

Zákonné pojištění (Kooperativa) 19 244,00 
Členské příspěvky AZUŠ 2 000,00 
Bankovní poplatky 9 799,90,00 
      Celkem - rok 2009                                                                                           7 628 471,85 

 
Investiční dotace od zřizovatele 50 000  Kč 
 

 
 

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek  
 
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek    22 273,00   Kč 
(pořizovací cena 7 000 - 60 000  Kč) 
 
Drobný dlouhodobý hmotný majetek          1 421 292,60   Kč 
(pořizovací cena 3 000 - 40 000  Kč) 
 
Drobný dlouhodobý hmotný majetek              548 425,94   Kč 
(pořizovací cena 300- 3 000  Kč) 
 
Majetek zřizovatele, který byl předán ZUŠ 
k hospodaření - „svěřený majetek“          1  211 788,00   Kč 
 
 
Celkem k 31. 12. 2009           3 203 779,54    Kč 
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Fond kulturních a sociálních potřeb 
 
Stav účtu k 1. 1. 2009       60 201,00    Kč 
 
Příjmy: 
 
Příděl FKSP         88 314,00   Kč 
 
Výdaje: 
 
Příspěvek na rekreace zaměstnanců     86 012,00   Kč 
Příspěvek na rehabilitaci zaměstnanců              10  750,00   Kč   
Výdaje celkem       96 762,00   Kč 
 
Zůstatek na účtu FKSP k 31. 12. 2009    51 753,00   Kč 
     
  Rok 2010  

Výnosy 
 

Dotace na platy, odvody, FKSP, zákonné pojištění Kooperativa 
 

6 339 811,00 
 
Tržby z prodeje služeb (úplata za vzdělávání) 

 
741 220,00 

 
Příspěvek na provoz od zřizovatele 

 
250 000,00 

 
Úroky 

 
10 002,96 

 
Čerpání fondů 

 
72 337,00 

Celkem - rok 2010 7 413 370,96 
 

 
Náklady 

Náklady Kč 
 

Spotřeba materiálu                                         celkem   337 764,10  Kč 
 
v tom: 

 

Ostatní materiál 41 356,00 
Čistící prostředky 5 036,00 
Kancelářské potřeby, tiskopisy 34 553,10 
Odborné publikace, knihy, noviny, časopisy 20 981,00 
Školní pomůcky - hudební obor 75 556,00 
Školní pomůcky - výtvarný obor 61 864,00 
Školní pomůcky - taneční obor 143,00 
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 98 275,00 
Spotřeba  energie                                            celkem  276 717,00  Kč 
 
v tom: 

 

Spotřeba elektrické energie  40 000,00 
Spotřeba tepla 217 937,00 
Spotřeba vody  18 780,00 
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Služby  
Cestovné                                                           celkem     23 265,00 Kč  
Ostatní služby                                                  celkem  299 388,89  Kč 
v tom: 

 

Poštovné 5 583,00,00 
Telefonní poplatky Zruč nad Sázavou + internet 34 631,39 
Telefonní poplatky - mobilní telefony 56 249,00 
Webové stránky 1 421,00 
Nájemné 2 600,00 
Software 2 010,00 
Vzdělávání pedagogických pracovníků 46 102,00 
Vzdělávání nepedagogických pracovníků 9 425,00 
Soutěže - poplatky 1 000,00 
Služby dopravců, revize atd.  100 411,50 
Služby spojené s odbornou pomocí  na PC 39 956,00 
Osobní náklady                                               celkem 6 373 043,00  Kč 
v tom: 

 

Mzdové náklady 4 638 281,00 
Ostatní osobní náklady - dohody o provedení práce   34 800,00 
Zákonné sociální pojištění (SP + ZP) 1 578 389,00 
FKSP + závodní stravování 119 423,00 
Náhrada mzdy z důvodu pracovní neschopnosti 2 150,00 
Daně                                                                     celkem     5 202,00   Kč  
Daň silniční 5 202,00 
Jiné ostatní náklady                                           celkem  38 305,50   Kč 
 
v tom:  

 

Zákonné pojištění (Kooperativa) 19 481,00 
Členské příspěvky AZUŠ 2 000,00 
Bankovní poplatky 16 824,50 
Celkem - rok 2010                                                                                           7 353 685,49 

 
Investiční dotace od zřizovatele 50 000  Kč 

 
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek  

 
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek    22 273,00   Kč 
(pořizovací cena 7 000 - 60 000  Kč) 
 
Drobný dlouhodobý hmotný majetek          1 505 189,60   Kč 
(pořizovací cena 3 000 - 40 000  Kč) 
 
Drobný dlouhodobý hmotný majetek              562 593,94   Kč 
(pořizovací cena 300- 3 000  Kč) 
 
Majetek zřizovatele, který byl předán ZUŠ 
k hospodaření - „svěřený majetek“          1  121 700,00   Kč 
 
 
Celkem k 31. 12. 2010                       3 211 756,54    Kč 
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Fond kulturních a sociálních potřeb  
 
Stav fondu k 1. 1. 2010       65 868,00    Kč 
 
- Tvorba fondu celkem:      102 514,00   Kč 
 
 Příděl  FKSP                                                    102 514,00   Kč 
 
 - Čerpání fondu celkem:                                                                   114 242,00  Kč 
Rekreace        102 905,00   Kč 
Kultura, tělovýchova, sport          7 337,00   Kč 
 
Peněžní dary k životnímu jubileu         4 000,00   Kč 
  
Stav fondu k 31. 12. 2010                    54 140,00  Kč 
 
 
Komentá ř účetní školy: 
 
 
Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou vykazovala v letech  2008, 2009 a 2010 
zlepšený hospodářský výsledek, který byl se souhlasem zřizovatele převeden do rezervního 
fondu. Škola v uplynulých třech letech hospodařila s účelovými finančními prostředky na 
úhradu přímých výdajů na vzdělávání ze státního rozpočtu (platy, odvody, příděl FKSP)  
které podléhají finančnímu vypořádání,  s příspěvkem zřizovatele na provoz a dotací 
zřizovatele do investičního fondu na pořízení dlouhodobého hmotného majetku. Dále 
hospodařila s účelovými dotacemi Ministerstva kultury ČR,  z Fondu kultury Středočeského 
kraje, příspěvky nadací v oblasti kultury a finančními dary. Tyto finanční prostředky  byly 
čerpány zejména na platy, odvody, spotřebu tepla, elektrické energie, vody, nákup drobného 
dlouhodobého hmotného majetku a  školních pomůcek. Účelové finanční prostředky (dotace 
Ministerstva kultury ČR,   Fondu kultury Středočeského kraje, příspěvky nadací v oblasti 
kultury a finanční dary) byly čerpány v rámci projektů „Mezinárodní kytarová soutěž Zruč 
nad Sázavou 2009“ a Posázavská přehlídka mladých dechových hudeb, k nimž byly určeny. 
Prostředky z rezervního fondu škola čerpala za účelem dalšího rozvoje své činnosti, 
zejména na nákup drobného dlouhodobého majetku - školních pomůcek. Fond  kulturních a 
sociálních potřeb byl použit v souladu v vyhláškou MF ČR č. 1142/002 Sb. o fondu 
kulturních a sociálních potřeb. Finanční prostředky investičního fondu budou použity 
v následujících letech na nákup hudebních nástrojů. 

 
4. Průběh a výsledky vzd ělávání  
 
4.1 Osnovy a u čební plány  
 
Výuka probíhá dle u čebních plán ů 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 
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4.2 Rámcov ě vzdělávací program, školní vzd ělávací program základní um ělecké školy   

Komentá ř ředitele školy: 
 

MŠMT ve spolupráci s VÚP vydalo k 1.9.2010 v souladu s § 4 odst.3 zákona č 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon), 
Rámcový vzdělávací program /RVP/ pro základní umělecké vzdělávání. Z tohoto státního 
dokumentu bude na úrovni školy v průběhu školního roku 2011/2012 vznikat Školní 
vzdělávací program /ŠVP/.  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. Celý školní rok 2010/11 byl ve znamení náročné práce, na které se podíleli všichni 
učitelé a se kterou nikdo z nich doposud neměl žádnou zkušenost – tvorba školního 
vzdělávacího programu (ŠVP).  Vyučovat se zájmem, dbát o vyvážený poměr mezi výbornými 
studijními výsledky a obyčejnou radostí z tvořivé práce, usilovat o samostatnost žáků, či je 
vést ke vzájemné spolupráci. Platnost ŠVP započne 1.9.2012 

 
 
 
4.3. Počty žáků, hodnocení žák ů 

 
2008/2009 

 

Počet žáků v uměleckém vzdělávání v jednotlivých místech 
poskytovaného vzdělávání 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Počty žáků v místech poskytovaného vzdělávání školní rok 2008 - 2009 
  

II ..  ppoolloolleett íí  
  

  

Zruč nad Sázavou HO TO VO LDO Celkem 
Počet žáků 137 61 54 13 265 
 

Školní rok 2008/2009 1. pololetí 2. pololetí 
Zru č nad Sázavou       265       255 
Dolní Kralovice 57 57 
Čechtice 65 64 
Kácov 31 30 
Trhový Štěpánov 55 49 
Zbraslavice 10  8 
Načeradec  2  2 
Celkem 485 465 
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II II ..  ppoolloolleett íí  
  

