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Charakteristika školy 
 
 
Název školy:   Základní umělecká škola Česká Třebová 
Sídlo:     Kozlovská 775, 560 02 Česká Třebová 
Odloučené pracoviště:  Tyršovo náměstí 81, 560 02 Česká Třebová 
IČO:     72085355 
IZO:     691002533 
Zřizovatel:    Město Česká Třebová 
Adresa zřizovatele:  Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová,  
     okres Ústí nad Orlicí 
Celková kapacita školy:  790 žáků 
 
 
Ředitel školy:   MgA.Bohuslav Mimra  
Zástupce ředitele:   Jarmila Holcová  
 
Kontakt na zařízení:  telefon: 465 531 056, 
     e-mail: zus@zusct.cz , reditel@zusct.cz ,   
     zastupce@zusct.cz , ekonom@zusct.cz 
Web:     www.zusct.cz 
Objekt  školy:   škola sídlí ve dvou budovách starších 50 let 
 
 
Základní umělecká škola Česká Třebová je vedena v rejstříku škol a dle 
školského zákona, vyhlášky o ZUŠ a dalších platných dokumentů vydaných 
MŠMT a zřizovatelem vykonává funkci školy. 
Na rozdíl od ,,kroužků“ jsou na ZUŠ žáci vyučováni a odborně vedeni 
aprobovanými učiteli, umělci. 
 
Žáci jsou vyučováni dle schválených učebních plánů a osnov. 
Žáci, kteří byli přijati ke studiu od 1.9.2012 a v dalším období, jsou vyučováni 
dle Školního vzdělávacího programu. 
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Základní údaje za školní rok 2012/2013  
(dle zahajovacího výkazu ke 30.9. 2012) 
 
Žáků celkem       489 
Studium dospělých 16 
  - z toho žáci SŠ,VOŠ  9 

 
 
Výše úplaty za vzdělání za měsíc (vyhl. 71/2005 Sb.) 
ve školním roce 2012/2013: 
 Školné v jednotlivých oborech 

Kč/měsíc 
Hudební - individuální 380,- 
PHV 240,- 
Taneční obor 260,- 
Výtvarný obor 260,- 
Přípravný VO,TO,LDO 240,- 
Literárně dramatický obor 260,- 
Pěvecký sbor přípravný  80,- 
Pěvecký sbor Kajetánek 100,- 
Elektronické klávesové nástroje 280,- 
Výtvarný obor - keramika 280,- 
Výtvarný obor - keramika dosp. 780,- 
 
V případě, že dítě navštěvuje jakýkoli obor ZUŠ, poskytuje se výuka  
ve sborové přípravce, pěveckém sboru Kajetánek a literárně dramatickém  
oboru zdarma. 
 
 
 
Rada školy:     není zřízena 
 
Občanská sdružení při škole:  nejsou zřízena 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

Zhodnocení současného stavu školy: 
 
 Škola vyučovala čtyři obory - hudební, výtvarný, taneční a literárně 
dramatický. Učitelé byli dle odbornosti rozděleni do oddělení, jejichž vedoucí 
odpovídají řediteli za odbornou stránku výuky.  
Školu dle zahajovacího výkazu  navštěvovalo celkem 489 žáků a 16 dospělých. 
Výuku zajišťovalo 16 interních a 7 externích učitelů. 
 
Výuka probíhá ve 24 učebnách a ve dvou budovách. Toto řešení je velmi 
nepraktické a nehospodárné. Řešením by byla dostavba hlavní budovy na 
Kozlovské ul. 775, aby všechny obory byly soustředěny do jednoho místa.  
Další nedostatek - chybí odpovídající sál pro pořádání školních koncertů, výuky 
LDO, zkoušky sborů a orchestrů. Tento sál je zapůjčován Kulturním centrem 
Česká Třebová za úhradu. Částka nájemného je kompenzována Městem Česká 
Třebová formou příspěvku na nájemné. 
 
