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Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou
Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014
Část I.
Základní charakteristika školy
a) Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou, Na Pohoří 575, Zruč nad Sázavou
Místa poskytovaného vzdělávání:

1. Zruč nad Sázavou, Na Pohoří 575
2. Zruč nad Sázavou, Malostranská 123
3. Kácov, Nádražní 216
4. Čechtice Na Lázni 335
5. Dolní Kralovice, Školní 1
6. Trhový Štěpánov, Sokolská 256
7. Zbraslavice, Komenského 190

Právní forma: příspěvková organizace

IČO: 75 032 945

b) Zřizovatel školy: Město Zruč nad Sázavou
Právní forma: obec, IČO: 00 236 667
Adresa: Zámek 1
285 22 Zruč nad Sázavou
c) Ředitel školy:
(statutární orgán)

Jiří Freml

Zástupce ředitele:
(zástupce statutárního orgánu)

Radek Bělohradský

Vedoucí učitel:

Lukáš Patera

d) Škola má 4 obory, počet tříd 11 (dle výkazu S 24-01)

Školní rok

Počet tříd

Celkový
počet žáků

Počet žáků
na jednu třídu

Počet žáků
na učitele

2013/2014

11

480

44

37

2014/2015

11

481

44

36

e) Datum zařazení do sítě škol: 1. 1. 2003
f) Kapacita školy:

600 žáků

IZO 102 238 294
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g) Škola má tyto studijní obory:

1) hudební
2) výtvarný
3) taneční
4) literárně dramatický

V hudebním oboru jsou tyto třídy (oddělení):
přípravné studium, hra na klavír, hra na elektronické klávesové nástroje, hra na zobcovou flétnu,
oddělení dechových nástrojů (hra na klarinet, trubku), hra na bicí nástroje, hra na kytaru, hra na
akordeon, hra na housle a violoncello, pěvecká hlasová výchova.
h) Mimoškolní aktivity školy
Důležitou součástí činnosti školy je pořádání kulturních akcí, koncertů, soutěží a výstav pro
veřejnost. Škola pořádá veřejné koncerty, třídní koncerty, výchovné koncerty pro mateřské školy a
základní školy, vystupování na různých společenských akcích ve městě a okolí. Vyvrcholením
činnosti školy pro veřejnost jsou absolventské koncerty žáků I. a II. stupně.
Každoroční důležitou aktivitou je účast v soutěžích. V letošním školním roce se žáci školy
zúčastnili celostátní soutěže ZUŠ v sólovém zpěvu, ve hře na dechové nástroje a soutěžní přehlídky
tanečního oboru. Žáci kytarové třídy předvedli své umění ve 14. ročníku národní soutěže v komorní
hře na kytaru „Hradecké Guitarreando“. Výtvarníci se zúčastnili soutěží: „Fotosoutěž nul a
jedniček“ (soutěž pro neorganizované fotografy), Národní přehlídky ZUŠ dětských výtvarných
prací „Oči dokořán“, výtvarná soutěž k výročí „Zručských dobrovolných hasičů“. Podrobně jsou
mimoškolní aktivity žáků a jejich učitelů vypsány a rozděleny podle oborů v části V. Učitelé
rozšiřují zájmy žáků hudebního oboru podporou návštěv na koncertech význačných hudebníků,
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.
i) Informace o místech poskytovaného vzdělávání ZUŠ Zruč n./S.
Od změny (výmaz míst poskytovaného vzdělávání: Vlašimská 342, Trhový Štěpánov; 5. Května
401, Zruč nad Sázavou; Načeradec 270), která byla provedena v rejstříku škol a školských zařízení
s platností od 1. 12. 2014, má ZUŠ Zruč n./S. sedm míst poskytovaného vzdělávání v obcích:
Kácov, Zbraslavice, Trhový Štěpánov, Zruč n./S., Čechtice, Dolní Kralovice.
Ve Zruči nad Sázavou ve školním roce 2014/15 probíhá výuka HO, VO, LDO, TO. V Kácově HO,
VO v Trhovém Štěpánově HO, VO v Dolních Kralovicích HO, VO, LDO v Čechticích HO, VO a
ve Zbraslavicích VO, LDO.

Počet žáků v uměleckém vzdělávání v jednotlivých obcích
Školní rok 2014/2015 1. pololetí
Zruč nad Sázavou
292
Dolní Kralovice
76
Čechtice
27
Kácov
29
Trhový Štěpánov
20
Zbraslavice
39
Celkem
483
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2. pololetí

287
70
26
29
20
34
466

Počty žáků v místech poskytovaného vzdělávání školní rok 2014 - 2015
I. pololetí
Zruč nad Sázavou
Počet žáků
Dolní Kralovice
Počet žáků
Čechtice
Počet žáků
Kácov
Počet žáků
Trhový Štěpánov
Počet žáků
Zbraslavice
Počet žáků

HO
136
HO
26
HO
16
HO
15
HO
10
HO
-

TO
60
TO
TO
TO
TO
TO
Celkem

VO
84
VO
43
VO
11
VO
14
VO
10
VO
29

LDO
12
LDO
7
LDO
LDO
LDO
LDO
10

Celkem
292
Celkem
76
Celkem
27
Celkem

II. pololetí
Zruč nad Sázavou
Počet žáků
Dolní Kralovice
Počet žáků
Čechtice
Počet žáků
Kácov
Počet žáků
Trhový Štěpánov
Počet žáků
Zbraslavice
Počet žáků

HO
132
HO
25
HO
15
HO
15
HO
10
HO
-

TO
60
TO
TO
TO
TO
TO
Celkem

VO
83
VO
41
VO
11
VO
14
VO
10
VO
29

LDO
12
LDO
4
LDO
LDO
LDO
LDO
5

Celkem
287
Celkem
70
Celkem
26
Celkem

29
Celkem
20
Celkem
39
483

29
Celkem
20
Celkem
34
466

Část II.
Výsledky výchovy a vzdělání
Výchovné působení
Je důležité, aby si žáci školy uvědomili (za podpory rodičů), že ve výuce se musí řídit podle daného
studijního zaměření (učebního plánu) a plnit ročníkové výstupy (osnovy). Na této problematice se
neustále pracuje (třídní přehrávky, komunikace s rodiči, naslouchací schránka konzultační - školské
rady atd.). Přijímací řízení do přípravných ročníků se tradičně zajišťuje ve spolupráci s MŠ a ZŠ
Zruč nad Sázavou a okolních obcí (Kácov, Trhový Štěpánov, Dolní Kralovice, Čechtice,
Zbraslavice). Do přípravného studia jsou přijímáni uchazeči, kteří prokáží předpoklady ke vzdělání.
Do základního studia I. a II. stupně jsou přijímání uchazeči na základě úspěšného vykonání
přijímací talentové zkoušky a doporučení přijímací komise.
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Žáci, kteří dlouhodobě prokazují vynikající studijní výsledky, přizpůsobujeme výuku možnostem
žáka za účelem dosažení jeho studijního maxima (rychlejší postup podle ročníkových výstupů,
posílení hodinových dotací v individuální i kolektivní výuce, rozšíření obsahu učiva, častá účast na
žákovských a veřejných vystoupeních, účast na soutěžích atd..). O posílení hodinové dotace pro
individuální a kolektivní výuku u žáků vykazujících mimořádné schopnosti ve studiu rozhoduje
ředitel školy na základě doporučení učitele příslušného studijního zaměření nebo oboru.
V hudebním oboru provádějí žáci postupové zkoušky na konci školního roku, na základě kterých
mohou postoupit do dalšího ročníku.