Zruč nad Sázavou HO TO VO LDO Celkem 
Počet žáků 134 56 54 11 255 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

  
  
  

  
  

  
 
 

 
 
 

Dolní Kralovice HO TO VO LDO Celkem 

Počet žáků 25 6 18 8 57 

Čechtice HO TO VO LDO Celkem 
Počet žáků 39 7 11 8 65 

Kácov HO TO VO LDO Celkem 
Počet žáků 18 0 13 0 31 

Trhový Štěpánov HO TO VO LDO Celkem 
Počet žáků 19 12 14 10 55 

Zbraslavice HO TO VO LDO Celkem 
Počet žáků 0 0 10 0 10 

Načeradec HO TO VO LDO Celkem 
Počet žáků 2 0 0 0 2 

Celkem 485 

Dolní Kralovice HO TO VO LDO Celkem 
Počet žáků 25 6 18 8 57 

Čechtice HO TO VO LDO Celkem 
Počet žáků 36 6 14 8 64 

Kácov HO TO VO LDO Celkem 
Počet žáků 17 0 13 0 30 

Trhový Štěpánov HO TO VO LDO Celkem 
Počet žáků 15 8 17 9 49 

Zbraslavice HO TO VO LDO Celkem 
Počet žáků 0 0 8 0 8 

Načeradec HO TO VO LDO Celkem 
Počet žáků 2 0 0 0 2 

Celkem 465 
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Prospěch žáků na škole ve školním roce 2007/2008, 2008/2009 

 
 

Ročník 

Školní rok 
2008/09 

 
Počet 
žáků 

 
Prospělo s 

vyznamenáním 

 
Prospělo 

 
Neprospělo 

 
Neklasifikováni 

PHV, PVV, 
PTV, PDV 

113 0 0 0 113 

1.ročník 86 74 9 1 2 
2.ročník 66 54 13 1 1 
3.ročník 67 59 6 1 1 
4.ročník 32 31 1 1 1 
5.ročník 39 31 8 0 0 
6.ročník 25 22 3 0 0 
7.ročník 11 11 0 0 0 
1.r./II. 8 7 1 0 0 
2.r./II. 3 1 1 0 1 
3.r./II. 8 8 0 0 0 
4.r./II. 2 0 2 0 0 

Celkem 
 

465 298 44 4 119 

 
2009/2010 

 
Počet žáků v uměleckém vzdělávání v jednotlivých místech 

poskytovaného vzdělávání 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Počty žáků v místech poskytovaného vzdělávání školní rok 2009 - 2010 
  

II ..  ppoolloolleett íí  
  
Zruč nad Sázavou HO TO VO LDO Celkem 
Počet žáků 138 53 73 8 272 
 

 
 

Školní rok 2009/2010 1. pololetí 2. pololetí 
Zru č nad Sázavou 272 258 
Dolní Kralovice 59 61 
Čechtice 64 60 
Kácov 19 17 
Trhový Štěpánov 48 39 
Zbraslavice 13 15 
Načeradec 4 4 
Celkem 479 454 

Dolní Kralovice HO TO VO LDO Celkem 
Počet žáků 32 - 27 - 59 
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II II ..  ppoolloolleett íí  
  

Zruč nad Sázavou HO TO VO LDO Celkem 
Počet žáků 136 43 72 7 258 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

  
  
  

  
  

  
 

 
 

 
 
 
 
 

Čechtice HO TO VO LDO Celkem 
Počet žáků 37 - 20 7 64 

Kácov HO TO VO LDO Celkem 
Počet žáků 10 - 9 - 19 

Trhový Štěpánov HO TO VO LDO Celkem 
Počet žáků 32 - 11 5 48 

Zbraslavice HO TO VO LDO Celkem 
Počet žáků - - 13 - 13 

Načeradec HO TO VO LDO Celkem 
Počet žáků 4 - - - 4 

Celkem 479 

Dolní Kralovice HO TO VO LDO Celkem 
Počet žáků 34 - 27 - 61 

Čechtice HO TO VO LDO Celkem 
Počet žáků 33 - 22 5 60 

Kácov HO TO VO LDO Celkem 
Počet žáků 9 - 8 - 17 

Trhový Štěpánov HO TO VO LDO Celkem 
Počet žáků 26 - 13 0 39 

Zbraslavice HO TO VO LDO Celkem 
Počet žáků - - 15 - 15 

Načeradec HO TO VO LDO Celkem 
Počet žáků 4 - - - 4 

Celkem 454 
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Prospěch žáků na škole ve školním roce 2009/2010 
 

 
Ročník 

Školní rok 
2008/09 

 
Počet žáků 

 

 
Prospělo s 

vyznamenáním 

 
Prospělo 

 
Neprospělo 

 
Neklasifikováni 

PHV, PVV, 
PTV, PDV 

114 0 0 0 114 

1.ročník 91 72 17 1 1 
2.ročník 58 46 11 0 1 
3.ročník 42 24 17 0 1 
4.ročník 50 36 12 0 2 
5.ročník 25 21 4 0 0 
6.ročník 33 26 6 0 1 
7.ročník 26 25 1 0 0 
1.r./II. 2 2 0 0 0 
2.r./II. 6 4 2 0 0 
3.r./II. 5 5 0 0 0 
4.r./II. 2 1 1 0 0 

Celkem 454 262 71 1 120 

 
2010/2011 

 
Počet žáků v uměleckém vzdělávání v jednotlivých místech 

poskytovaného vzdělávání 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Počty žáků v místech poskytovaného vzdělávání školní rok 2010 - 2011 

  
II ..  ppoolloolleett íí  

  
Zruč nad Sázavou HO TO VO LDO Celkem 
Počet žáků 122 48 69 10 249 
 

Školní rok 2010/2011 1. pololetí 2. pololetí 
Zru č nad Sázavou 249 229 
Dolní Kralovice 87 79 
Čechtice 53 51 
Kácov 23 20 
Trhový Štěpánov 24 25 
Zbraslavice 14 14 
Načeradec 9 9 
Celkem 459 427 
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II II ..  ppoolloolleett íí  
  

Zruč nad Sázavou HO TO VO LDO Celkem 
Počet žáků 109 43 69 8       229 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

  
  
  
  
  

  
  
  
  

 
 

Dolní Kralovice HO TO VO LDO Celkem 
Počet žáků 39 - 32 16 87 

Čechtice HO TO VO LDO Celkem 
Počet žáků 30 - 23 - 53 

Kácov HO TO VO LDO Celkem 
Počet žáků 9 - 14 - 23 

Trhový Štěpánov HO TO VO LDO Celkem 
Počet žáků 15 - 9 - 24 

Zbraslavice HO TO VO LDO Celkem 
Počet žáků - - 14 - 14 

Načeradec HO TO VO LDO Celkem 
Počet žáků 9 - - - 9 

 
Celkem 

 
459 

Dolní Kralovice HO TO VO LDO Celkem 
Počet žáků 37 - 29 13 79 

Čechtice HO TO VO LDO Celkem 
Počet žáků 28 - 23 - 51 

Kácov HO TO VO LDO Celkem 

Počet žáků 9 - 11 - 20 

Trhový Štěpánov HO TO VO LDO Celkem 
Počet žáků 15 - 10 - 25 

Zbraslavice HO TO VO LDO Celkem 
Počet žáků - - 14 - 14 

Načeradec HO TO VO LDO Celkem 
Počet žáků 9 - - - 9 

 
Celkem 

 
427 
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Prospěch žáků na škole ve školním roce 2010/2011 
 

 
Ročník 

Školní rok 
2010/11 

 
Počet žáků 

 
Prospělo s 

vyznamenáním 

 
Prospělo 

 
Neprospělo 

 
Neklasifikováni 

PHV, PVV, 
PTV, PDV 

114 0 0 0 114 

1.ročník 63 53 9 1 0 
2.ročník 58 48 10 0 0 
3.ročník 50 40 10 0 0 
4.ročník 43 28 13 2 0 
5.ročník 22 19 2 1 0 
6.ročník 30 27 3 0 0 
7.ročník 25 22 3 0 0 
1.r./II. 15 15 0 0 0 
2.r./II. 1 1 0 0 0 
3.r./II. 4 3 1 0 0 
4.r./II. 2 2 0 0 0 

Celkem 427 258 51 4 114 
 
4.4 Hospita ční činnost 
 
pracovník počet hospitací 

   2008/2009 
počet hospitací 
  2009/2010 

 počet hospitací 
     2010/2011 

Ředitel školy            12 13 11 
Zástupce ředitele školy 21 12 16 
Ostatní pracovníci             7 5 0 
celkem 40 30 27 
 
Komentá ř ředitele školy: 

