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Charakteristika školy
Název školy:
Sídlo:
Odloučené pracoviště:
IČO:
IZO:
Datová schránka:
Zřizovatel:
Adresa zřizovatele:
Celková kapacita školy:
Kontakt na zařízení:

Základní umělecká škola Česká Třebová
Kozlovská 775, 560 02 Česká Třebová
Tyršovo náměstí 81, 560 02 Česká Třebová
72085355
691002533
tepzef7
Město Česká Třebová
Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová,
okres Ústí nad Orlicí
790 žáků

Web:
Objekt školy:

telefon: 465 531 056,
e-mail: zus@zusct.cz
www.zusct.cz
škola sídlí ve dvou budovách starších 50 let

Statutární zástupce školy:
Zástupce ředitele:

Jarmila Holcová
Jitka Nováková, dipl. um.

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
kvalifikovanými učiteli a výkonnými 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 2016/2017
(dle zahajovacího výkazu ke 30.9.2016)
Žáků celkem
Studium dospělých
- z toho žáci SŠ,VOŠ

584
2
2

Výše úplaty za vzdělání za měsíc (vyhl. č.71/2005 Sb.)
ve školním roce 2016/2017:
Školné v jednotlivých oborech
Kč/měsíc
Hudební - individuální
380,Hudební - skupinová
280,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,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
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Zhodnocení současného stavu školy:
Škola vyučuje čtyři obory - hudební, výtvarný, taneční a literárně
dramatický. Učitelé byli dle odbornosti rozděleni do oddělení, jejichž vedoucí
odpovídají statutárnímu zástupci za odbornou stránku výuky.
Školu dle zahajovacího výkazu navštěvovalo celkem 584 žáků a 2 dospělí.
Výuku zajišťovalo 19 interních a 5 externích učitelů.
Výuka probíhá ve dvou budovách, pronajaté Malé scéně KC pro výuku LDO a
dále v Malém sále KC pro výuku tanečního orchestru. Toto řešení je velmi
nepraktické. Škole chybí odpovídající vlastní sál pro pořádání školních
koncertů, výuky LDO, zkoušky sborů a orchestrů. Oba sály jsou zapůjčovány
Kulturním centrem Česká Třebová.

Hudební obor:
- je rozdělen na oddělení klávesových nástrojů, elektronických klávesových
nástrojů, akordeonové, dechových a strunných nástrojů, smyčcových
nástrojů, bicích nástrojů, hlasové výchovy, hudební teorie. Byla rozšířena
nabídka vyučovaných studijních zaměření pro hru na hoboj, fagot a lesní
roh. Výuka je zaměřena k uplatnění jak v zájmové umělecké činnosti, 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.

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 základních školách a
v Domě dětí a mládeže.

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. Žáci 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, atd.).

Literárně dramatický obor:
- žáci tohoto oboru se zapojují do aktivit školy při koncertech a veřejných
vystoupeních organizovaných školou. Výuka literárně dramatického
oboru probíhá v učebně ZUŠ na Tyršově nám. 81 a v Malé scéně, která je
pronajímána Kulturním centrem.
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, DPS Česká Třebová, ostatní ZUŠ, Kulturní centrum Česká
Třebová (vernisáže), spolek ,,Za jeden provaz“.
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 ,,Pojďme tančit“.
V letošním roce poprvé pořádal výchovné představení literárně dramatický obor.
Toto vystoupení proběhlo v Malé scéně pod názvem Pohádkohraní a navštívili
ho žáci MŠ a ZŠ.

Další spolupráce:
Škola zahájila spolupráci s MgA. Ivo Kahánkem, Ph.D., vynikajícím klavíristou
a hudebním pedagogem. Zúčastnil se koncertu absolventů - slavnostního
ceremoniálu vyřazování absolventů, ošerpoval je a popřál mnoho úspěchů na
jejich další umělecké dráze. V závěru koncertu sólově vystoupil.
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Vzdělávací programy školy
Obory vyučované ve škole ve školním roce 2016/2017
(dle zahajovacího výkazu):
Obor:
Počet žáků
Počet dospělých
Počet tříd-učeben

Hudební
360
2
20
1 pronajatá

Počet hodin
Počet žáků s rozšíř. vyuč.