Prospěch žáků na škole ve školním roce 2014/2015
Obor

Celkem Vyznamenání Prospěl

Nehodnoceni

Ostatní

hudební

193

105

53

1

34

Literárně-dramatický

21

16

2

0

3

taneční

54

39

0

0

15

výtvarný

183

149

4

0

30

Celkem

452

309

59

1

83

Dospělí (SPD)

---

---

---

---

---

hudební

3

3

0

0

0

taneční

6

5

0

0

1

výtvarný

5

5

0

0

0

Celkem

14

13

0

0

1

CELKEM ŽÁKŮ

466

322

59

0

1

Celkový počet neomluvených hodin:
školní rok 2012/2013

školní rok 2013/2014

0

0

Výuka probíhá dle učebních plánů č.j. 18418/95 a podle Školního vzdělávacího
programu ZUŠ Zruč nad Sázavou „Barevná škola“ (od 1. 9. 2012)

Část III.
Údaje o výsledcích České školní inspekce
Ve školním roce 2014/2015 naši ZUŠ pracovníci ČŠI nenavštívili.
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Část IV.
Údaje o pracovnících školy
Odborná kvalifikovanost učitelů
V srpnu 2014 nastoupila do pracovního poměru na dobu určitou do 30. 6. 2015 absolventka
Pražské konzervatoře, obor zpěv - Andrea Cejpková, DiS. Od srpna 2014 je v pracovním poměru na
dobu určitou (po dobu mateřské a rodičovské dovolené) BcA. Tomáš Kůgel, absolvent JAMU Brno,
obor hra na klarinet.
K 31. 1. 2015 ukončil pracovní poměr dohodou učitel bicích nástrojů Mgr. Antonín Donát a
od 1. 2. 2015 nastoupil do pracovního poměru student 6. ročníku Pražské konzervatoře, obor bicí
nástroje - Patrik Bartizal. K 31. 7. 2015 ukončila pracovní poměr učitelka klavíru Petra Zíková.
školní rok 2014/2015
Kvalifikovaní pedagogové
Výkonní umělci
Nekvalifikovaní pedagogové

školní rok 2013/2014

90 %
10 %
0 %

85 %
10 %
5%

Konkrétní údaje o pracovnících školy
Jméno
Bartizal Patrik
Bělohradský Radek
Cejpková Andrea
Donát Antonín Mgr.
Freml Jiří
Freml Matěj MgA., Ph.D
Charouzová Lucie
Jankulová Veronika
Kluchová Miroslava - RD
Kopřiva Jan Mgr.
Krutilová Tereza
Kůgel Tomáš
Patera Lukáš
Paterová Kateřina
Říhová Lenka Mgr.
Schůrková Jitka
Smejkalová Barbora
Veselý Václav
Vobořil Tomáš
Zíková Petra
Doubravová Jana
Pištěková Ivana
Rejhonová Ludmila

Předmět, funkce

Délka
započtené praxe

bicí
akordeon, EKN
zpěv
bicí
kytara
kytara
taneční obor
kytara
klarinet, saxofon, hudební nauka
výtvarný obor
klavír, klavírní korepetice
klarinet, zobcová flétna
akordeon, EKN
housle
výtvarný obor
violoncello, EKN, zobcová flétna
zpěv
literárně-dramatický obor
dechové nástroje žesťové, zobcová flétna
klavír
uklízečka, posel
účetní, administrativní pracovnice
uklízečka, posel

do 1 roku
15 let
do 1 roku
5 let
36 let
8 let
5 let
11 let
5 let
9 let
5 let
do 1 roku
9 let
7 let
23 let
21 let
2 roky
3 roky
5 let
19 let
30 let
30 let
30 let
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Přehled o pedagogických pracovnících ve školním roce 2014/2015
Osobní číslo
Stupeň vzdělání

Bartizal Patrik
Bělohradský Radek
Cejpková Andrea

Aprobace

Donát Antonín

vyšší odborné
vyšší odborné
vyšší odborné
vysokoškolské magisterské
střední odborné

Freml Jiří
Freml Matěj
Charouzová Lucie
Jankulová Veronika
Kluchová Miloslava - RD
Kopřiva Jan
Krutilová Tereza
Kůgel Tomáš
Patera Lukáš
Paterová Kateřina
Říhová Lenka
Schůrková Jitka
Smejkalová Barbora
Veselý Václav
Vobořil Tomáš
Zíková Petra

vyšší odborné
vysokoškolské doktorské
vyšší odborné
vyšší odborné
vyšší odborné
vysokoškolské magisterské
vyšší odborné
vysokoškolské bakalářské
vyšší odborné
vyšší odborné
vysokoškolské magisterské
vyšší odborné
vyšší odborné
střední vzdělání s výučním listem
vyšší odborné
vysokoškolské bakalářské

HO - bicí
HO - akordeon
HO - zpěv
ČJ – ZSV
HO – bicí
výkonný umělec
HO - kytara
HO - kytara
TO
HO - kytara
HO - klarinet
VO
HO - klavír
HO - klarinet
HO - akordeon
HO - housle
VO
HO - violoncello
HO - zpěv
výkonný umělec
HO - trubka
HO - klavír

Počet
hodin přímé
pedagogické
činnosti
7/23
12/23
6/23
7/23
6/23
8,5/23
15/21
18/23
7/23
21/21
23/23
7/23
23/23
20/21
21/21
17/23
12/23
21/21
23/23
12/23

Počet kvalifikovaných pedagogů, kteří nastoupili do pracovního poměru v ZUŠ
Školní rok 2014/2015
2

Školní rok 2013/2014
0
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Počet pedagogických pracovníků (červen 2015, 2014)
Školní rok 2014/2015

Školní rok 2013/2014

Počet pedagogů celkem

19

18

z toho:
Počet pedagogů
s odbornou kvalifikací

18

15

Počet výkonných umělců

1

Počet nekvalifikovaných
pedagogů

0

1

Počet pedagogů
v důchodovém věku

0

0

2

Věková struktura pedagogických pracovníků (červen 2015)
Počet
pedagog.
Pracovníků

do 30 let

31-40 let 41-50 let

Z toho Průměrný
51-60 let Nad 60 let důchodci
věk

Celkem
19

9

6

2

2

0

0

35

z toho žen
10

6

2

1

1

0

0

35
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Údaje o dalším vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků
školní rok 2014/2015

Datum konání

Název

Místo konání

Jméno
zaměstnance

09/2014 - 06/2015

Smyčcové soboty

Brno

J. Schůrková

15. - 17. 10. 2014

Celostátní setkání učitelů
tanečních oborů ZUŠ

Bystré

L. Charouzová

5. - 7. 11. 2014

Celostátní setkání učitelů
literárně dramatických oborů

Plzeň

V. Veselý

8. - 9. 11. 2014

Učit se film

Praha

L. Říhová
J. Kopřiva

13. - 14. 11 2014

Cesty k efektivní výuce v ZUŠ

Vílanec u Jihlavy

R. Bělohradský

1. - 2. 12. 2014

Celostátní vzdělávací setkání
řídících pracovníků ZUŠ

Praha

J. Freml

16. 1. 2015

Roční zúčtování daně z příjmu ze
závislé činnosti za rok 2014 a
změny od 1. 1. 2015

Kutná Hora

13. 2. 2015

Využití nových metod a forem
ve výuce v pěveckém oddělení
hudebního oboru na ZUŠ

23. 2. 2015

Zdaňování neziskových veřejně
prospěšných společností v roce
2014
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Praha

Kutná Hora

I. Pištěková

B. Smejkalová
A. Cejpková

I. Pištěková

27. 2. - 1. 3. 2015

Pedagogický seminář
Anatomie těla v tanci

Praha

4. 3. 2015

Nové trendy ve hře na akordeon

Pardubice

03/2015 - 05/2015

Základní umělecké vzdělávání
zkušený učitel

Praha

28. 3. 2015

Využití nových metod a forem ve
výuce klávesových nástrojů
na ZUŠ - zaměřeno na hru na
klavír

L. Charouzová

R. Bělohradský
L. Patera
J. Freml
R. Bělohradský
L. Patera

Čelákovice

P. Zíková
T. Krutilová

1. 4. 2015

Spisová a archivní služba ve
školách a školských zařízení

Praha

I. Pištěková

04/2015 - 06/2015

Základní umělecké vzdělávání
začínající učitel

Praha

V. Veselý
A. Cejpková

20. - 21. 4. 2015

Celostátní vzdělávací setkání
řídících pracovníků ZUŠ

Praha

30. 5. 2015

Komorní hra - akordeon

Praha

11. 6. 2015

12. 6. 2015

Využití nových metod a forem
ve výuce hudebně teoretických
předmětů na ZUŠ (mladší děti)

Využití nových metod a forem ve
výuce hudebně teoretických
předmětů na ZUŠ (starší děti)

Praha

Praha

J. Freml

R. Bělohradský
L. Patera
K. Paterová
T. Vobořil
J. Schůrková
L. Patera
K. Paterová
T. Vobořil
J. Schůrková

6. - 17. 7. 2015

Setkání přátel komorní hudby a
mezinárodní interpretační kurzy

Litomyšl

J. Schůrková

15. - 22. 8. 2015

Letní jazzová dílna Karla
Velebného

Frýdlant v
Čechách

P. Bartizal
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Část V.
Mimoškolní akce (koncerty, přehlídky, výstavy, soutěže) jednotlivých oborů a oddělení
ZUŠ Zruč nad Sázavou a dalších míst poskytovaného vzdělávání (Čechtice, Trhový Štěpánov,
Kácov, Dolní Kralovice, Zbraslavice)

VÝTVARNÝ OBOR ZUŠ
školní rok 2013/2014
I.