V roce 2008/09 – 2009/10 – 2010/11 jsem vykonal se svým zástupcem R. Bělohradským, uč. 
K. Paterovou 71 hospitací (u učitelů v hodinách) a 26 hospitací (na koncertech žáků ZUŠ 
Zruč nad Sázavou). V roce 2011/12 plánuji 30 hospitací u patnácti kolegů a 7 hospitací na 
koncertech žáků ZUŠ Zruč nad Sázavou (J. Freml, R. Bělohradský, L. Patera). 
Vyhodnocením hospitační činnosti na žákovských koncertech v uplynulém období bylo 
zjištěno, že k silným stránkám výchovně vzdělávací činnosti v ZUŠ patří odborná a kulturní 
úroveň žáků klavírní (uč. P. Zíková), akordeonové (uč. R. Bělohradský, L. Patera) a kytarové 
třídy (uč. M. Freml, J. Freml) - opakované úspěchy v národních i mezinárodních kytarových 
soutěžích. Výborná a obětavá práce učitele R. Bělohradského ve výuce tanečních skupin 
Dobrý nápad a Ista. K podstatnému zlepšení v loňském roce došlo u žáků pěvecké hlasové 
výchovy  (uč. Bohdan Petrovič) a u tanečního oboru (začínající uč. Lucie Charouzová). 
Vyhodnocením hospitační činnosti pedagogů ZUŠ Zruč nad Sázavou ve výuce, na 
žákovských koncertech a postupových zkouškách bylo zjištěno, že k silným stránkám 
výchovně vzdělávací činnosti  patří odborná a kulturní úroveň žáků ze třídy uč. P. Zíkové, L. 
Patery a M. Fremla. 
Výborné hodnocení mají i pedagogové výtvarného oboru (uč. Mgr. L. Říhová, Mgr. J. 
Kopřiva) - skvělé výstavy žáků, přátelský přístup pedagogů k žákům, vysoká odbornost a 
profesionalita v pedagogickém procesu, vysoké pracovní nasazení. 
Během školního roku jsem navštívil výuku literárně-dramatického oboru a je na čem 
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pracovat. I sám vyučující vyhodnotil hodinu jako průměrnou. Za nejslabší místo výuky 
považuji kázeň žáků. Okolnosti , které negativně ovlivnily průběh hodiny je pozdní příchod a 
velká absence žáků. Ve školním roce navštívím výuku LDO několikrát a doufám, že nastane 
(po konzultacích s učitelem) výrazné zlepšení.  

 
 
4.5 Mimo řádné výsledky a úsp ěchy žák ů 
 

 

2008/2009 
 

Hudební obor - Kytarové oddělení 
 
 

Výsledky v soutěžích: 
 

1. - 3. dubna   –  Mezinárodní kytarový festival Bojnice 2009 (SR) 
Markéta Vavřinová  2. cena  IV. kategorie 
Matěj Drahokoupil  1.cena  III. kategorie 
Jakub Drahokoupil  6.místo III. kategorie 
Kristýna Viktorová  5.místo III. kategorie 
Lucie Tvrdíková  2.cena  II. kategorie 
Kristýna Nulíčková  2.cena  II. kategorie  
 

21. - 23. květen  –  Národní soutěž v komorní hře Hradecké Guitarreando (ČR) 
kytarové duo   4.cena  I.a kategorie 
(Lucie Tvrdíková, Kristýna Nulíčková)   
kytarové trio   3.cena  II.b kategorie 
(Kristýna Viktorová, Matěj Drahokoupil, Jakub Drahokoupil)  
kytarové kvarteto  1.cena  II.b kategorie 
(Kristýna Viktorová, Matěj Drahokoupil, Jakub Drahokoupil, Markéta Sochůrková)  
 
4. - 7. červen -  Mezinárodní kytarová soutěž Zruč nad Sázavou 2009 (ČR) 
Markéta Sochůrková  účast  III. kategorie 
Matěj Drahokoupil  3.cena  III. kategorie   
Jakub Drahokoupil  5.cena  III. kategorie 
Kristýna Viktorová  7.místo III. kategorie 
Lucie Tvrdíková  7.místo II. kategorie 
Kristýna Nulíčková  5.cena  II. Kategorie 
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Hodnocení pedagogem 
Každoroční důležitou aktivitou žáků kytarové třídy ZUŠ Zruč nad Sázavou je účast v soutěžích. 
Kytaristé se zúčastnili národní soutěže ZUŠ v komorní hře na kytaru „Hradecké guitarrendo 2009“ 
(ČR) a Mezinárodních soutěžích ve hře na kytaru „Bojnice 2009“ (SR), 3. ročníku Mezinárodní 
kytarové soutěže „Zruč nad Sázavou 2009“ (ČR).   
 
Dechové oddělení (žesťové a dřevěné nástroje) 
 
Výsledky v soutěžích: 
 

5. březen 2009  Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na dechové nástroje (místo konání - ZUŠ Čáslav) 
Tomáš Černohlávek  1. cena s postupem  I. kategorie  trubka 
Luboš Dufek    1. cena s postupem   I. kategorie  trubka 
Dominik Horáček   1. cena s postupem  I. kategorie  trubka 
Tomáš Flos   1. cena s postupem  IX. kategorie    trubka 
Nikola Jiříková  1. cena    IV. kategorie  zobc.flétna 
Lucie Nulíčková  1. cena    VI. kategorie  zobc.flétna  
 
16. březen  Oblastní kolo soutěže ZUŠ ve hře na dechové nástroje (místo konání - ZUŠ Kolín) 
Luboš Dufek    1. cena s postupem   I. kategorie  trubka 
Dominik Horáček   1. cena    I. kategorie  trubka 
Tomáš Flos   1. cena    IX. Kategorie  trubka 
 
17. duben  Ústřední kolo soutěže ZUŠ ve hře na dechové nástroje (místo konání -  ZUŠ Vysoké Mýto)  
Luboš Dufek    3. cena    I. kategorie  trubka 

 
Pěvecké oddělení 
 

Výsledky v soutěžích: 
 

26. únor 2009  okresní kolo soutěže ZUŠ v oboru sólový  (místo konání - ZUŠ Zruč nad Sázavou)  
Vivien Šindelářová  2. cena bez postupu    0. kategorie  zpěv 
Tereza Veselá   1. cena s postupem    0. kategorie  zpěv 
Andrea Bělohradská  1. cena s postupem    II. kategorie  zpěv 
Tereza Vilimovská  1. cena s postupem   III. kategorie  zpěv 
Michal Kubík   1. cena s postupem   III. kategorie  zpěv 
Lukáš Vilimovský  1. cena s postupem   VI. kategorie  zpěv 
Kateřina Kosová  1. cena s postupem   VII. kategorie  zpěv 
 

18. - 19. březen  oblastní kolo soutěže ZUŠ v oboru sólový zpěv (ZUŠ Benátky nad Jizerou)  
Tereza Veselá   účast      0. kategorie  zpěv 
Andrea Bělohradská  účast     II. kategorie  zpěv 
Tereza Vilimovská  účast     III. kategorie  zpěv 
Michal Kubík   účast     III. kategorie  zpěv 
Lukáš Vilimovský  účast     VI. kategorie  zpěv 
Kateřina Kosová  účast     VII.kategorie  zpěv 
 
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY (střední školy s uměleckým zaměřením) 
Lenka Jelínková  byla přijata na obor – hra na klavír, konzervatoř České Budějovice 
Tomáš Flos  byl přijat na obor – hra na trubku na konzervatoř Plzeň 
Lukáš Vilimovský  byl přijat na obor – zpěv,  konzervatoř České Budějovice 
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Výtvarný obor  
 
Výsledky v soutěžích: 
 
březen    –  Celostátní přehlídka dětských výtvarných prací Lidice 2009 
Petr Novák   - Čestné uznání   
Vojtěch Vesecký  - Čestné uznání    
Šárka Říhová   - Čestné uznání 
 
květen    –   Grafická soutěž ExLibris  
Jan Kruntorád   - 3. cena   
Martina Jiříková  - Čestné uznání    
Simona Kamarýtová  - Čestné uznání 
Barbora Kafková  -  Čestné uznání 
Zuzana Procházková  - Čestné uznání 
 
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY (střední školy s uměleckým zaměřením) 
Jakub Ronovský byl přijat na obor Propagační grafika na SPŠT Jihlava (absolventka 4.r.II stupně 
Veronika Bečvářová neuspěla při zkouškách do ateliéru knižní ilustrace na VŠUP) 

 
Taneční obor 
 
 

Výsledky v soutěžích: 
 
 

23. leden 2009 - Taneční soutěž – okresní kolo soutěže MŠMT, ZUŠ Čáslav 
 
14. duben  - Taneční soutěž  
                                               Městská sportovní hala, Zruč nad Sázavou 
 
 

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY (střední školy s uměleckým zaměřením) 
Natálie Matysková  byla přijata na obor tanec - 1. soukromá taneční konzervatoř Praha  
 



 40 

               

 
2009/2010 

 
 

Hudební obor - Kytarové oddělení  
 
  
Výsledky v soutěžích: 
 

25. - 27. duben 2010  – celostátní kytarová soutěž  „PRAGuitarra Clássica 2010“ 
Lucie Tvrdíková   účast     II. kategorie 
Kristýna Nulíčková  Čestné uznání  II. kategorie  
Kristýn ě Nulíčkové byla udělena cena za nejlepší provedení české soudobé skladby  
M. Tesaře – Ballad (věnuje Přítomnost, sdružení pro soudobou hudbu Praha) 
   
25. - 28. červen -   mezinárodní kytarová soutěž „festival Ivana Ballu“  (SK) 
Markéta Vavřinová  3.cena   III. kategorie 
Lucie Tvrdíková  9. místo  II. kategorie 
Kristýna Nulíčková           12. místo  II. kategorie  
 

        
 
Hodnocení pedagogem 
Žáci kytarové třídy se rádi účastní národních a mezinárodních soutěží. V letošním roce si vybrali 
celostátní soutěž „PRAGuitarra Clássica 2010“ a mezinárodní „festival Ivana Ballu “  (SK) 
Kristýna Nulíčková byla v Praze obdarována Čestným uznáním a navíc získala cenu za nejlepší 
provedení soudobé skladby M. Tesaře – Ballad (věnuje Přítomnost, sdružení pro soudobou hudbu 
Praha). Na začátku června se zúčastnil pedagog MgA. M. Freml se svými žákyněmi (M. Vavřinovou, 
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L. Tvrdíkovou, K. Nulíčkovou) do slovenského Dolného Kubína na mezinárodní soutěž „Festival 
Ivana Ballu“. Výsledek nebyl špatný, M. Vavřinová obdržela 3. cenu a Lucka získala 9. místo a 
Kristýna 12. místo.  
 