Hudební obor: 

- je rozdělen na oddělení klávesových nástrojů, elektronických klávesových  
nástrojů, akordeonové, dechových a strunných nástrojů, smyčcových 
nástrojů, hlasové výchovy, hudební teorie. Výuka je zaměřena jak na 
zájmovou uměleckou činnost, tak i na přípravu profesionálního studia na 
konzervatořích a VŠ pedagogického směru.  Všichni žáci mají během 
školního roku příležitost vystupovat na interních besídkách, které se 
konají dle celoročního plánu. Výborní žáci pak reprezentují školu na 
veřejných koncertech a akcích nejen pořádaných školou. Ti, kteří 
dokončují I. nebo II. stupeň výuky účinkují na veřejném  absolventském 
koncertu. Při této příležitosti jim vedení školy poděkuje za reprezentaci 
školy. Výuku zajišťuje sedmnáct učitelů. 

 
Výtvarný obor: 

- pracuje v  celé šíři výtvarného umění. Škola vlastní keramickou pec  
a 3 hrnčířské kruhy. Podobně jako v hudebním oboru jsou žáci vedeni  
i k profesionálnímu studiu na uměleckých školách. Práce jsou průběžně 
vystavovány v prostorách školy. O studium tohoto oboru je u dětí i rodičů 
velký zájem, přestože jsou výtvarné kroužky na ZŠ a v Domě dětí a 
mládeže. Výuku zajišťují dvě učitelky. 

 
Taneční obor: 

- je zaměřen na základy klasického, lidového i novodobého tance a další 
techniky. Tento obor je atraktivní zejména pro dívky. Chlapci jej 
navštěvují jen výjimečně. Děti se zde učí správnému držení a ovládání 
těla. Každoročně obor připravuje ke konci školního roku celovečerní 
představení, ve kterém se představí všichni žáci oboru. Tento program se 
dále realizuje jako výchovné představení pro školy. Účinkuje při 
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některých veřejných akcích školy (vánoční a pololetní koncert, Týden 
sportu, Dny města). Výuka je zajištěna jednou učitelkou, korepeticí je 
pokryto zhruba 36 % výuky a je zajištěna jednou učitelkou. 

 
Literárně dramatický obor: 

- žáci tohoto oboru se zapojují do aktivit školy při koncertech a veřejných 
vystoupeních organizovaných školou, avšak vzhledem k omezenému 
prostoru pro výuku LDO (chybí vlastní sál s jevištěm) je velmi složité 
nastudovat rozsáhlejší divadelní představení. Žáci vystupují převážně 
v interním divadelním sálku s malým počtem diváků, který byl zřízen jako 
provizorní řešení do doby, než bude škole přidělen vlastní sál s jevištěm. 
Výuka je zajištěna jednou učitelkou. 

 
Škola kapacitně i nabídkou výuky vyhovuje současnému zájmu veřejnosti, 
vyhovuje regionu i svou programovou nabídkou. Ve městě, kde nepůsobí žádné 
stálé profesionální umělecké těleso, obohacuje svou činností kulturní život 
města - koncerty, výstavy, taneční a divadelní vystoupení. Formou výchovných 
koncertů přináší alespoň základní seznámení s pravidly kulturního života mladší 
populaci. 
 
 
 
Spolupráce s jinými školami a organizacemi: 
 
MŠ, ZŠ, ZŠ praktická, Gymnázium, Město Česká  Třebová, Domov důchodců 
Česká Třebová, ÚSP Anenská Studánka, DPS Česká Třebová, ostatní ZUŠ, 
Kulturní centrum Česká Třebová (vernisáže), Komorní orchestr Jaroslava 
Kociana a pěvecký sbor Bendl. 
Škola pořádala výchovné koncerty pro děti MŠ. Formou hudební pohádky, 
vymyšlené, připravené a nastudované učiteli školy, byly děti seznámeny 
s hudebními nástroji.  
Taneční obor pořádal výchovné představení v sále Kulturního centra v České 
Třebové a byli na ně opět pozváni žáci MŠ a ZŠ. Tato vystoupení probíhala 
formou choreografií ,,Potkali se na ulici“. 
 