SOUTĚŽE a PŘEHLÍDKY

říjen - červen
Eliška Pitráková
Jiří Královec

Národní přehlídka dětských výtvarných prací „Oči Dokořán“ (Šternberk)
Bloudění s Mínotaurem, Arachnomanie
(soubor prací na přijímací zkoušky)
animovaný film „Duha“

listopad - prosinec
fotosoutěž
Fotosoutěž nul a jedniček - soutěž zručského fotoklubu pro neorganizované fotografy (spojeno
se seminářem a výstavou v galerii ZUŠ „Na mostě“)
První místo v kategorii do 15. let Barbora Bílková
červen
Výtvarná soutěž k výročí Zručských dobrovolných hasičů
účast žáků ze Zruče, odloučeného pracoviště z Dolních Kralovic, Trhového Štěpánova, Zbraslavic,
Čechtic
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II.

VÝSTAVY – AKCE

září 2014

-

Exkurze a kreslení v obuvnickém muzeu na zámku ve Zruči

říjen

-

Výstava u příležitosti 75. výročí firmy Baťa ve Zruči

říjen

-

Výtvarný program pro veřejnost na slavnosti 75. výročí firmy Baťa
ve Zruči – kreslení oživlých bot na velký formát, socha pro
prostor náměstí míru (Mgr. Lenka Říhová, Mgr. Jan Kopřiva)

listopad

-

Adventní jarmark, prodejní stánek VO ZUŠ (Mgr. Lenka Říhová,
Mgr. Jan Kopřiva)

listopad

-

Výtvarná soutěž na mikulášském karnevalu (Mgr. Lenka Říhová,
Mgr. Jan Kopřiva)

prosinec

-

Adventní jarmark v Dolních Kralovicích (Mgr. Lenka Říhová)
žáci vytvořili figury pro dřevěný betlém pro obec Dolní Kralovice

prosinec

-

Vánoční výstavy v Kácově, v Dolních Kralovicích,
v Trhovém Štěpánově a ve Zruči n. Sázavou

únor 2015

-

Výstava Zručského fotoklubu – „fotosoutěž nul a jedniček“,
veřejná dernisáž spojená s vyhodnocením a rozborem fotografií,
řada ocenění pro individuální fotografickou práci žáků ZUŠ

březen

-

Výstava svítících objektů – majáků na ZŠ Zbraslavice
(Mgr. Jan Kopřiva)

březen

-

Výstava prací žáků výtvarného oboru – téma „Postýlky“ a
„Majáky“ (Mgr. Lenka Říhová, Mgr.Jan Kopřiva)

duben

-

Výstava figurální kresby volného sdružení Zručských výtvarníků
v galerii ZUŠ „Na mostě“ (Mgr. Lenka Říhová, Mgr. Jan Kopřiva)

duben

-

Společná práce žáků 3/1.: postava vodníka pro MŠ v Dolních Kralovicích

květen

-

Výstava „Aprílové počasí“ v galerii „Na mostě“

květen

-

Plenér Zruč 2015

červen

-

Výstavy v odloučených pracovištích
(Kácov, Trhový Štěpánov, Dolní Kralovice, Zbraslavice)

červen

-

Návštěva výstavy o Josefu Čapkovi, přednáška a film „Ztracen 45“;
kreslení na výstavě s různými skupinami;

červen

-

Výstava dětských prací inspirovaná životem a dílem J.Čapka ve
Spolkovém domě ve Zruči

18. červen

-

Venkovní výstava „Ještěrky na kamení“ v zámeckém parku ve Zruči
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23. červen

-

Dernisáž závěrečné a absolventské výstavy studia pro dospělé

24. červen

-

Dernisáž závěrečné výstavy absolventů výtvarného oboru,
dekorování absolventů

Během celého školního roku probíhal projekt „Malby pro Starou školu“ – velké malby našich
žáků inspirované slavnými obrazy vystavené v oknech staré školy.

III. PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY (střední školy s uměleckým zaměřením)
Barbora Sýkorová úspěšně složila přijímací zkoušky na SUPŠ Jihlava – Helenín (obor: ilustrace);
Kristýna Jelínková a Eliška Novotná uspěly na SUPA Světlá nad Sázavou (obor: design interiéru)
Absolventi:
7/I Kateřina Dubjáková, Kristýna Jelínková, Daniel Hoskovec, Barbora Sýkorová, Eliška Novotná,
Anežka Dufková (L. Říhová) a Alexandr Gregor (J. Kopřiva)

IV.

EXKURZE

říjen

-

Designblok 2015 Praha

červen

-

Prague Quadriennale 2015

Plenér Zruč 2015 (25. – 29. května)
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Plenér Zruč 2015 (25. – 29. května)

Postava vodníka pro MŠ v Dolních Kralovicích (duben)

Exkurze Prague „Quadriennale 2015“ (19. června)
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Dernisáž závěrečné a absolventské výstavy studia pro dospělé (23. červen)

Absolventi výtvarného oboru
Dernisáž závěrečné výstavy a dekorování absolventů (24. červen)

Z výuky – vlevo kreslení voskem, vpravo točení na kruhu
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Vlevo malba obrazů pro starou školu, vpravo tisk linorytu

TANEČNÍ OBOR ZUŠ
školní rok 2014 / 2015
I. SOUTĚŽE A PŔEHLÍDKY
13. březen 2015

-

Účast ročníků 3. - 4. /I s choreografií Sestřičky, 6. /I- 1/II v
s choreografií V oblacích a Vojtěcha Ryšavého (1/II.) v sólu Tango!
na okresním kole soutěžní taneční přehlídky MŠMT v Čáslavi.
Získání ocenění za živý hudební doprovod v choreografii Tango!,
ocenění za využití rekvizity v choreografii V oblacích, ocenění
Vojtěchovi Ryšavému za technické provedení sóla Tango! Přímý
postup choreografie V oblacích do krajského kola do Prahy.

Choreografie „V oblacích“
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10. duben

-

5. až 7. červen -

Účast ročníku 6. /I - 1/ II s choreografií V oblacích na krajském kole soutěžní
taneční přehlídky MŠMT v Praze. Získání ocenění za námět, výběr hudby,
choreografické ztvárnění a přesvědčivé provedení. Přímý postup
choreografie „V oblacích“ do ústředního kola do Pardubic.
Ústřední kolo soutěžní taneční přehlídky v Pardubicích. Získání
ocenění za dynamiku pohybu

Účast na ústředním kole v Pardubicích

I. VYSTOUPENÍ A AKCE
10. prosinec 2014

- Vystoupení ročníku PS I na Vánoční besídce, MŠ Malostranská

8. a 9. prosinec

- Vystoupení celého tanečního oboru v samostatném „Tanečním večeru“,
sál ZUŠ Zruč n/S

5. květen 2015

-

11. květen

- Jarní koncert pro maminky, sál ZUŠ Zruč n/S

16. květen

-

8 a 9. červen

- „Závěrečné vystoupení“ celého tanečního oboru, sále ZUŠ Zruč n/S

Vystoupení PS I na Besídce, MŠ Malostranská

„Rozesmáté jaro“, Spolkový dům Zruč n/S
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LITERÁRNĚ – DRAMATICKÝ OBOR ZUŠ
školní rok 2014/2015
I. SOUTĚŽE
V tomto školním roce žáci LDO zaslali autorský snímek s názvem „Stačí se jen dívat“ do
krajského kola amatérské filmové tvorby „Český videosalon“ a zúčastnili se nesoutěžního festivalu
dětského divadla.