 

Výtvarný obor  
 
 

Výsledky v soutěžích: 
 

listopad    –  7. ročník fotosoutěže 
Adéla Zelenková  -  Čestné uznání   
účast žáků ateliéru Mgr.J. Kopřivy a Mgr.L. Říhové 
 

květen     –  Malujeme po síti - Z truhly našich prababiček 
poděkování poroty za kolektivní projekt Klobouky a přilby (Mgr.L. Říhová) 
 
 

květen     –  Nakresli svoje zdraví 
účast žáků ateliéru Mgr.J. Kopřivy 
 

srpen    –   Zruč, místo, kde žiju 
účast žáků ateliéru Mgr.J. Kopřivy a Mgr.L. Říhové 
 
 

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY (střední školy s uměleckým zaměřením) 
Markéta Vavřinová byla přijata na fakultu architektury ČVUT v Praze   
Eliška Damborská byla přijata na obor konzervování a restaurování na Střední odborné škole 
uměleckoprůmyslové ve Světlé nad Sázavou   
 

       
           

2010/2011 
 

Hudební obor  - Kytarové oddělení 
 
 

Výsledky v soutěžích: 
 

Celý školní rok byl poznamenán tím, že šlo po tříleté době opět o soutěžní rok ZUŠ ve hře na 
kytaru. Pedagogové kytarové třídy (J. Freml, M. Freml) dlouhodobě připravovali 7 sólistů a jednu 
komorní hru – kytarové duo.  



 42 

Žáci: 
Lucie Tvrdíková, Kristýna Nulíčková    - M. Freml 
DUO: Tvrdíková, Nulíčková      - M. Freml 
Markéta Sochůrková, Jakub Drahokoupil, Matěj Drahokoupil -   J. Freml 
 
 

10 - 12. březen 2010  - celostátní kytarová soutěž  „PRAGuitarra Clássica 2011“ 
Lucie Tvrdíková   účast      II. kategorie 
Kristýna Nulíčková  Čestné uznání   II. kategorie  
 

17. březen                 -  okresní kolo národní soutěže ZUŠ ve hře na kytaru (Zruč n. S.) 
Lucie Tvrdíková  1. místo   III. kategorie 
Kristýna Nulíčková             1. místo   III. kategorie 
Markéta Sochůrková  1. místo                        IV. kategorie 
Jakub Drahokoupil  1. místo    V. kategorie 
Matěj Drahokoupil  1.místo   VI. kategorie   
 
12 – 13. duben           -           oblastní kolo národní soutěže ZUŠ ve hře na kytaru (Beroun) 
Lucie Tvrdíková  1. místo   III. kategorie 
Kristýna Nulíčková             1. místo   III. kategorie 
Markéta Sochůrková  1. místo                        IV. kategorie 
Jakub Drahokoupil  1. místo     V. kategorie 
Matěj Drahokoupil  1.místo   VI. kategorie   
 
26 – 28. květen          -       ústřední kolo národní soutěže ZUŠ ve hře na kytaru (Nové Strašecí) 
Lucie Tvrdíková   účast    III. kategorie 
Kristýna Nulíčková              čestné uznání 1. stupně III. kategorie 
Jakub Drahokoupil   čestné uznání 2. stupně  V. kategorie 
Matěj Drahokoupil   čestné uznání 1. stupně VI. kategorie 
 

 
 
 

Hodnocení pedagogem 
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 M. Sochůrková získala 1.cenu bez 
postupu.) Obzvláště mile překvapilo DUO složené z žákyň II. kategorie, které postoupilo jediné ze 
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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 a  Kristýna Nulíčková ze třídy p.uč. M. Fremla se zúčastnily Celostátní 
kytarové soutěže  „PRAGuitarra Clássica 2011. Kristýna Nulíčková získala ve své kategorii čestné 
uznání. V období 2008/2009 – 2009/2010 – 2010/2011 se žáci kytarové třídy pravidelně zúčastňují 
všech kytarových soutěží, které jsou vyhlášeny v České a Slovenské republice. Podle výsledků těchto 
soutěží patří kytarová třída ZUŠ ve Zruči mezi nejlepší v ČR. V budoucnu chceme žáky podporovat 
v komorní hře (dua, tria, kvarteta). 
 
Klavírní oddělení 
 
 

Výsledky soutěžích: 
 
4.březen 2011  - Národní soutěž ZUŠ – klavír – okresní kolo – Kutná Hora 
 
Marie Dušková   -  2. místo   - II.kategorie 
Adam Rowe  - 1. místo bez postupu  - V.kategorie 
Adam Rowe  - 1. místo bez postupu  - V.kategorie 
 

           
 
Hodnocení pedagogem 
V letech 2008 – 2011 se počet žáků klavírní třídy pohyboval v rozmezí 25 – 30 žáků. Kromě výuky 
klavíru na hlavní budově ve Zruči nad Sázavou pracujeme také na pobočkách( v dalších místech 
poskytovaného vzdělávání – kladnou stránkou je umožnění přiměřeně kvalitního vzdělání a jeho 
dostupnost na těchto místech). Pokud začínající klavírista nemá doma nástroj po rodičích, bývá 
problémem pořízení nástroje. Cena nového pianina, nebo staršího v odpovídající kvalitě je dosti 
vysoká vzhledem k finanční situaci většiny rodin. Elektrické  nástroje s úhozovou dynamikou nemají 
parametry klasického nástroje. 

 Klavírní třída se pravidelně účastní okresního kola v Národní soutěži ZUŠ,  ve školním roce 
2010/2011 se zahráli v Kutné Hoře 2 žáci  
(M. Dušková – 2.místo, A. Rowe – 1.místo bez post.) 
 Nyní na škole vyučují 2 klavírní pedagogové - své znalosti pravidelně rozšiřují na Klavírních 
sobotách na Konzervatoři v Brně a při dalším vzdělávání v Metodickém centru při JAMU v Brně 
(případně na prázdninových klavírních kurzech).  

Při výuce se snažíme využívat nové notové materiály a pomůcky, poznatky z dalšího 
vzdělávání učitelů. Chceme pravidelně doplňovat notové materiály a literaturu, dle finančních 
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možností školy budeme chtít zlepšit kvalitu nástrojů v některých učebnách, po nastěhování do nové 
ZUŠ je konečně klavír Bohemia v koncertním sále ZUŠ – plánujeme seřízení a intonování nástroje. 

V nově opravené škole máme ideální podmínky k výuce, moderně vybavené učebny s počítači 
a přehrávacím zařízením. V současnosti pracujeme na ŠVP, ve kterých bychom chtěli zařadit i 
předměty  klavírní praxe nebo klavírní seminář. Žáky podporujeme v komorní hře a kolektivní 
spolupráci mezi různými nástroji. Nyní již funguje spolupráce hudebního a tanečního oboru. 
V budoucnu bychom tuto spolupráci rádi rozšířili mezi všechny obory naší školy. 
 