Mezinárodní spolupráce:   
 
Svit (Slovensko)  
Olawa (Polsko)  
Agrate Brianza (Itálie) 
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Vzdělávací programy školy 

 
Obory vyučované ve škole ve školním roce 2012/2013 :  
 

Obor: Hudební Literárn ě 
dramatický 

Taneční Výtvarný 

Počet žáků 294 4 112 79 
Počet dospělých 12 0 0 4 
Počet tříd-učeben 18 2 2 2 
Počet hodin 260 4 21 36 
Počet žáků s rozšíř. vyuč. 0 0 0 0 
 
Další údaje: 
 
Vyučované nástroje v hudebním oboru: 
 
klavír, elektronické klávesové nástroje, akordeon, housle, viola, violoncello, 
kytara, zobcová flétna, příčná flétna, klarinet, saxofon, trubka a pěvecká hlasová 
výchova. 
 
Soubory: 
 
zobcových fléten, houslový soubor, pěvecký sbor přípravný, pěvecký sbor,  
akordeonový soubor, žákovský  smyčcový orchestr, taneční orchestr. 
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Údaje o pracovnících školy: 
Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2012/2013: 
 

k datu 30.06. 2013  
počet fyzických 

osob 
přepočtené 

úvazky 
Interní pracovníci 16 13,60 

Externí pracovníci 6   1,49 

   
Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2012/2013: 
 
 
Poř.č. 

 
Jméno, příjmení 

Pracovní 
zařazení, 
funkce 

 
Úvaze

k 

Kvalifikace 
(vzdělání) 

 
Poznámka 

14. MgA.Bohuslav Mimra ředitel 1 VŠ (JAMU)  
41. Jarmila Holcová zást. řed. 1 SŠ  
3. Mgr.Radka Skřivánková učitelka 0,38 VŠ (Pg.)  
6. Rudolf Fluksa učitel 0,26 Konzervatoř  
9. Mgr. Milada Hamplová učitelka 1 Konzervatoř,VŠ  
15. BcA.Miluše Mimrová učitelka 1 Konzervatoř  
16. Libuše Neradová učitelka 1 SŠ,VOŠ  
24. Ludovít Štark učitel 1 Konzervatoř  
29. Jitka Nováková učitelka 0,46 Konzervatoř  
46. Blanka Poukarová učitelka 1 Konzervatoř  
53. Petra Kotyzová učitelka 1 Konzervatoř  
56. Helena Němečková učitelka 0,79 Konzervatoř  
58. Lenka Slavíková učitelka 1 SŠ  
59. Mgr. Milan Špičák učitel 1 VŠ (Pg.)  
84. Mgr.Kateřina Dostálková učitelka 1 VŠ (Pg.)  

92. Mgr.Zuzana Soukupová učitelka 0,71 VŠ (Pg.)   

81. Bc.Andrea Herrmanová učitelka 0,28 Konzervatoř-student VŠ DPČ 
87. Bc.Lucie Kubátová učitelka 0,30 Konzervatoř-student VŠ DPČ 
90. Daniela Nárožná Dis. učitelka 0,39 VOŠ ped., student VŠ DPČ do 

31.1.2013 
94. Jarmila Holcová ml. učitelka 0,26 Konzervatoř DPČ 
95. Zuzana Robová Dis. učitelka 0,11 Konzervatoř DPČ 
96. Tereza Červinková učitelka 0,45 Konzervatoř DPČ 
97. Mgr.Pavel Novák učitel 0,09 VŠ (Pg.) DPČ 

 
 
Ve školním roce 2012/2013 dosáhl pedagogický sbor věkového průměru 41,04 
let, 4 učitelé byli v důchodovém věku. Neaprobovaný byl 1 učitel, externí 7 
učitelů. V pololetí odešla jedna externí učitelka, dva externí učitelé nastoupili. 
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Aprobovanost a stupeň vzdělání učitelů ve školním roce 2012/2013: 
 
 v % 
Požadovaný stupeň vzdělání 100 
Aprobovanost výuky 92,6 
 
Aprobace z hlediska potřeb školy je dostačující. 
 