II. VYSTOUPENÍ a AKCE
30. prosinec 2014
29. duben 2015

-

Vánoční jarmark, představení „Andělská pošta“
nádvoří zručského zámku
Literárně dramatický projekt „Den Země“
pro žáky ZŠ Zruč nad Sázavou (premiéra a tři reprízy)
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21. květen

-

Autorské představení „Bezva coolna“ v rámci festivalu dětského divadla
Dolnokralovické hraní 2015 - premiéra pro školy a repríza pro rodiče a
veřejnost.

15. červen

-

premiéra filmu „Sourozenci“
natočeného žáky LDO (Zbraslavice)

Anotace k filmu: Dětské city bývají velmi zranitelné. V dospívání může ublížit i zdánlivá
maličkost, jako je nejistota, strach... Vždycky je ale fajn mít někoho, s kým si můžeš promluvit.
Třeba sourozence.
SOUROZENCI: Krátký film žáků zbraslavického dramaťáku. Hrají: Jan Blažek, Johanka
Přenosilová, Eliška Tvrdíková. Kamera a střih: Jakub Sloup. Scénář a režie: Václav Veselý. Pro
ZUŠ Zruč nad Sázavou vyrobila: (c) W-production 2015.
Odkaz na video:
https://www.youtube.com/watch?list=PLZ_5u1lreXHDjdnYXLBn8jrmXDzZABNNh&v=uKCWH
hGAyPM
22. červen

-

Vystoupení v programu Závěrečného koncertu s představením
„Sourozenci“ (Zbraslavice) a „Zpověď“ (Dolní Kralovice).

Jan Blažek a Johanka Přenosilová – „Sourozenci“

Eliška Novotná – monolog „Zpověď“

V představení „Bezva coolna“ byla zakomponována i část představení „Kouzelná kulička“.
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Vánoční jarmark

Den země

IV. EXKURZE
9. březen 2015

-

Exkurze do ateliérů České televize na Kavčích horách v Praze, návštěva
studií, možnost vyzkoušet si televizní a filmovou techniku, setkání s herci
(žáci - Zbraslavice a Dolní Kralovice).

11. březen

-

Exkurze do ateliérů České televize na Kavčích horách v Praze,
návštěva studií, možnost vyzkoušet si televizní a filmovou techniku, setkání s
herci (žáci - Zruč nad Sázavou).

Česka televize na Kavčích horách
13. březen

-

Setkání s herečkou a zpěvačkou Jitkou Molavcovou

Návštěva divadelního představení v Tylově divadle v Kutné Hoře, hra o
společenské etiketě „Trapas aneb Ten řízek nezvedej“, setkání s herci
Michaelou Dolinovou a Ladislavem Ondřejem.

Žáci si vyzkoušeli filmařskou a televizní techniku ve studiu.
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Setkání s herečkou Michaelou Dolinovou

HUDEBNÍ OBOR ZUŠ
školní rok 2013/2014

Kytarové oddělení
I. SOUTĚŽE a HUDEBNÍ FESTIVALY
7. květen 2015 - národní soutěž v komorní hře na kytaru „Hradecké Guitarreando“
kytarové trio 3. místo
kategorie I.
(A. Pažoutová, Š. Neděla, M. Šimek)
kytarové trio 3. místo
kategorie III.
(K. Nulíčková, L. Tvrdíková, M. Sochůrková)

Zručtí kytaristé před ZUŠ Střezina

Kytarové trio při svém soutěžním vystoupení

Děvčata se soustředí na svůj umělecký výkon

Vyhlášení vítězů – ceny, diplomy

II. KONCERTY
19. leden 2015

-

Třídní přehrávka
(účast žáků ze třídy J. Fremla, M. Fremla, V. Jankulové)

Žáci kytarové třídy se zúčastnili všech koncertů, které byly pořádány ZUŠ Zruč nad Sázavou
(žákovské koncerty, absolventské koncerty, závěrečné koncerty atd.).
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Kytarová třída – Třídní přehrávka

K. Domanská na svém prvním koncertě

Absolventský koncert J. Dolejšího

Absolventský koncert K. Nulíčkové

Absolventský koncert J. Říhy

Absolventi:
Jiří Dolejší 4/II, Kristýna Nulíčková 4/II, Jiří Říha 4/SPD
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Klavírní oddělení
I. KONCERTY A PŘEHRÁVKY
12. prosinec 2014

-

Třídní přehrávka klavíristů
sál školy, Zruč nad Sázavou
(účast žáků ze třídy P. Zíkové a T. Krutilové)

17. prosinec 2014

-

Vánoční besídka pro MŠ
MŠ Na Pohoří, Zruč nad Sázavou
(účast žáků ze třídy P. Zíkové a T. Krutilové)

4. březen 2015

-

Koncert žáků - ze třídy p.uč.Zíkové a p.uč.Schůrkové
sál školy, Zruč nad Sázavou

24. duben 2015

-

1. absolventský koncert
sál školy, Zruč nad Sázavou
(absolvent Marek Fiala ze třídy p.uč.Zíkové 4/II)

11. květen 2015

-

Jarní koncert „Pro maminky“
(vystoupení žáků ze třídy p. uč. Krutilové a žáků TO
p. uč. Charouzové)

13. květen 2015

-

Třídní přehrávka klavíristů
sál školy, Zruč nad Sázavou
(účast žáků ze třídy P. Zíkové a T. Krutilové)

11. červen 2015

-

Koncert „Těšíme se na prázdniny“
sál školy, Zruč nad Sázavou
(součástí koncertu je absolventské vystoupení Martiny Kudynové
ze třídy p.uč.Krutilové)

15. červen 2015

-

Závěrečný koncert v Trhovém Štěpánově
Sokolovna Trhový Štěpánov
(účast žáků ze třídy P. Zíkové a T. Krutilové)

18. červen 2015

-

Výchovný koncert pro MŠ „Popletený koncert“
Sál školy, Zruč nad Sázavou
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22. červen 2015

-

Závěrečný koncert Zruč nad Sázavou
Sál školy, Zruč nad Sázavou

Absolventi Marek Fiala (4/II) a Martina Kudynová (7/I)

Klavírní oddělení 2014/2015
Absolventi:
Marek Fiala 7/II, Martina Kudynová 4/II
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Oddělení akordeonu a keyboardu
I. SOUTĚŽE
V tomto školním roce se žáci těchto oddělení nezúčastnili soutěží.

II. KONCERTY A PŘEHRÁVKY
10. prosinec 2014

-

Třídní přehrávka akordeonové třídy, sál Zruč n/S
(účast žáků ze tříd L. Patery a R. Bělohradského)

12. květen 2015

-

Třídní přehrávka akordeonové třídy, sál Zruč n/S
(účast žáků ze tříd L. Patery a R. Bělohradského)

19. květen

-

Třídní přehrávka keabordů, sál Zruč n/S
(účast žáků ze tříd L. Patery a R. Bělohradského,)

Absolventi:
Elektronické klávesové nástroje:
Kučerová Karolína 4/I, Vargová Monika 4/I, Limburková Denisa 4/I, Bínová Barbora 4/I,
Fajmanová Alžběta 4/I, Babková Karolína 4/I

III. EXKURZE
V letošním školním roce se exkurze nekonala

Akordeonová třída

Akordeonový soubor – třídní přehrávka

Petr Voslář – keyboard 1/I

Lukáš Rezek – akordeon 3/I
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Dechové oddělení (žesťové a dřevěné nástroje)
I. SOUTĚŽE a HUDEBNÍ FESTIVALY
Ve školním roce 2014/2015 byla vyhlášena soutěž dechových nástrojů MŠMT. Školní kolo
se uskutečnilo dne 20. 1. 2015 ve Zruči nad Sázavou. 1. Místo s postupem získala Andrea
Čermáková ve hře na trubku, Jan Horáček ve hře na trubku a Denisa Šnajdrová ve hře na zobcovou
flétnu. Okresní kolo se uskutečnilo dne 20. 2. 2015 v Kutné Hoře. 1. Místo s postupem získaly obě
žákyně a postoupily do krajského kola. Jan Horáček se z důvodu nemoci nezúčastnil. Krajské kolo
se uskutečnilo dne 23. 3. 2015 v Kolíně. Andrea Čermáková ve hře na trubku získala čestné uznání
a Denisa Šnajdrová získala ve hře na zobcovou flétnu také čestné uznání.