 
Akordeonové oddělení 
 
 

Výsledky soutěžích: 
 
 

10. února 2011 - Národní soutěž ZUŠ – akordeon – školní kolo – Zruč nad Sázavou 
Adéla Vilímovská - 1. místo s postupem  - 0. kategorie 
Martin Zeman  - 1. místo s postupem  - 0. kategorie 
Filip Bělohradský - 1. místo s postupem  - I. kategorie 
Karel Míček  - 1. místo s postupem  - I. kategorie 
Vojtěch Ryšavý - 1. místo s postupem  - II. kategorie 
Jiří Machyán  - 1. místo s postupem  - II. kategorie 
Simona Peroutková . 1. místo bez postupu  - III. kategorie 
Vlastislav Ryšavý - 1. místo s postupem  - V. kategorie 
Tereza Barešová - 1. místo s postupem  - VI. Kategori 
 
 

16. února 2011 - Národní soutěž ZUŠ – akordeon – okresní kolo – Kutná Hora 
Adéla Vilímovská - 1. místo bez postupu  - 0.kategorie 
Martin Zeman  - 1. místo s postupem  - 0. kategorie 
Filip Bělohradský - 1. místo s postupem  - I. kategorie 
Karel Míček  - 1. místo s postupem  - I. kategorie 
Vojtěch Ryšavý - 1. místo bez postupu  - II. kategorie 
Jiří Machyán  - 2. místo bez postupu  - II. kategorie 
Vlastislav Ryšavý - 1. místo s postupem  - V. kategorie 
Tereza Barešová - 1. místo s postupem  - VI. kategorie 
 
 

22. března 2011 - Národní soutěž ZUŠ – akordeon – oblastní kolo – Pečky 
Martin Zeman  - 1. místo bez postupu  - 0.kategorie 
Filip Bělohradský - 3. místo bez postupu  - I. kategorie 
Karel Míček  - 2. místo bez postupu  - I. kategorie 
Vlastislav Ryšavý - 2. místo bez postupu  - V. kategorie 
Tereza Barešová - 1. místo bez postupu  - VI. kategorie 
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Hodnocení pedagogem 
V letech 2008 – 2011 se počet žáků akordeonové třídy pohyboval v rozmezí 20 – 22 žáků. 
Žáci se pravidelně dvakrát do roka účastní v měsíci prosinci a květnu třídní přehrávky do níž se 
postupně daří zapojovat i žáky z odloučených pracovišť. Dále jsou zařazováni do programů na 
veřejných vystoupeních školy ( koncerty….), a aktivně se účastní pořádaných exkurzí. Žáci se rovněž 
koncem období úspěšně zúčastnili národní soutěže ve hře na akordeon. 
V kolektivní výuce (komorní hře) se postupně daří spojením menších skupin, zařazením dalších 
nástrojů ( bicí, bas. kytara, EKN ) a výběrem vhodného repertoáru zpestřit žákům výuku a tím zvýšit 
zájem o tuto formu vzdělávání. Sbírka hudebních nástrojů byla rozšířena v segmentu malých nástrojů 
o dva kusy akordeonu Hohner, a  notový archiv se podařilo v závěru období rozšířit o další notový 
materiál především v takzvaném vyšším populáru. 
V budoucnu bychom chtěli udržet případně rozšířit počet žáků akordeonové třídy, vytvořit stabilní 
akordeonové těleso a postupně zařazovat akordeon do ostatních souborů ZUŠ. 
 
 

Dechové oddělení 
 

    
 

Hodnocení pedagogem 
Ve školním roce 2008-2011 proběhlo zhodnocení dispozic jednotlivých žáků. Účastnili jsme se akcí 
školy jako Vánočních a závěrečných koncertů. Také jsem dvakrát ročně, vždy v prvním a v druhém 
pololetí organizoval třídní přehrávku uskutečněnou formou rodičovské schůzky, kde žáci předvedli 
výsledky své několika měsíční práce. Dechové oddělení se rozrůstá o nové trumpetisty. V současné 
době školu navštěvují 4 žáci věnující se tomuto nástroji. 
Ve školním roce 2010-2011 kromě pravidelných akcí proběhlo i otevírání nové hudební školy ve Zruči 
nad Sázavou. 
 
 

Pěvecké oddělení 
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Hodnocení pedagogem 
V uplynulých dvou letech prošlo pěvecké oddělení poměrně zásadní proměnou. První zásadní změnou 
byl příchod nového vyučujícího a to v průběhu školního roku 2009/2010. Tuto změnu zvládla většina 
žáků bez problémů. Byl nastolen jasný a pevný řád výuky a domácí přípravy. Žáci jsou vedeni k 
vnímání lidského hlasu jako hudebního nástroje. V hodinách zpívají bez použití mikrofonu, tak aby 
byli nuceni spolehnout se pouze na své pěvecké schopnosti, nikoli na schopnosti moderní  
techniky. Tu však v souladu s dnešní dobou také aktivně využívají, avšak pouze při speciálních 
žánrových vystoupeních. Pěvecké oddělení se také významně zapojuje do všech koncertních 
vystoupení a dalších akcí školy. Spolupracuje také na společných programech s tanečním oddělením a 
pěvečtí sólisté vystupují společně se školními kapelami. 
Někteří žáci se momentálně připravují na talentové zkoušky na konzervatoře a v nejbližší době na 
pěveckou soutěž ZUŠ. Největším úspěchem pěveckého oddělení v uplynulých dvou letech je však 
zejména to, že má svoji tvář, která je jasně čitelná jak pro žáky samotné, jejich rodiče, tak i pro 
veřejnost. 

 
 

Výtvarný obor  
 
 

Výsledky soutěžích: 
 
Září  2010                                                                                   soutěž Zruč – místo, kde žiju 
1.místa: Markéta Vavřinová; Adéla Vrzáčková; Kateřina Dubjáková; 2.místa: Barbora Bílková; 
Michaela Hloušková; 3.místo:Michaela Korecká 
 
 

Listopad                                                                                                     soutěž SUPŠ Jihlava                 
5. místo vybojovala Adéla Vrzáčková (žákyně rozšířeného studia); Mgr. Jan Kopřiva, Mgr. Lenka 
Říhová 
Prosinec                                                       soutěž pro neorganizované fotografy 
1. místo v kategorii do 15let – Jiří Královec; v kategorii nad 15 let Iveta Linhartová; čestná uznání: 
Eliška Vavřinová, Denisa Duspivová, Michaela Hloušková, Petr Novák, Markéta Bechyňová, Pavlína 
Zalužanská, Aneta Sahulová 
 
 

Březen  2011                          39. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2011 
Obesláno grafickými pracemi žáků ateliéru Mgr. Lenky Říhové a Mgr. Jana Kopřivy  
 

Březen                                                       Velká soutěž o sportech časopisu ABC 
7. místo, které vybojoval Petr Dušek (Trhový Štěpánov, učitel Mgr. Jan Kopřiva) 

 

Duben                                soutěž Polského institutu - „A proč je platýz placatý“? 
účast žáků ateliéru Mgr. Jana Kopřivy 
 
 

Květen                                                      Cestou dvou bratří 2011,  (Cyril a Metoděj)  
účast žáků ateliéru Mgr. Jana Kopřivy 
 
Květen                                                 Krajské kolo přehlídky ZUŠ (konání na ZUŠ Pečky)  
Reprezentace ZUŠ a úspěšné vybrání prací pro celostátní kolo 
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PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY (střední školy s uměleckým zaměřením) 
Pavlína Zalužanská - úspěšně absolvovala zkoušky na SUPŠ Jihlava – Helenín, obor Design interiéru  
                                    a bytových doplňků 
 

Markéta Bechyňová - Střední umělecká škola grafická Jihlava, obor Propagační výtvarnictví 
 

Jan Kruntorád         - SUPŠ Jihlava – Helenín, obor Reklamní tvorba 
 

Adéla Vrzáčková  se umístila na skvělém prvním místě na SUPŠ Jihlava – Helenín, obor užitá malba 
 

Aneta Sahulová - Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou, obor Design  
                              interiéru 
 
Hodnocení pedagogem 
V posledních třech letech byl výtvarný obor velmi činorodý. Žáci se úspěšně účastnili soutěží, jezdili 
na exkurze, užívali si mimořádných akcí, které pro ně učitelé připravovali. Nově byla založena tradice 
letních Plenérů, intenzivních výtvarných soustředění. Osvědčila se mezioborová spolupráce, zejména 
s tanečním oborem. Výtvarný obor také kvalitně zaštiťuje grafickou tvář školy, jejíž dobrou vizitkou 
je i rozšířené studium, kde se nejtalentovanější žáci připravují na střední umělecké školy.  

 
 
 
Taneční obor 
 

 
Výsledky soutěžích: 
 
3. březen 2011 - účast žáků na taneční přehlídce „Hronovské jablíčko“ 
    Hronov 
 
16. duben  - účast žáků na festivalu amatérského současného tance 
    Ulita Praha 
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PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY (střední školy s uměleckým zaměřením) 
Šárka Říhová 6/I přijata na státní taneční konzervatoř Brno 
 

Hodnocení pedagogem 
Taneční obor pod vedením Lucie Charouzové dis. sídlil v provizorních podmínkách bývalé tělocvičny 
nad jídelnou, ale i přes stížené podmínky sálu se podařilo připravit žákyni Šárku Říhovou na státní 
konzervatoř v Brně. Během roku se dívky a chlapci z TO postupně více a více zapojovali do kulturního 
dění ve Zruči nad Sázavou např. vystoupení na Vánočním jarmarku, Festivalu medvíků a na kulturních 
událostech pořádaných ZUŠ Zruč nad Sázavou. Taneční obor velmi spolupracoval s Výtvarný obor 
např. při projektech Dušičky, Den Země – Domorodci nebo při realizaci Vánočního karnevalu. V 
budoucím školním roce 2011/2012 se TO pokusí o společný projekt všech ročníků.   
 