 
 
Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2012/2013: 
 
 

k datu 30.06. 2013  
počet 

fyzických osob 
přepočtené 

úvazky 
Interní pracovníci 4 3 
Externí pracovníci 0 0 
 
 
 
Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2012/2013: 
 
Poř.č. Jméno a příjmení Pracovní zařazení Úvazek Pozn. 
35. Romana Kuklová účetní, ekonom 1  
82. Jana Kolářová uklizečka 0,75  
76. Helena Nerudová uklizečka 0,75  
75. Jiří Bříza školník 0,5  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických 
pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy: 
 

- pedagogové 
 
� Tvorba ŠVP na ZUŠ - všichni pedagogičtí pracovníci 
� Metodické centrum JAMU Brno - klavír, M.Mimrová, průběžně celý rok 
� Metodické centrum JAMU Brno - klavír, H.Němečková, průběžně celý 

rok 
� Metodika hry na dechové dřevěné nástroje -  Konzervatoř Brno,  

M. Hamplová, průběžně celý rok 
� Klavírní metodika a interpretace - Konzervatoř Brno, B.Poukarová, 

průběžně celý rok 
� 16.11.-17.11.2013 - Taneční seminář, Maleč, L.Slavíková 
� 16.3.2013 - Taneční seminář, Praha, L.Slavíková 
� 19.3.2013 - Klavírní seminář v ZUŠ Choceň, H.Němečková, B.Poukarová 
� 20.3.2013 - Odborný klavírní seminář J.Jiraského v Pardubicích, 

M.Mimrová 
� 23.3.2013 - Taneční seminář, Praha, L.Slavíková 
� 20.4.2013 - Taneční seminář, Praha, L.Slavíková 
� 11.5.2013 - Taneční seminář, Praha, L.Slavíková 
� 25.5.2013 - Taneční seminář, Praha, L.Slavíková 

 
 

- nepedagogové  (R.Kuklová) 
 
� 26.9.2012 - Závěr roku v účetnictví PO 
� 27.9.2012 - VEMA (mzdový seminář) 
� 18.10.2012 - Mzdové účetnictví 
� 22.11.2012 - Novinky ve zdaňování mezd, aktuální problémy  
� 10.1.2013 - Novinky v účetnictví PO 
� 29.1.2013 - VEMA (mzdový seminář) 
� 14.2.2013 - Novely právních předpisů 
� 19.2.2013 - Roční zúčtování záloh na daň a změny ve zdaňování 
� 20.3.2013 - Změny a aktuality ve mzdové oblasti pro rok 2013 
� 26.3.2013 - VEMA (mzdový seminář) 
� 27.5.2013 - VEMA (mzdový seminář) 
� 30.5.2013 - Účetní závěrka v PO 
� 14.6.2013 - Pracovnělékařská péče a další novinky ve mzdové účtárně 
� 30.8.2013 - Mzdové účetnictví - komplexní příklady 
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Údaje o přijímání žáků 
 
Žáci jsou přijímáni v souladu s vyhláškou 71/2005 Sb. 
 
Přijímací řízení na ZUŠ Česká Třebová probíhá na základě provedených 
průzkumů. Průzkumy jsou prováděny v každém oboru v termínech schválených 
na pedagogické radě. Pro školní rok 2012/2013 proběhly průzkumy v měsíci 
květnu a červnu 2012.  
Průzkumy jsou rozděleny pro žáky předškolního věku, žáky navštěvující 
v následujícím školním roce 1. třídu ZŠ a starší žáky. 
V hudebním oboru probíhá přijímací řízení před komisí, kde se zjišťuje 
intonace, hudební paměť a rytmus.  
V tanečním oboru se zjišťuje základní držení těla při chůzi, klusu a běhu, 
rytmus, pohybová reakce na hudbu. 
Ve výtvarném oboru jsou žáci vybíráni podle výtvarného projevu v MŠ a ZŠ. 
Největší zájem v hudebním oboru je o klavír, housle, příčnou flétnu  
a elektronické klávesové nástroje.  
Ve výtvarném oboru převládá zájem o modelování - keramiku.  
V tanečním oboru se s největším zájmem setkává novodobý tanec. 
V literárně dramatickém oboru převažuje zájem o dramatiku. 
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Výsledky výchovy a vzdělávání 
 
Absolventi školy ve školním roce 2012/2013 v jednotlivých 
oborech: 
 