Okresní kolo dechových nástrojů v Kutné Hoře

II. KONCERTY
12. leden 2015

-

Třídní přehrávka
sál školy, Zruč n/S
(účast žáků T. Kůgla a T. Vobořila).
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21. leden

-

Tradiční hasičský ples (vystoupení Greenmens)
sokolovna, Dolní Kralovicese
(žáci T. Vobořila – Dolní Kralovice)

8. květen 2015

-

Koncert ke Dni Matek
Sokolovna, Píšť
(žáci T. Vobořila –Dolní Kralovice)

23. květen

-

Festival Mladé muziky (Malá dechovka)
Zruč nad Sázavou
(žáci T. Vobořila)

30. květen

-

Den dětí ( Greenmens)
Hulice
(žáci T. Vobořila)

Koncert ke Dni matek v obci Píšť

Koncert ke dni dětí v Hulicích

Pěvecké oddělení
I. SOUTĚŽE
19. únor 2015 - okresní kolo národní soutěže ZUŠ v sólovém zpěvu (Kutná Hora)
Kateřina Domanská
1. místo bez postupu
0. kategorie
Anežka Pažoutová
2. místo
1. kategorie
Barbora Novotná
1. místo bez postupu
1. kategorie

K. Domanská - Krajské kolo (Kutná Hora)

B. Novotná - Krajské kolo (Kutná Hora)
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II. KONCERTY A PŘEHRÁVKY
30. listopadu 2014

-

Vánoční Jarmark – pěvecký sbor

15. prosince 2014

-

Vánoční koncert Zruč nad Sázavou – vystoupení pěveckého sboru

16. února 2015

-

Třídní přehrávka pěvecké třídy v sále ZUŠ

4. května 2015

-

Třídní přehrávka pěvecké třídy v sále ZUŠ

Třídní přehrávka

Otevření Turistické sezóny

Otevření Turistické sezóny

Zručský předvánoční jarmark

Smyčcové oddělení
I. KONCERTY A PŘEHRÁVKY
11. prosinec 2014

-

Třídní přehrávka houslové a violoncellové třídy
sál ZUŠ, Zruč n/S

21. květen

-

Třídní přehrávka houslové a violoncellové třídy
sál ZUŠ, Zruč n/S
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Třídní přehrávka smyčcového oddělení

II. EXKURZE
27. duben 2015

-

Exkurze violoncellové třídy; koncert České filharmonie, Praha

Oddělení bicích nástrojů
I.

KONCERTY A PŘEHRÁVKY

Žáci oddělení bicích nástrojů vystoupili v rámci veřejných koncertů a vystoupení individuálně nebo
v komorních seskupeních ZUŠ.
27. květen 2015

-

Třídní přehrávka (žáci P. Bartizala)
sál ZUŠ, Zruč n/S

Třídní přehrávka žáků z oddělení bicích nástrojů
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HUDEBNÍ SKUPINY:
Dobrý nápad, ISTA, Šššram
Greenmens
Dechová hudba

-

Zruč nad Sázavou
Dolní Kralovice
Zruč nad Sázavou

-

22. listopad

-

Kateřinská zábava, sál hotelu Baťov
Šššram

29. listopad

-

Dětský karneval
sportovní hala Zruč nad Sázavou

29. listopad

-

Adventní koncert, Dolní Kralovice
Greenmens

21. únor 2015

-

Hasičský ples Dolní Kralovice, kapela Dolní Kralovice
Greenmens

14. březen

-

Výroční schůze Organizace 5. prosince
Sokolovna Trhový Štěpánov , Šššram

Den dětí v Hulicích

Otevírání turistické sezóny

Výroční schůze Org.5. prosince

Kateřinská zábava
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25. duben

Otevírání turistické sezony
Zručský zámek – nádvoří

-

23. květen

-

30. květen

Festival Mladé muziky ve Zruči nad Sázavou,
Dechová hudba
Den dětí v obci Hulice, kapela Dolní Kralovice
Greenmens

-

Dětský karneval

Výchovný koncert pro MŠ

Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou
Na Pohoří 575, 285 22 Zruč nad Sázavou
Koncerty a vystoupení pro veřejnost v I. pololetí školního roku 2014/2015
20. říjen 2014

-

Žákovský koncert
sál ZUŠ

27. listopad

-

Žákovský koncert
sál ZUŠ

29. listopad

-

Dětský karneval
sportovní hala Zruč nad Sázavou

30. listopad

-

Zručský předvánoční jarmark
Zámek Zruč nad Sázavou – nádvoří

15. prosinec

-

Vánoční koncert a výstava žáků VO
Kácov

15. prosinec

-

Vánoční koncert a výstava žáků VO
ZUŠ Zruč nad Sázavou

16. prosinec

-

Vánoční koncert a výstava žáků VO
ZŠ Trhový Štěpánov

17. prosinec

-

Vánoční koncert a výstava žáků VO
Čechtice
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18. prosinec

-

Vánoční koncert a výstava žáků VO
kinosál Dolní Kralovice

Koncerty a vystoupení pro veřejnost v II. pololetí školního roku 2014/2015
23. únor 2015

-

Žákovský koncert
sál ZUŠ

4. březen

-

Žákovský koncert
sál ZUŠ

30. březen

-

Žákovský koncert
sál ZUŠ

24. duben

-

Absolventský koncert
sál ZUŠ

25. duben

-

Otevírání turistické sezony
Zručský zámek - nádvoří

27. duben

-

Žákovský koncert
sál ZUŠ

18. květen

-

Koncert komorních souborů
sál ZUŠ

8. červen

-

Závěrečný koncert a výstava žáků VO
ZŠ Kácov

10. červen

-

Závěrečný koncert a výstava žáků VO
kinosál Dolní Kralovice

11. červen

-

Žákovský koncert „ Těšíme se na prázdniny“
sál ZUŠ

15. červen

-

Závěrečný koncert a výstava žáků VO
Sokolovna Trhový Štěpánov

16. červen

-

Závěrečný koncert a výstava žáků VO
Čechtice

18. červen

-

Výchovný koncert pro MŠ „ Popletený koncert“
sál ZUŠ

19. červen

-

Výchovný koncert pro MŠ Dolní Kralovice
MŠ Dolní Kralovice

22. červen

-

Závěrečný koncert žáků ZUŠ,
hudební, taneční, literárně dramatický obor, sál ZUŠ
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Žákovský koncert 20. 10. 2014