 

Literárn ě-dramatický obor  
 
 

      
 
Hodnocení pedagogem 
V roce 2010/2011 se pohyboval počet žáků literárně dramatického oboru okolo 23 a to ve třech 
skupinách. Dvě  skupiny žáků navštěvovaly literárně-dramatický obor v odloučeném pracovišti 
v Dolních Kralovicích a jedna skupina chodila na výuku v ZUŠ ve Zruči nad Sázavou. Žáci z Dolních 
Kralovic se zúčastnili dvou představení pro veřejnost a žáci ze Zruče jen jednoho. V letošním roce je 
skladba žáků počtem obdobná. Došlo sice k úbytku některých loňských žáků, ale přihlásili se i noví 
žáci, takže počet je v letošním roce 22. V následujícím školním roce chceme zviditelnit dramatický 
obor větším počtem veřejných vystoupení všech skupin a zlepšit mezioborovou spolupráci.      
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Komentá ř ředitele školy: 

S výsledky a úspěchy žáků hudebního jsem velmi spokojen.  Moje vize je taková, 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.  
Profesionalita a vysoké pracovní nasazení pedagoga v pedagogickém procesu přispívá 
k velmi dobrému hodnocení tanečního oboru (velmi dobrá úroveň).  
Literárně- dramatický obor je mladý. Ve vedení výuky se vystřídalo několik pedagogů 
a to má samozřejmě vliv na celý obor (počet žáků – zájem o tento obor). V loňském 
školním roce byl přijat do pracovního poměru uč. T. Doležal, který má bohaté 
zkušenosti v oboru: pracoval s dětmi a mládeží jako pedagog volného času a učitel 
literárně-dramatického oboru v ZUŠ. Působil jako předseda a režisér v ochotnické 
divadelní skupině „Mimochodem“ v Ledči nad Sázavou. Doufám, že úroveň výuky 
žáků LDO se výrazně zlepší (bonus – krásný sál s potřebným vybavením). 

 
 

 
5. Akce organizované školou, mimoškolní aktivity, ve řejná   
    činnost 
 
 

5. 1  Soutěže a přehlídky  
 
 

2008/2009 
Každoroční důležitou aktivitou je účast v soutěžích. Ve školním roce 2008/2009 se žáci školy zúčastnili 
národní přehlídky tanečního oboru a soutěže hudebního oboru základních uměleckých škol (sólový 
zpěv,  hra na trubku, hra na zobcovou flétnu). Žáci kytarové třídy se zúčastnili národní soutěže ZUŠ 
v komorní hře na kytaru „Hradecké guitarrendo 2009“ (ČR) a Mezinárodních soutěžích ve hře na 
kytaru „Bojnice 2009“ (SR), 3. ročník Mezinárodní kytarové soutěže „Zru č nad Sázavou 2009“ 
(ČR).  Výtvarníci se zapojili do soutěžní mezinárodní výstavy „Lidice 2009“  a do výtvarné soutěže 
„Ex libris 2009“.   
 

 
 

2009/2010 
Ve školním roce se žákyně kytarové třídy zúčastnily národní kytarové soutěže „PRAGuitarra 
Clássica 2010“ a mezinárodní soutěže „Hudební festival I. Ballů“  (SR). 
Výtvarníci se zúčastnili soutěží „Nakresli svoje zdraví“  (soutěž České průmyslové zdravotní 
pojišťovny),  „Malujeme po síti“ (účast žáků VO – Zruč nad Sázavou, Dolní Kralovice), soutěže 
Zru čského fotoklubu a soutěžní výstavy „Zru č, místo kde žiju“. Výtvarný obor se také zapojil do 
nesoutěžního mezinárodního projektu „One milion Giraffe“. 
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2010/2011 
V letošním školním roce se žáci zúčastnily národní soutěže ZUŠ ve hře na kytaru, klavír a akordeon. 
Žákyně kytarové třídy předvedly své umění v národní kytarové soutěži „PRAGuitarra Clássica 
2010“. 
Výtvarníci se zúčastnili soutěží: „Zru č-místo, kde žiju“ , 39 ročník Mezinárodní dětské výtvarné 
výstavy „Lidice 2011“, soutěž SUPŠ Jihlava, soutěž pro neorganizované fotografy, Velká soutěž o 
sportech časopisu ABC, soutěž Polského institutu „A pro č je platýz placatý“, „Cestou dvou bratří 
2011“ a oblastního kola přehlídky žáků VO ZUŠ. 
Tanečnice se zúčastnily přehlídky „Hronovské jablí čko“  a festivalu amatérského současného 
tance„Ulita Praha“.    
 
 
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 2008/2009-2009/2010-2010/2011 jsme zajistili 191 vystoupení, výstav,  
koncertů a výchovných koncertů pro mládež, dospělé ve Zruči nad Sázavou a širokém okolí. 
 
 

5. 3 Exkurze 
 

Učitelé rozšiřují zájmy žáků hudebního oboru podporou návštěv na koncertech význačných hudebníků 
a veřejných generálních zkoušek orchestru České filharmonie a zájmy žáků výtvarného oboru 
návštěvami výstav v Praze. Na tyto aktivity školy finančně přispívá Sdružení rodičů a přátel dětí a 
školy, které bylo zaregistrováno u Ministerstva vnitra České republiky  20. 1. 2003. 
 
 

 
 
6. Spolupráce školy s rodi či 
 
6.1 Formy spolupráce 
 
 

Formy spolupráce komentá ř 
Občanské sdružení při škole (SRPDŠ) finanční podíl při soutěžích, exkurzích a dalších kulturních akcích ZUŠ    
Třídní schůzky, konzultace pro rodiče jedna až dvě třídní přehrávky a konzultace pro rodiče 
Školní akce pro rodiče pravidelné žákovské koncerty, Den otevřených dveří („Škola plná hudby“) 
Konzultační (školská rada) prostředník mezi názory rodičovské veřejnosti a vedením školy 

 
 
 

Konzultační (školská) rada při ZUŠ Zruč nad Sázavou 
 

 Konzultační (školská) rada byla založena 1. 1. 2010 dle usnesení RMě č. 227/2009. 
Rada by měla být účinným prostředníkem mezi názory rodičovské veřejnosti a vedením školy, bude 
plnit funkci "nárazníku" a zároveň "otvírače". V jejím zájmu po loňských zkušenostech bude zejména 
prevence konfliktních situací a co nejlepší informovanost rodičů . 
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Členové rady 

 Členové konzultační ( školské ) rady jmenováni zřizovatelem ZUŠ Zruč n/S 
(usnesení RADY MĚSTA č. 319/2009 ze dne 14. 9. 2009)  
Mgr. Ivana Stará 
Mgr. Jind řich Pustka  
Členové konzultační ( školské ) rady zvoleni z řad pedagogického sboru ZUŠ Zruč n/S  
Kateřina Paterová Dis. 
Mgr. Lenka Říhová  
Členové konzultační rady zvoleni ze zástupců nezletilých a zletilých žáků ZUŠ Zru č nad Sázavou  
Mgr. Martina Fialová 
Mgr. Markéta Královcová DiS. 
 
 Žáci výtvarného oboru již na podnět rady vytvořili keramickou "naslouchací" schránku na náměty, 
nápady, názory, konstruktivní kritiku..., která je umístěna na viditelném místě v ZUŠ a stává se 
zdrojem podnětů pro činnost konzultační  rady. 
                            
„Pokud vám fungování ZUŠ není lhostejné a máte nějaký dobrý nápad“ 
 
 

                       
 

 

Schránka konzultační  rady je tu i pro vás! 
    
 

Komentá ř ředitele školy: 

Třídní schůzky (přehrávky) a konzultace jsou součástí informačního systému školy. Pro rodiče 
se konají dvakrát za rok třídní přehrávky (hlavní budova – Na Pohoří 575), 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 z řizovatelem 
 
Ve sledovaném období 2008/2009-2009/2010-2010/2011 je komunikace mezi zřizovatelem a školou 
na velmi 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 
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rozvoje školy a rozpočet provozních výdajů. V současné době je školství jednou z priorit rozvoje 
Města Zruč nad Sázavou. 
 
8. SWOT analýza    -  vypracováno 19. 9. 2011 
 
 

 V následující části se budu zabývat vnitřní a vnější analýzou Základní umělecké školy ve 
Zruči nad Sázavou. Použiji k tomu SWOT analýzu. 
   

 
VNIT ŘNÍ 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 2008 – 2011 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, jsou dokladem velmi vysoké pedagogické profesionality celého kolektivu 
tohoto oddělení. V průběhu roku 2008 – 2009 škola organizovala 3. ročníky Mezinárodní kytarové 
soutěže.  
  Důležitým ukazatelem ke zlepšení prezentace a informovanosti veřejnosti je zkvalitnění 
webových stránek školy a založení facebooku     
  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  

  Celý pedagogický sbor se potýká s názory a odlišnými představami rodičů-zákonných 
zástupců žáků, které se týkají vzdělávání a koncepce školy (řešení: rodičovské schůzky, pravidelné 
třídní přehrávky s účastí rodičů, návštěvnost rodičů a žáků na veřejných akcí školy)  

 
    
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. Situace se výrazně zlepšila. Většina 
rodičů i žáků si uvědomuje, 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.   
 