Obory: Hudební Literárn ě 

dramatický 
Taneční Výtvarný 

Počet 
absolventů 

21 0 5 12 

 
 
Žáci přijatí ke studiu do středních a vysokých škol  
(přij. řízení 2012/2013): 
 

Škola Přihlášeno Přijato  
Konzervatoř Brno - housle 1 1 Kateřina Přívratská 
Akademie -VOŠ,Gymn. A SOŠUP 
Světlá nad Sázavou 

1 1 Tereza Luzarová 

MU Brno - filozofická fakulta 
(hudební věda) 

1 1 Pavla Strouhalová 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - 
grafický design 

1 1 Michaela Nerudová 

 
 
Hodnocení žáků na konci školního roku 2012/2013: 
 

Stupeň hodnocení 
s vyznamenáním prospěl neprospěl 

317 43 1 
 
Bylo vydáno 85 ks  Potvrzení pro přípravné ročníky v hudebním, tanečním  
a výtvarném oboru. 
Studium předčasně ukončilo nebo neklasifikováno bylo 33 žáků. 
 
Žáci během studia většinou prokazovali dobré studijní výsledky, zapojovali se 
úspěšně do školních i mimoškolních aktivit a úspěšně se zúčastňovali soutěží, 
vernisáží výstav a příkladně reprezentovali naši ZUŠ 
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Výsledky soutěží ve školním roce 2012/2013: 
 
Okresní kolo: 
 

1. místo 2. místo 3. místo Čestné uznání 

Mikulecká Radka 
akordeon 

   

Klára Petrásová 
Martina Mikulecká 
Martina Plocková 

Barokní trio- postup 

   

 
Krajská a vyšší kola: 
 

1. místo – krajské 2. místo – krajské 3. místo – krajské Čestné uznání – 
krajské 

Eliška Pešková 
elektronické klávesové 

nástroje - postup 

Klára Petrásová 
Martina Mikulecká 
Martina Plocková 

Barokní trio 

  

Man Martin 
elektronické klávesové 

nástroje – postup 

Matěj Hrdli čka 
elektronické 

klávesové nástroje 

  

Skalická Markéta 
elektronické klávesové 

nástroje  

   

Jana Vaňousová 
Radka Voclová 

Pavla Strouhalová 
Tomáš Dvořák 
Marek Záveský 

Saxofonový kvintet - 
postup 

   

 
 

1. místo – národní 2. místo – národní 3. místo – národní Čestné uznání – 
národní 

  Man Martin 
elektronické klávesové 

nástroje  

 

  Jana Vaňousová 
Radka Voclová 

Pavla Strouhalová 
Tomáš Dvořák 
Marek Záveský 

Saxofonový kvintet  
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Údaje o dalších významných aktivitách školy  
 

� 1.10.2012 - Vzpomínková výstava p.Holbikovi (vernisáž, M.Hamplová) 
� 3.10.2012 - 1. hudební besídka 
� 17.10.2012 - 2. hudební besídka 
� 7.11.2012 - 3. hudební besídka 
� 21.11.2012 - Členská schůze klubu diabetiků ( flétnové duo M.Hamplová, 

K.Hledíková) 
� 21.11.2012 - 4. hudební besídka 
� 11.12.2012 - Vánoční vystoupení v Ústavu sociální péče v Anenské 

Studánce 
� 5.12.2012 - 5.hudební besídka 
� 7.12.2012 - vystoupení na Slavnostním koncertu při příležitost 65. výročí 

ZUŠ Svit (K.Přívratská, P.Strouhalová, L.Tomeš, K.Dostálková, 
J.Holcová) 

� 14.12.2012 - Vánoční koncert 
� 8.12.2012 - vystoupení DPS Kajetánek s Řetůvankou v Dlouhé Třebové 
� 15.12.2012 - vystoupení DPS Kajetánek s Řetůvankou v Domově 

důchodců v České Třebové 
� 15.12.2012 - Adventní koncert 
� 17.12.2012 - ,,Klávesy u tří grácií“, vystoupení žáků el. kláves. nástrojů 
� 9.1.2013 - 6. hudební besídka 
� 12.1.2013 - taneční vystoupení na nepostupové přehlídce scénického 

tance v Králíkách 
� 14.1.2013 - koncert pro PHV 
� 16.1.2013 - Koncert učitelů 
� 23.1.2013 - 7. hudební besídka 
� 24.1.2013 - Za dlouhých zimních večerů (vernisáž, R.Mikulecká, 