Žákovský koncert 27. 11. 2014

Adventní jarmark 30. 11. 2014

Vánoční koncert Čechtice 17. 12. 2014

Vánoční koncert 15. 12. 2014

Žákovský koncert 23. 2. 2015

Žákovský koncert 27. 4. 2015

Závěrečný koncert 22. 6. 2015
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Část VI.
Konzultační (školská) rada při ZUŠ Zruč nad Sázavou
Konzultační (školská) rada při ZUŠ Zruč nad Sázavou byla založena 1. 1. 2010 dle usnesení
RMě č. 227/2009. Rada by měla být účinným prostředníkem mezi názory rodičovské veřejnosti a
vedením školy. Rada je složena z 6 členů (2 zástupci rodičů, 2 zástupci pedagogického sboru školy,
2 zástupci zřizovatele). Rada se schází 2 x ročně.
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. Jindřich Pustka
Členové konzultační (školské) rady zvoleni z řad pedagogického sboru ZUŠ Zruč n/S
Tereza Krutilová Dis.
Mgr. Lenka Říhová
Členové konzultační (školské) rady zvoleni ze zástupců nezletilých a zletilých žáků ZUŠ Zruč nad
Sázavou
Vít Pažout - předseda
Jana Vilímovská
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 členů konzultační rady.
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Část VII.
Další údaje, týkající se záměru školy, její orientace, předpoklady a trend dalšího vývoje
Posláním školy je poskytovat základy vzdělání ve všech uměleckých oborech a zajistit
výrazně nadaným žákům přípravu ke studiu na středních školách uměleckého zaměření, ostatním
kulturní vyžití se zaměřením k praktickému využití na amatérské úrovni pro svoji potřebu, město a
okolí. Velmi důležité je pořádání kulturních akcí, koncertů, soutěží a výstav pro veřejnost. S tím
souvisí také podchycování talentovaných dětí od předškolního věku a poskytování odborného
vzdělání v aktivní umělecké činnosti, ale také je třeba dovést žáky k lásce a porozumění hudebního,
výtvarného, tanečního a literárně dramatického umění. Proto škola podporuje i finančně u svých
žáků návštěvy koncertů, u žáků výtvarného oboru velmi hodnotné výstavy v Praze a to za podpory
SRPDŠ, které pracuje při naší ZUŠ. Všechny obory jsou budovány vyváženě a žádný z nich není
vedením školy protěžován. Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou se svými místy
poskytovaného vzdělávání zajišťovala ve školním roce 2014/15 základní umělecké vzdělání pro
483 žáků.
Škola sídlí v prostorách komplexu I. ZŠ Zruč nad Sázavou v pavilónu C, Na Pohoří
575. Nově zrekonstruovaná budova Základní umělecké školy Zruč nad Sázavou je odpovídajícím
zázemím pro výuku všech čtyř uměleckých oborů jak v technickém i v materiálovém vybavení.
Škola je vybavena moderními technologiemi umožňující zlepšení a výrazné zkvalitnění výuky a
odpovídá představám základního uměleckého školství 21. století.
V dalších místech poskytovaného vzdělávání výuka probíhá v pronajatých prostorách
základních a mateřských škol. K veřejným vystoupením žáků jsou využívány komerční prostory
obcí.
Část VIII.
Zhodnocení a závěr
Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou má nezastupitelné postavení v systému
kulturního působení na děti a mládež v našem městě a v blízkém okolí. Napomáhá všestrannému
rozvoji osobnosti, kulturních aktivit, zájmu o umění. Vede děti k samostatnosti, společenské
angažovanosti formou návyku k účelnému aktivnímu využití volného času po dobu školní docházky
i v dalším životě.
ZUŠ ve svých čtyřech oborech (hudební, výtvarný, taneční a literárně-dramatický) obsahuje celou
šíři kulturních aktivit. Celý systém výuky vede žáky k přípravě vnímavých posluchačů koncertů,
návštěvníků divadel a výstav. Absolventi ZUŠ se projevují jako aktivní konzumenti kulturně
výchovných aktivit s náročnými požadavky na hodnotu a jsou ve svém okolí a hlavně pro svoji
rodinu záštitou kulturnosti.
Naše škola je zřizována Městem Zruč nad Sázavou. Z toho plyne naše odpovědnost zajistit
postavení ve městě jako základní složky uměleckého vzdělávání a současně jako kulturní centrum.
Se svými kolektivy i jednotlivci se výrazně podílí na kultuře pro mládež i dospělé.
Kulturní život města je naplňován našimi aktivitami. V průběhu školního roku jsme zajistili
86 vystoupení, výstav, koncertů, výchovných koncertů pro mládež, dospělé ve Zruči nad Sázavou
a širokém okolí.
Jsem přesvědčen, že škola plní dobře své poslání umělecké školy, ať už ve výuce ve všech
uměleckých oborech, ale i v přípravě žáků na střední školy uměleckého zaměření, nebo
v seznamování žáků s výkony profesionálních umělců a tím rozšiřováním jejich uměleckých obzorů
a obohacením jejich života o umělecké prožitky. Ve školním roce 2014/15 zajišťují výuku v
Základní umělecké škole Zruč nad Sázavou 90% kvalifikovaní pedagogové, 10% výkonní umělci.
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Část IX.
Hospodaření školy

Hospodaření Základní umělecké školy Zruč nad Sázavou v roce 2014

Hlavní činnost
Výnosy
Dotace na platy, odvody, FKSP, zákonné pojištění Kooperativa ze SR
Tržby z prodeje služeb (úplata za vzdělávání)
Příspěvek na provoz od zřizovatele
Účelová dotace na vzdělávání od zřizovatele
Dotace z Fondu Hejtmana na Mezinárodní kytarovou soutěž
Příspěvek OSA na Mezinárodní kytarovou soutěž
Příspěvek Nadace Život umělce na Mezinárodní kytarovou soutěž
Příspěvek Nadace Český hudební fond na Mezinárodní kytarovou soutěž
Tržby z prodeje služeb, věcné dary na Mezinárodní kytarové soutěži
Ostatní výnosy z činnosti
Čerpání rezervního fondu
Výnosy celkem
Náklady
Spotřeba materiálu
celkem Kč 429 032,87
v tom:
Ostatní materiál
Materiál, pohonné hmoty do služebního vozidla
Čistící prostředky a ochranné pomůcky
Kancelářské potřeby, tiskopisy
Odborné publikace, knihy, noviny, časopisy
Školní pomůcky - hudební obor
Školní pomůcky - výtvarný obor
Školní pomůcky - taneční a literárně-dramatický obor
Ceny pro soutěžící na mezinárodní kytarové soutěži Zruč nad Sázavou 2014
Spotřeba energie
celkem Kč 206 072,00
v tom:
Spotřeba elektrické energie
Spotřeba tepla
Spotřeba vody
Služby
Cestovné
celkem
Kč 23 607,00
Ostatní služby
celkem
Kč 466 891,65
v tom:
Poštovné
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6 073 467,00
842 550,00
360 000,00
60 000,00
20 000,00
20 000,00
12 000,00
7 000,00
228 795,43
3 872,81
67 742,00
7 695 427,24

85 183,00
34 126,07
12 583,40
22 800,40
18 529,00
3 635,00
47 405,00
5 885,00
198 886,00

53 826,00
128 922,00
23 324,00

3 487,00

Telefonní poplatky + internet
Bankovní poplatky
Nájemné
Software
Vzdělávání pedagogických pracovníků
Vzdělávání nepedagogických pracovníků
Soutěže - poplatky
Služby dopravců, revize, údržba softwaru, hardwaru atd.
Osobní náklady
celkem Kč 6 248 895,00
v tom:
Mzdové náklady
Ostatní osobní náklady - dohody o provedení práce
Zákonné sociální pojištění a zdravotní pojištění
FKSP + závodní stravování 44 882 + 21 516
Náhrada mzdy z důvodu pracovní neschopnosti
Zákonné pojištění (Kooperativa)
Daně silniční
celkem Kč 3 175,00
Odpisy
celkem Kč 49 548,00
Jiné ostatní náklady
celkem Kč 25 019,00
v tom:
Pojištění služebního vozidla
Členské příspěvky AZUŠ
Náklady z vyřazených pohledávek (neuhrazená úplata za vzdělávání)
Náklady z drobného dlouhodobého majetku celkem Kč 154 531,45
Náklady celkem

23 931,00
29 754,54
11 900,00
32 226,30
60 954,96
7 651,00
5 200,00
291 786,85

4 488 298,00
144 133,00
1 526 029,00
66 398,00
5 187,00
18 850,00

22 679,00
2 000,00
340,00
7 606 771,97

Doplňková činnost
Pronájem hudebních nástrojů
Kurz hudebně-pohybové průpravy pro tříleté
a čtyřleté děti
Celkem

Kč
Výnosy
Náklady
Hospodářský výsledek
9 050,00
0
9 050,00
11 400,00
7 200,00
4 200,00
20 450,00

7 200,00

13 250,00

Fond kulturních a sociálních potřeb
Kč
30 539,00
49 933,00
44 882,00

Stav fondu k 1. 1. 2014
Tvorba fondu celkem
z toho:
příděl FKSP
doplatky zaměstnanců za rekreace
Čerpání fondu celkem
z toho:
rekreace

5 051,00
43 440,00
43 440,00

Stav fondu k 31. 12. 2014

37 032,00
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Investiční fond
Stav fondu k 1. 1. 2014
Tvorba fondu celkem
z toho:
odpisy dlouhodobého hmotného majetku
Čerpání fondu celkem
Stav fondu k 31. 12. 2014

Kč
66 448,00
49 548,00
49 548,00
0
115 996,00

Autoevaluace školy
Autoevaluace naší Základní umělecké školy Zruč nad Sázavou poslouží jako základní východisko k
tvorbě nového střednědobého koncepčního plánu. Jejím cílem bylo nalézt: a) silné stránky školy, b)
slabé stránky školy, c) příležitosti a d) hrozby. Výsledkem evaluace je získání informací pro vlastní
rozhodování a podkladů pro strategické plánování nebo pro změnu práce školy.