Hrozby 
   Hrozbou č.1 je úbytek žáků (řešení: nově zrekonstruovaná budova, vlastní školní 
vzdělávací program) 
   Hrozbou č.2 je udržet stávající zaměstnance v malém městečku. Škola v malém městě 
s odloučenými pracovišti bez výrazného dopravního spojení na velká centra má s tímto citelné 
problémy (řešení: získat mladé absolventy, kteří by se usadili v našem městě) 
Ostatní hrozby nemůžeme ovlivnit a ty, které můžeme, tak na nich pracujeme. 
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Silné stránky Slabé stránky                

• vynikající výsledky žáků kytarové třídy a žáků VO (soutěže, přijímací 
zkoušky na střední odborné školy) 

• mladý a velmi tvůrčí kolektiv pedagogů 
• místa poskytovaného vzdělávání (odloučená pracoviště) 
• velmi dobré vztahy se zřizovatelem 
• dobré hodnocení ČŠI 
• umělecké obory (HO, VO, TO, LDO) 
• Mezinárodní kytarová soutěž „Zruč nad Sázavou“ 
• vytvoření co nejlepších podmínek pro práci pedagogů i žáků (interiér 

budovy, nákup notového materiálu a dalších učebních pomůcek dle 
současných požadavků moderní školy) 

• pravidelná prezentace školy na veřejnosti (www. stránky školy, 
články v tisku, koncerty, výstavy, kulturní akce) 

• větší a širší nabídkový program v uměleckém vzdělávání oproti jiným 
subjektům (rozšířené vyučování HO a VO, studium pro dospělé) 
s možností napojení na další vzdělávání ( střední umělecké školy) 

• založení konzultační rady (poradního orgánu), schránka pro 
anonymní sdělení 

• velká angažovanost pedagogů, množství akcí pro žáky ve volném 
čase pedagogů 

• dobré vztahy mezi zaměstnanci 
• další vzdělávání pedagogů 
• uskutečňování další vzdělávacích aktivit  pro žáky  
      (exkurze, víkendová soustředění...) 
• založení stránky školy na sociální síti facebook 

• emailová komunikace mezi 
školou a  rodiči 
(informovanost o školních a  
mimoškolních akcích)                   

• nedůstojné chování mnoha 
žáků na chodbách i ve výuce 

• odlišné představy 
zákonných      
zástupců žáků o vzdělávání a 
škole 

• stávající děděný názor na 
ZUŠ jako na volno-časovou 
aktivitu 

• účast rodičů na akcích ZUŠ 
 
 

Příležitosti              Hrozby 
• lepší spolupráce s rodiči 
• rozšíření smyčcového oddělení (housle, violoncello) 
• využití spolupráce s městem (nová výstavní síň), společné akce s 

městem, práce ve veřejném prostoru 
• vytvořit fungující SRPDŠ 
• využít přátelské kontakty učitelů a spolupracovat s externími 

odborníky 
• kvalitní a systematický výběr nových žáků a jejich výchova v duchu 

smyslu a poslání ZUŠ jako instituce pro základní umělecké 
vzdělávání (nalezení kompromisu mezi kvantitou 

      a kvalitou žáků) 
• pravidelné a oficiální schůzky rodičů s vedením školy a pedagogy, 

vzájemná komunikace (vytvoření emailové databáze zákonných 
zástupců)  

• propojenost vystupování žáků s učiteli                              
• pozvání rodičů s žáky na workshopy 
• vytvoření projektu s propojením všech uměleckých oborů 
• zřídit multimediální knihovnu CD a DVD,  seřazenou podle 

stylových období a žánrů 
• nová zrekonstruovaná budova 
• vytvoření funkčního ŠVP 

• úbytek žáků 
 udržení stávajících 

zaměstnanců  
•  slučování škol 
• otevření podobného zařízení 

jako je ZUŠ, které nabízí 
jiné mimoškolní aktivity 
(dům dětí) 

• nekvalifikovaně vedené 
„kroužky“ 

• neznalost rodičů, jakou 
výchovnou hodnotu má 
ZUŠ oproti dalším 
vzdělávacím institucím 
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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:  
� plně kvalifikovaný sbor ( = s vyšším odborným vzděláním uměleckého směru a    
      vysokoškolským vzděláním pedagogického zaměření, výkonný umělec)  
� materiálně technické zabezpečení výuky a výchovy (rekonstrukce školy – nový  
      interiér, bohatý notový archív, sbírka hudebních nástrojů) 
� 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 (rozšířené vyučování žáků VO a HO) 
� klima školy – čisté a upravené prostředí vyzdobené pracemi žáků a dekorací 
     (rekonstrukce školy – nový interiér) 
� organizace akcí pro žáky: kulturní, exkurze, zahraniční výjezdy (Mezinárodní soutěže), 
      výsledky v soutěžích, Plenér – soustředění žáků VO, TO. 
� prezentace: internetové stránky, příspěvky do tisku, Mezinárodní kytarová soutěž „Zruč   
      nad Sázavou“, Dětský karneval, žákovské koncerty, výstavy VO, vystoupení TO, LDO 
� dobré vztahy a spolupráce se zřizovatelem a s okolními školami (MŠ, ZŠ) 

 
 

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 častěji  orientovat DVPP v dalším období (přesvědčovat 
všechny učitele k větší aktivitě DVPP, formou odměňování – osobní ohodnocení, mimořádné 
odměny)  

� Z rozboru závěrů jednání pedagogických rad vyplývá, že i přes kvalitní práci pedagogů se 
nedaří dodržovat školní řád v oblasti docházky, omlouvání nepřítomnosti žáků zákonnými 
zástupci a chování žáků ve výuce a v budově školy. K tomuto problému je třeba i nadále 
přistupovat s patřičnou důsledností a pro jeho řešení problému využívat především spolupráci 
s rodiči žáků (návštěva výuky žáků, telefonický a e-mailový kontakt, třídní přehrávky, 
žákovské koncerty, výstavy a vystoupení). Situace za období 2008/2009-2009/2010-2010/2001 
se výrazně zlepšila. 

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

� Problémy vyplývající z nedostatku finančních prostředků:  
 alespoň částečně by pomohlo k rozvoji školy získání příspěvků od sponzorů  a partnerů  

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

 
 
 
Datum vyhotovení zprávy: 15. 09. 2011 
 
 
 
 
Zpráva projednána v pedagogické radě:  30. 10. 2011 

        
        
 
                Jiří Freml 
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10. Dotazníková šet ření (pedagogové, žáci, rodi če) 
     
Dotazník pro učitele       hodnoty uvedeny v %  
Otázka Nedostatečná Uspokojivá Dobrá Vynikající 
1. Ohodnoťte kvalitu vedení školy 0 0 28 72 
2. Jak hodnotíte kvalitu vedení školy     
    „informovat o dění ve škole“? 

 
0 

 
0 

 
56 

 
44 

3. Jakou míru loajality cítíte ke své    
    škole? 

 
0 

 
0 

 
17 

 
83 

4. Myslíte si, že se kolegové vzájemně  
    respektují? 

 
0 

 
0 

 
50 

 
50 

5. Jsou kolegové k sobě otevření a     
    nepomlouvají se? 

 
0 

 
0 

 
78 

 
22 

6. Jaká je Vaše komunikace s rodiči? 6 0 72 22 
 

     
                                   
 
Dotazník pro žáky - hudební obor                                                       hodnoty uvedeny v % 

Otázka Nikdy Málokdy Občas Často Vždy 
1. Učitel je důsledný ve svých požadavcích. 1 2 4 26 67 
2. Sám dodržuje to, co ode mne vyžaduje. 0 0 4 10 86 
3. Když něčemu nerozumím, tak mi to vysvětluje. 0 1 4 9 86 
4. Učitel mi dává najevo, že mu na mně záleží. 2 2 12 23 61 
5. Je ti jasný smysl činností v hodině? 1 5 10 27 57 
6. Jak se těšíš na hodinu? 4 5 25 22 44 
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Dotazník pro žáky - výtvarný obor                                                       hodnoty uvedeny v % 
Otázka Nikdy Málokdy Občas Často Vždy 

1. Učitel je důsledný ve svých požadavcích. 0 1 9 23 67 
2. Sám dodržuje to, co ode mne vyžaduje. 1 1 2 11 85 
3. Když něčemu nerozumím, tak mi to  
    vysvětluje. 

 
1 

 
1 

 
3 

 
9 

 
86 

4. Učitel mi dává najevo, že mu na mně záleží. 1 1 7 22 69 
5. Je ti jasný smysl činností v hodině? 0 1 6 24 69 
6. Jak se těšíš na hodinu? 1 2 2 18 77 
                                                            

     
 
 
Dotazník pro žáky - taneční obor                                                       hodnoty uvedeny v % 

Otázka Nikdy Málokdy Občas Často Vždy 
1. Učitel je důsledný ve svých požadavcích. 12 4 4 11 69 
2. Sám dodržuje to, co ode mne vyžaduje. 8 4 0 15 73 
3. Když něčemu nerozumím, tak mi to  
    vysvětluje. 

 
8 

 
4 

 
0 

 
0 

 
88 

4. Učitel mi dává najevo, že mu na mně záleží. 4 0 4 23 69 
5. Je ti jasný smysl činností v hodině? 4 0 8 31 57 
6. Jak se těšíš na hodinu? 8 4 4 15 69 
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Dotazník pro žáky - literárně-dramatický obor                                  hodnoty uvedeny v % 
Otázka Nikdy Málokdy Občas Často Vždy 

1. Učitel je důsledný ve svých požadavcích. 0 0 0 27 73 
2. Sám dodržuje to, co ode mne vyžaduje. 0 0 0 53 47 
3. Když něčemu nerozumím, tak mi to  
    vysvětluje. 