E.Balážová, A.Vomáčková) 
� 26.1.2013 - vystoupení Tanečního orchestru na Lidovém plese 
� 23.1.2013 - 7. hudební besídka 
� 20.2.2013 - 8. hudební besídka 
� 27.2.2013 - ,,Klávesy v divadle“ – vystoupení žáků el. kláves. nástrojů a 

žáků literárně dramatického oboru 
� 5.3.2013 - ,,Putovní výstava k 70.výročí atentátu R.Heydricha“ (vernisáž, 

flétnové duo M.Hamplová, K.Hledíková) 
� 9.3.2013 - 9. hudební besídka 
� 17.3.2013 - ,,Mladé podium“ (M.Houdová, J.Ženková) 
� 20.3.2013 -  10. hudební besídka 
� 20.3.2013 - Křest knihy M.Šebely (P.Strouhalová, M.Hamplová) 
� 27.3.2013 - Členská schůze DIA klubu (L.Petrásová, M.Špičáková, 

K.Vaňousová, M.Hamplová) 
� 10.4.2013 - Hrajeme doma 
� 15.4.2013 - Výchovný koncert pro mateřské školy 
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� 17.4.2013 - Výchovný koncert pro mateřské školy 
� 17.4.2013 - 11. hudební besídka 
� 7.5.2013 - Hudebně-dramatická besídka 
� 14.5.2013 - odpolední a večerní vystoupení tanečního oboru ,,Potkali se 

na ulici…“ 
� 15.5.2013 - 2x dopolední představení tanečního oboru ,,Potkali se na 

ulici…“ 
� 16.5.2013 - dopolední představení tanečního oboru ,,Potkali se na ulici…“ 
� 15.5.2013 - ,,Dvojkřest nových knížek P.Kováře“ v Městské knihovně 

(M.Hamplová, K.Hledíková) 
� 16.5.-26.5.2013 - výstava žáků keramického oddělení 
� 24.5.2013 - vystoupení DPS Kajetánek v Domově důchodců (oslava 

100.let p.Cupalové) 
� 24.5.2013 - ,,Noc kostelů“ 
� 29.5.2013 - 12. hudební besídka 
� 5.6.2013 - I. závěrečný koncert 
� 6.6.2013 - ,,Max Švabinský“ (vernisáž výstavy Městské muzeum, 

J.Nováková, M.Hamplová, K.Přívratská) 
� 7.6.2013 - ,,Cirkus Zuškendo“ ,vystoupení žáků el. klávesových nástrojů 
� 11.6.2013 - II. závěrečný koncert 
� 13.6.2013 - vystoupení tanečního oboru na mezinárodním fotbalovém 

memoriálu v České Třebové 
� 17.6.-20.6.2013 - vystoupení tanečního oboru na Týdnu sportu v České 

Třebové 
� 24.6.2013 - přehrávka žáků I. stupně houslového oddělení 
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Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI 
 
Inspekce ve školním roce 2012/2013 nebyla provedena.  
 
 

Údaje o výsledcích kontrol 
 
Byla provedena následná veřejnosprávní kontrola na použití finančních 
příspěvků poskytnutých Městem Česká Třebová - v pořádku a bez závad. 
 