Analýza vnitřních zdrojů:
a) Zaměstnanci:
• Počet: V současné době je vyhovující, není potřeba z finančních a rozpočtových důvodů
stávající počet výrazně rozšiřovat.
• Věk: Pedagogický sbor je v současné době složen převážně z mladých pedagogů, někteří
mají již praxi v umělecko-pedagogickém procesu. Tato skutečnost je velkým pozitivem,
které se promítá do výsledků práce školy.
• Kvalifikace: Škola přijímá pouze pracovníky, kteří mají potřebné vzdělání. Pouze jeden
dříve přijatý zaměstnanec splňuje podmínky pro výkonného umělce.
• Stabilita: Pracovní podmínky pro zaměstnance jsou na velice dobré úrovni v hlavní
budově ve Zruči nad Sázavou (vlastní třídy, připojení na internet, víceúčelový sál,
zázemí pro relaxaci atd.), není proto předpoklad větší migrace pracovníků.
• Motivace: Vedení školy se snaží spatřovat motivaci zaměstnanců nejen ve formách
peněžní odměny poskytnuté za vykonávanou práci, ale i v oblastech spokojenosti
zaměstnanců s vykonávanou prací, radostí a příjemnými pocity, jež přináší. Každý
pracovník má možnost profesního růstu a záleží pouze na jeho aktivitě a vlastním
přístupu k sebevzdělávání.
• Komunikativnost: Na škole nejsou problémy se vzájemnou komunikací. Pokud se
vyskytnou, vedení školy se snaží o jejich včasné a jasné vyřešení. Závěry musí vést ke
konstruktivnímu řešení, které musí sledovat především zájem školy, nikoliv pouze
jednotlivce.
• Vůle ke změnám: V kolektivu vládne tvůrčí klima a obětavost, která vede ke splnění
společně vytyčených cílů (např. organizace Mezinárodní kytarové soutěže, spolupráce
na kulturních akcích ve městě – Otevření turistické sezóny, Zručský předvánoční
jarmark, Dětský karneval atd.). Vůli ke změnám je třeba využívat zejména pro další
zkvalitnění činnosti školy.
b) Vybavení školy:
• Množství: Je na velmi dobré úrovni. Požadavky provozních i pedagogických pracovníků
se daří během školního roku naplňovat.
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•

•

Kvalita: Vedení školy se snaží postupně opravovat a obnovovat sbírky hudebních
nástrojů dle požadavků pedagogů. Mnoho nástrojů je ve škole starších, přesto se daří
každoročně pořizovat i nové nástroje a další vybavení (např. housle, akordeony, kytary a
klávesy v posledních několika letech).
Využitelnost: Hudební nástroje, které škola žákům zapůjčuje, slouží především
začínajícím hudebníkům - tato možnost je rodiči využívána a kladně hodnocena.

c) Systémy:
• Kvalita plánovacího systému: Vedení školy před začátkem každého školního roku
vypracovává roční plán práce. Pedagogové ZUŠ vypracovávají studijní plány pro
individuální, skupinovou a kolektivní výuku.
• Kvalita kontrolního systému: Vnitřní finanční kontrola je zajištěna několika fázemi:
předběžnou, průběžnou a následnou kontrolou. Účelem kontroly je především poznání míry
souladu schválených záměrů a cílů se skutečným stavem jejich plnění a zajištění případné
regulace prověřované činnosti včetně přípravy a uskutečňování finančních a majetkových
operací k jejich dosažení včetně eliminace nebo zmírnění dopadů při výskytu negativních
jevů s tím spojených. ZUŠ má sestaven plán kontrolní činnosti a seznam aktuálních rizik.
Výsledky prováděných kontrol jsou zaznamenány v deníku kontrolní činnosti.
Při kontrole pedagogické práce je vedením kladen důraz na pravidelnou návštěvu veřejně
prezentovaných výstupů žáků – vystoupení, přehrávky, vernisáže, soutěže, koncerty a
výstavy VO. Často je využíváno možnosti namátkových kontrol – zaměření na zvolenou
konkrétní oblast (např. studijní plán žáka, vedení dokumentace, dodržování platného
rozvrhu atd.) a individuálních rozhovorů.
d) Budovy:
• Umístění a dostupnost: Škola má ve městě více než čtyřicetiletou tradici. Hlavní budova ve
Zruči nad Sázavou se nachází v areálu ZŠ, která je pro žáky lehce dostupná. Budova je po
celkové rekonstrukci a splňuje naprosto podmínky k uměleckému vzdělávání. Budova školy
je v majetku zřizovatele a každoročně je udržována.
V ostatních obcích probíhá výuka v základních školách – pro žáky ZUŠ je umístění a
dostupnost ideální. Učebny v dalších místech poskytovaného vzdělávání (základní školy)
jsou v majetku měst (nájemní smlouva).
• Prostory: Prostory pro výuku hudebního, výtvarného, tanečního a literárně-dramatického
oboru ve Zruči nad Sázavou jsou kapacitně vyhovující a jsou této výuce uzpůsobeny. Ale
přesto vedení školy bude usilovat u své ho zřizovatele Města Zruč nad Sázavou o rozšíření
stávající budovy o dvě učebny a sklad výtvarného oboru. V roce 2016 (po dohodě se
zřizovatelem) bude vypracována studie k stavebnímu projektu dalších prostor školy.
Učebny v dalších místech poskytovaného vzdělávání (základní školy) pro výuku hudebního
oboru jsou celkem dostačující, chybí koncertní prostory. Pro koncerty odloučených
pracovišť a zkoušky souborů je nutné využívat jiné prostory, které se ve městech nacházejí.
Z těchto důvodů vedení dlouhodobě usiluje o získání vlastních učeben v ZŠ, které by lépe
vyhovovaly potřebám a kvalitní výuce v ZUŠ.
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Nehmotné zdroje:
a) Pověst školy:
• Škola je vnímána zřizovatelem, veřejností, partnery, rodiči i žáky pozitivně, což je pro
organizaci především závazkem, aby tuto pověst naplňovala i nadále.

b) Tradice:
• Někteří vynikající absolventi (žáci kytarové třídy) působí na umělecké scéně u nás i v
zahraničí.
• Škola má pevné místo v kulturním životě města a regionu Kutná Hora.

Získané informace pro další rozhodování a plánování:

A) Silné stránky: 1. Tradice školy
2. Kvalita složení pedagogického sboru - 80%
3. Pozitivní vnímání činnosti školy veřejností
4. Dobrá spolupráce se zřizovatelem školy
5. Spolupráce při organizaci mimoškolních akcí
6. Zájem zaměstnanců školy o další sebevzdělávání
7. Výborné výsledky pedagogické práce některých učitelů
8. Služební vozidlo ZUŠ Zruč nad Sázavou
9. Rekonstrukce školy
B) Slabé stránky: 1. Všeobecné postavení ZUŠ v žebříčku priorit našeho školství
2. Neúspěšná snaha vedení školy o získání jiných, vhodnějších
a samostatných prostor pro výuku v dalších místech poskytovaného
vzdělávání
C) Příležitosti:

1. Kvalitní veřejná prezentace práce žáků a učitelů školy
2. Další vzdělávání zaměstnanců školy
3. Získávání dárců
4. Spolupráce s médii
5. Prohlubování spolupráce se ZŠ v místech poskytování vzdělávání
6. Partnerství (spolupráce) se školami podobného typu

D) Rizika:

1. Aktivity ZŠ – nabídka zájmových kroužků v rámci mimoškolních aktivit
2. Klesající počty narozených dětí
3. Velká nabídka aktivit pro volný čas dětské populace – studium
jazyků, v PC, sport atd. – jejich často neúměrná podpora
4. Existence Domu dětí a mládeže ve městě

ad A 1)
• Škola úspěšně navazuje na tradici, kvalitu a výsledky školy od dob založení (1969).
• Za dobu svého působení se škola stala nedílnou součástí kulturního života města.
• Veřejná vystoupení, koncerty a výstavy výtvarného oboru mají slušnou úroveň.
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ad A 2)
• Kvalita práce některých pedagogů byla vždy dobře hodnocena nejen veřejností a rodiči, ale i
inspekcí a odbornou veřejností.
• Za svoji práci jsou pedagogové školy oceňováni osobními příplatky a mimořádnými
odměnami.
• Pedagogové školy se zapojují aktivně do kulturního života města, účinkují sólově, pořádají
výstavy apod.
ad A 3)
• Veřejnost vnímá instituci v současné době jako důvěryhodnou.
ad A 4)
• U většiny zastupitelů města a obcí převládá pozitivní pohled na školu a její činnost chápou
jako potřebnou a užitečnou.
ad A 5)
• Žáci školy mají možnost prezentovat své umění na žákovských koncertech a mimoškolních
akcí, což se pro ty nejlepší stalo příznivou motivací.
ad A 6)
• U většiny zaměstnanců převládá zájem a chuť o další odborné vzdělávání /školení, semináře
aj./.
• Vedení školy tyto snahy maximálně podporuje a vidí to jako největší pozitivum a vklad do
dalších let.
ad A 7)
• Každoroční úspěchy našich žáků v soutěžích ZUŠ vyhlašovaných MŠMT i v soutěžích
jiných vyhlašovatelů a přijatých žáků na střední školy s uměleckým zaměřením od vstupu
ZUŠ do právní subjektivity (rok 2003) jsou tou nejlepší vizitkou pedagogické práce.
ad A 8)
• V dubnu 2013 bylo zakoupeno vozidlo Renault – Trafic (9 osob). Služební vozidlo se
používá ke služebním cestám zaměstnanců (školení, semináře atd.), doprava žáků z míst
poskytovaného vzdělávání do Zruče nad Sázavou (společné muzicírování, komorní hry),
mimoškolní akce (aparatury, nástroje atd.), doprava žáků na soutěže a koncerty. Pověření
zaměstnanci, kteří používají služební vozidlo v pracovním procesu, jsou každý rok řádně
proškoleni a musí dodržovat provozní předpis „Směrnice pro provoz služebních vozidel“.
ad A 9)
• Nově zrekonstruovaná budova Základní umělecké školy Zruč nad Sázavou je odpovídajícím
zázemím pro výuku všech čtyř uměleckých oborů jak v technickém i v materiálovém
vybavení. Škola je vybavena moderními technologiemi umožňující zlepšení a výrazné
zkvalitnění výuky a odpovídá představám základního uměleckého školství 21. století.
ad B 1)
• Díky úsilí Asociace ZUŠ ČR je vyřešeno postavení našeho typu škol ve školském zákoně.
• Postavení základních uměleckých škol je však třeba neustále obhajovat aktivním přístupem
a osvětou na veřejnosti a v médiích.
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ad B 2)
• Vedení školy se dosud nepodařilo získat vhodnější učebny a vyřešit lepší prostorové
podmínky v dalších místech poskytovaného vzdělávání – ZŠ.
ad C 1)
• Je třeba neustále pracovat na budování dobrého jména školy: tento úkol je v rukou vedení a
všech zaměstnanců ZUŠ. Začíná u vstřícného, ochotného jednání s rodiči, žáky, úřady a
promítá se i v přípravě hodnotných a kvalitních pořadů, koncertů a výstav pro veřejnost.
• Výsledky společného úsilí jsou nejlepší reklamou a vizitkou, které je důležité také vhodně
mediálně prezentovat - ve městě, v republice i v zahraničí.
ad C 2)
• Jako je sebevzdělávání silnou stránkou školy, je i velkou příležitostí a inspirací v hledání
nových cest ve zkvalitnění nabídky výuky našim žákům (viz např. bod A 5, A 7).
ad C 3)
• Získávání finančních a věcných darů je otázkou kvalitní práce a prezentace školy. Pokud
potenciální sponzoři uvidí výsledky, bude mnohem snadnější je přesvědčit o potřebnosti
darů nebo jiné formy pomoci.
ad C 4)
• Hodnotné výsledky žáků školy je nutné dobře a kvalitně propagovat. Toho lze dosahovat
vhodnou prezentací těchto úspěchů v místním, regionálním celorepublikovým tisku.
• Včasnému informování širší veřejnosti mohou značně napomáhat také aktualizované
webové stránky školy.
ad C 5)
• Škola je ve spolupráci s jinými institucemi aktivní.
• Je však třeba neustále hledat nové cesty a možnosti uplatnění kvalitních nabízených
„produktů“ činnosti školy při různých i netradičních příležitostech.
ad C 6)
• Nabízí se možnost rozšířit aktivity mimo Českou republiku. Jednou z možných cest je
navázání spolupráce – partnerství se školou podobného typu ze Slovenské republiky. Na
jednání s kolegy ZUŠ z Levoče a z Ružomberoku nevznikla žádná dohoda o vzájemné
spolupráci. Vedení školy osloví jiné umělecké školy na Slovensku.
ad D 1)
• S tímto problémem se potýká značné množství ZUŠ.
• Toto riziko je v našem regionu výrazné zejména u hudebního oboru.
• Při řešení této problematiky zřejmě platí jediné – kvalitní, odborná a fundovaná práce
pedagogů musí přesvědčit rodiče o správnosti jejich rozhodnutí, že právě naše škola
poskytne jejich dětem odpovídající a očekávané znalosti i přesto, že za vzdělávání v ZUŠ
zaplatí úplatu.
ad D 2)
• Je to všeobecný jev, který je určitým rizikem, ale naší školy se zatím oproti bodu D 1 tak
výrazně nedotýká.
• I přes celkový pokles populace je zájem o studium na naší škole v hudebním oboru stabilní.

42

ad D 3)
• V zastupitelstvech měst a obcí má zastoupení např. velice silná sportovní loby.
• Je potřebné neustále poukazovat na kvality, jaké přináší kultura a umění do celé naší
společnosti.
• Kvalitní kulturní výstupy jsou výraznou propagací našeho města a obohacením života.
ad D 4)
• Existence Domu dětí a mládeže ve městě by naprosto ohrozilo funkci a činnost školy.

Závěrečné shrnutí
Ve školním roce 2014/2015 připravila základní umělecká škola pro kulturní veřejnost celkem 86
koncertů, vystoupení a výstav k různým příležitostem. Svou aktivitou obohacuje naše škola kulturní
dění nejen ve Zruči nad Sázavou, ale i v dalších obcích, kde působí.
Na přípravě žáků pro jednotlivá vystoupení a reprezentaci školy na veřejnosti se aktivně podílelo
80% pedagogického sboru.
Dále žáci naší školy účinkovali na veřejných akcích ve svých bydlištích a svých školách
/základních, středních/. Zvláště na školních akademiích a akcích obecních a městských úřadů se
vystoupení žáků naší školy setkává s příznivým ohlasem a přispívá k celkovému zkvalitňování
jejich úrovně.
Škole se dařilo realizovat Plán práce na školní rok 2014/2015. Podařilo se zajistit co nejlepší
podmínky pro reprezentační soubory školy (kytarové trio, akordeonový soubor, kapely) a žáky
připravující se na soutěže. O této skutečnosti svědčí i zrealizované koncerty a mimořádné výsledky
žáků kytarové třídy na soutěži v komorní hře.
O dobré jméno, které má škola na veřejnosti, se zasloužila většina našich učitelů a věřím, že díky
kvalitě vzdělávání a cenové dostupnosti naší ZUŠ Zruč nad Sázavou přetrvá vysoký zájem o ni i v
budoucích letech.

Ve Zruči nad Sázavou dne 31. 8. 2015
Jiří Freml
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