 
0 

 
0 

 
7 

 
20 

 
73 

4. Učitel mi dává najevo, že mu na mně záleží. 0 0 7 33 60 
5. Je ti jasný smysl činností v hodině? 0 0 27 40 33 
6. Jak se těšíš na hodinu? 0 0 0 20 80 
 

                     
 
 
Dotazník pro rodiče - hudební obor                                                      hodnoty uvedeny v % 

Otázka Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
1. Doporučili byste školu známým? 69 28 3 0 
2. Vyhovuje Vám informovanost o škole? 65 27 8 0 
3. Zúčastňujete se pravidelně akcí školy? 37 38 16 9 
4. Jste spokojeni s chováním učitelů k Vašemu  
    dítěti? 

 
79 

 
19 

 
1 

 
1 

5. Má Vaše dítě dobrý vztah se svým učitelem? 88 12 0 0 
6. Jste v pravidelném kontaktu s vyučujícím? 54 31 10 5 
7. Má Vaše dítě pravidelnou domácí přípravu? 51 37 10 2 
 

                 



 59 

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

1. Doporučili byste školu známým? 75 25 0 0 
2. Vyhovuje Vám informovanost o škole? 60 29 11 0 
3. Zúčastňujete se pravidelně akcí školy? 30 36 20 14 
4. Jste spokojeni s chováním učitelů k Vašemu  
    dítěti? 

 
89 

 
11 

 
0 

 
0 

5. Má Vaše dítě dobrý vztah se svým učitelem? 93 7 0 0 
6. Jste v pravidelném kontaktu s vyučujícím? 49 27 11 13 
7. Má Vaše dítě pravidelnou domácí přípravu? 32 32 22 14 
 

      
 
 
Dotazník pro rodiče - taneční obor                                                       hodnoty uvedeny v % 

Otázka Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
1. Doporučili byste školu známým? 58 42 0 0 
2. Vyhovuje Vám informovanost o škole? 58 42 0 0 
3. Zúčastňujete se pravidelně akcí školy? 42 42 16 0 
4. Jste spokojeni s chováním učitelů k Vašemu  
    dítěti? 

 
75 

 
17 

 
0 

 
8 

5. Má Vaše dítě dobrý vztah se svým učitelem? 82 18 0 0 
6. Jste v pravidelném kontaktu s vyučujícím? 64 18 9 9 
7. Má Vaše dítě pravidelnou domácí přípravu? 17 33 17 33 
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Dotazník pro rodiče - literárně-dramatický obor                                 hodnoty uvedeny v % 
Otázka Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

1. Doporučili byste školu známým? 100 0 0 0 
2. Vyhovuje Vám informovanost o škole? 100 0 0 0 
3. Zúčastňujete se pravidelně akcí školy? 0 50 50 0 
4. Jste spokojeni s chováním učitelů k Vašemu  
   dítěti? 

 
100 

 
0 

 
0 

 
0 

5. Má Vaše dítě dobrý vztah se svým učitelem? 100 0 0 0 
6. Jste v pravidelném kontaktu s vyučujícím? 50 0 50 0 
7. Má Vaše dítě pravidelnou domácí přípravu? 100 0 0 0 
 
 

        
 

 

Komentá ř ředitele školy k dotazníkovému šet ření 

Dotazníková šetření zkoumala problematiku  klimatu ve škole a vztah žák - učitel - rodič.  
Výsledky šetření jsou příznivé a měl bych být spokojen. 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. 

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 všech čtyř uměleckých oborů. 
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 pěti hlavních oblastí: materiálně-technické podmínky, kvalitní 
výuka, celková atmosféra školy, spolupráce s rodiči a především vytvoření svého školního 
vzdělávacího programu. 
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10.1  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.  
 

 
 
 

10.2  Mezinárodní kytarová soutěž  Zruč nad Sázavou 2009 

Ve dnech 4. – 7. června městečko Zruč nad Sázavou ožilo. Před Základní uměleckou školou se 
tísnila auta účastníků s nejrůznějšími státními poznávacími značkami. Prostory budovy byly vytíženy 
od rána do večera. Soutěžní sál ladil se sváteční atmosférou i skvělými výkony mladých kytaristů. 
V době konání soutěže byl zajištěn prodej notových materiálů hudebního nakladatelství SCHOT 
MUSIC PANTON, prodejní výstava kytarových pevných pouzder IKA, GUITAR CENTRE a firmy 
PRAHA MUSIC CENTER 
Na soutěž přijelo celkem 86 mladých kytaristů. V první, nejmladší kategorii jich soutěžilo 22. 
Nejsilněji obsazena byla kategorie druhá, do níž se přihlásilo 28 kytaristů. V třetí kategorii soutěžilo 
26 kytaristů a  ve čtvrté kategorii 10. 
O tom, že soutěž byla opravdu mezinárodní, svědčí mezinárodní složení   řad soutěžících i porotců: 
Z Polska k nám přijeli zahrát tři soutěžící, ze Slovenské republiky pět, ze Slovinska tři, z Rakouska pět 

Rok Počet narozených dětí 
1998 50 
1999 40 
2000 38 
2001 25 
2002 39 
2003 37 
2004 42 
2005 36 
2006 42 
2007 37 

             2008                        54 
             2009 43 
             2010 40 
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a z Ruska jeden. O výsledcích rozhodovala porota v této sestavě: Milan Tesař (ČR), Iwona Bodziak 
(Polsko), Ján Labant (SR), Vladislav Bláha (ČR) a předseda poroty Štěpán Rak (ČR). 
 Soutěž probíhala od pátku do neděle v  sále budovy Základní umělecké školy a byla přístupná 
veřejnosti. Zručští občané však navštěvovali spíše večerní koncerty v kostele Povýšení sv. Kříže. 
Díky podpoře představitelů našeho města, Ministerstva kultury ČR, Středočeského kraje, Nadace život 
umělce, hudební nadace OSA, sponzorů a hlavně zásluhou kolektivu ZUŠ měla tato akce vysokou 
úroveň a vše probíhalo podle stanoveného harmonogramu. Odměnou za vynaložené úsilí  byla 
pochvalná slova hostů i pěkné výkony zručských kytaristů (M. Drahokoupil - 3. cena, J. Drahokoupil – 
5. cena, K. Nulíčková – 5. cena). Vít Dvořáček (SZUŠ Universum s.r.o., Brno) se stal nakonec 
absolutním vítězem - laureátem soutěže a převzal z rukou Petra Matouška – mistra kytaráře, 
mistrovskou kytaru v hodnotě 3 000 EUR. 
Poděkování patří P. MgA. Mgr. Jaroslavu Konečnému faráři ve Zruči nad Sázavou za poskytnutí 
prostor kostela Povýšení sv. Kříže ke konání večerních koncertů.  
                                                                                                                            
  

      
 
 

Popis foto: 
 

1) Ceny pro vítěze MKS „Zruč nad Sázavou 2009“ 
 

2) Slavnostní zahájení 3. ročníku Mezinárodní kytarové soutěže „Zruč nad Sázavou 2009“ ve 
zručském zámku (Rytířský sál) 

 
 

        
 

3) koncert Pavla Steidla v kostele Povýšení sv. Kříže 
 

4) koncert kytarového dua – Siempre Nuevo v kostele Povýšení sv. Kříže 
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5) koncert Štěpána Raka v kostele Povýšení sv. Kříže 
 

6) Laureát Mezinárodní kytarové soutěže Zruč nad Sázavou 2009 – Vít Dvořáček (ZUŠ Brno) 
 

 

 
 
 
10.3  Aktivita žáků a učitelů ZUŠ Zruč nad Sázavou ve školním roce  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dětský karneval - Hudební skupina „ISTA“ a „Dobrý náp ad“ (žáci hudebního oboru) 
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Noc ve škole (žáci tanečního a výtvarného oboru) 

 
 

 
Kreslení v parku (žáci výtvarného oboru) 
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Projekt „Svatý Ján“ (žáci výtvarného oboru) 

 
 

         
Výuka na odloučeném pracovišti v Dolních Kralovicích (žáci výtvarného oboru) 
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 Slavnostní otevření školy (žáci tanečního a hudebního oboru) 
 
 

 

 
                                        Slavnostní otevření školy (hudebního oboru) 
 
 

 

               
Výchovný koncert pro mateřské školky Dětský karneval 
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Besídka v mateřské školce (taneční obor)                 žákyně tanečního oboru 
 

 

Třídní přehrávka (žáci hudebního oboru)                    Den země (žákyně tanečního oboru) 
 
 

 
                                    Vánoční koncert (žáci VO, HO, LDO, TO) 
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                                    Vánoční koncert (žáci VO, HO, LDO, TO) 
 
 
 

   
                                   Absolventi hudebního oboru 2011/12 
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Želiv 2011 (soustředění žáků výtvarného a tanečního oboru) 

 
 
 

       
Zru č n.S. - Závěrečný koncert (žáci hudebního oboru) 

 
 

 

      
Čechtice - Závěrečný koncert (žáci hudebního oboru) 