 
 
 
 

Mimořádné události 
 
V noci ze dne 20.8.2012 na 21.8.2012 došlo k prasknutí přívodní hadičky WC 
ve třetím podlaží budovy na Kozlovské ulici a následného vytopení chodeb, 
učeben, WC, kotelny a sklepa.  
Nejvíce poškozen byl sklad tiskopisů ve druhém podlaží, který musel být celý 
zlikvidován a učebna hudební nauky, kde došlo k celkovému  poškození 
podlahy, která musela být také zlikvidována. 
Tato událost značně narušila výuku celého prvního pololetí školního roku 
2012/2013. 
V průběhu měsíců září - listopad bylo provedeno vysoušení téměř celé budovy 
odbornou firmou, následně byly prováděny zednické, elektroinstalační a 
malířské práce. 
Veškeré tyto práce byly ukončeny v prosinci 2012. 
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Ekonomické údaje - stav k   31.12. 2012 
 
Výnosy: 
 
Účet 602  školné    1 328 732,--   Kč 
Účet  649  ostatní výnosy    256,--   Kč 
Účet 662  úroky                    115,96  Kč 
Účet 672  dotace Město - nájemné     110 000,--   Kč 
   dotace KúPk - 33353           7 026 473,--   Kč 
   dotace KúPk - 33166                     29 300,--   Kč 
        -------------------- 
celkem       8 494 876,96  Kč 
 
 
Náklady: 
 
Účet 501  spotřeba materiálu         154 666,20 Kč 
Účet 502  spotřeba energie         647 184,22 Kč 
Účet 511  opravy a udržování          24 711,--  Kč 
Účet 512  cestovné             33 241,--  Kč 
Účet 513  náklady na reprezentaci                   757,--  Kč 
Účet 518  ostatní  služby          508 649,58 Kč 
Účet 521  mzdové  náklady - platy ped.  4 370 992,--  Kč 
   mzdové náklady - platy neped.     559 600,--  Kč 
   mzdové náklady za DPN                      841,--  Kč 
   mzdové  náklady - OPPP      263 000,--  Kč 
   mzdové  náklady - soutěž         8 700,--  Kč 
Účet 524  zákonné  soc. a zdrav. poj.  1 759 709,--  Kč 
Účet 527  zákonné sociální náklady        49 315,--  Kč 
Účet  525  pojistné Kooperativa                       21 814,--  Kč 
Účet 551  odpisy            8 712,--  Kč 
Účet 558  náklady z drobného majetku           78 015,--  Kč 
Účet 569  ostatní finanční náklady          1 000,--  Kč 
        --------------------- 
celkem        8 490 907,--  Kč 
 
 
 
 
Výnosy celkem    8 494 876,96 Kč 
Náklady celkem    8 490 907,--  Kč 
      ------------------ 
Výsledek hospodaření             3 969,96  Kč 
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Rozdělení výsledku hospodaření za rok 2012 
 
Příděl do fondu odměn    397,--  Kč 
Příděl do fondu rezervního         3 572,96 Kč 
 
 
           
 
Hospodaření organizace v pořádku.  
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Závěr hodnotící zprávy 
 
Škola v uplynulém školním roce splnila úkoly, které si stanovila na začátku 
školního roku. 
Škola pravidelně aktualizuje své webové stránky, na kterých se veřejnost 
seznamuje s koncerty, besídkami a dalšími akcemi. Zájemci o studium mohou 
využít elektronických přihlášek, mohou nahlížet do rozvrhů a prohlédnout si 
fotografie z již proběhlých akcí školy. 
 
V následujícím školním roce bude hlavním úkolem individuálním přístupem 
rozvíjet a kultivovat osobnost žáků po umělecké a lidské stránce, respektovat 
jejich vlastní možnosti a rozvíjet jejich zodpovědnost, samostatnost a 
sebedůvěru.  
Dále budeme připravovat žáky i pro studium na školách uměleckého a 
pedagogického zaměření. 

 
 

***** 
 

Umělecká tvorba je jedním z nejznámějších produktů naší země a většina našich 
světově uznávaných umělců a dalších kvalitních profesionálů získala základy 
svého uměleckého vzdělání právě v základních uměleckých školách 
 
Struktura, návaznost a široká síť našich uměleckých škol vůbec nemá v dnešní 
době srovnání v evropském ani světovém měřítku. 
 
 
 
Datum zpracování hodnotící zprávy:    20.8.2013 
 
Datum projednání na poradě pracovníků školy:  28.8.2013 
 
 
 
 
 
 
Podpis ředitele a razítko školy:                            
 
 
 
                                                                     MgA.Bohuslav Mimra 
              ředitel ZUŠ 
 