340
2

Literárně
dramatický
30
1
1 pronajatá
14
-

Taneční

Výtvarný

110
2

84
2

21
-

39
-

Další údaje:
Vyučované nástroje v hudebním oboru:
klavír, elektronické klávesové nástroje, akordeon, housle, viola, violoncello,
kytara, zobcová flétna, příčná flétna, klarinet, saxofon, trubka, hoboj, bicí
nástroje a pěvecká hlasová výchova.
Soubory:
zobcových fléten, smyčcový soubor, pěvecký sbor přípravný, pěvecký sbor,
školní smyčcový orchestr, taneční orchestr.

Údaje o pracovnících školy:
Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2016/2017:

Interní pracovníci
Externí pracovníci

k datu 30.06.2017
počet fyzických
přepočtené
osob
úvazky
19
15,5
5
1,39
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Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2016/2017:
Poř.č.
41.
29.
9.
14.
15.
16.
24.
46.
53.
56.
58.
59.
81.
82.
84.
92.
94.
96.
97.
98.
106.
107.
109.
110.
111.
112.

Jméno, příjmení
(ve zkratce)
J.H.
J.N. dipl. um.
Mgr. M.H.
MgA. B.M
BcA. M.M.
L.N.
L.Š.
B.P.
P.K. dipl. um.
BcA. H.N.
L.S.
Mgr. M.Š.
Mgr. A.H.
J.K.
Mgr. K.D.
Mgr. Z.S.
J.H. DiS.
T.H.
Mgr. P.N.
J.K.
Z.H.
Mgr. I.N.
K.Š. DiS.
M.P.
R.P.
L.J. DiS.

Pracovní
zařazení,
funkce
stat. zástupce
zástupce st.z.
učitelka
učitel
učitelka
učitelka
učitel
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitel
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitel
učitel
učitelka
učitelka
učitelka
učitel
učitel
učitelka

Úvazek

1
1
1
0,65
1
1
0,5
1
1
1
1
1
1
0,86
1
0,15
0,17
0,96
0,28
0,67
0,48
0,39
0,13
0,43
0,22

Kvalifikace
(vzdělání)
SŠ, student Konzervatoře
Konzervatoř
Konzervatoř,VŠ
VŠ (JAMU)
Konzervatoř,VŠ
SŠ,VOŠ
Konzervatoř
Konzervatoř
Konzervatoř
Konzervatoř,VŠ
SŠ
VŠ (Pg.)
Konzervatoř, student VŠ
SŠ
VŠ (Pg.), student Konzervatoře
VŠ (Pg.)
Konzervatoř
Konzervatoř, student VŠ
VŠ (Pg.)
Konzervatoř
SŠ
Konzervatoř,VŠ
Konzervatoř, studentka VŠ
Student konzervatoře
SŠ
Konzervatoř

Poznámka
výkonný umělec

MD od 23.6.2017
výkonný umělec

zástup za MD

MD
DPČ

DPČ

DPČ
DPČ
DPČ

Ve školním roce 2016/2017 dosáhl pedagogický sbor věkového průměru 45,2
let, 3 učitelé byli v důchodovém věku. Nekvalifikovaný byl jeden učitel,
externích 5 učitelů. Na mateřské dovolené jsou dvě učitelky.
Kvalifikovanost a stupeň vzdělání učitelů ve školním roce 2016/2017:
Kvalifikace z hlediska potřeb školy je dostačující.
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Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2016/2017:

k datu 30.06.2017
počet
fyzických osob

přepočtené
úvazky

4
0

3
0

Interní pracovníci
Externí pracovníci

Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2016/2017:
Poř.č.

35.
82.
104.
105.

Jméno a příjmení
(ve zkratce)

R.K.
J.K.
J.B.
J.B.

Pracovní zařazení

účetní, ekonom
uklizečka
školník
uklizečka

Úvazek

1
0,75
0,5
0,75
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Pozn.

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických
pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy:
- pedagogové
➢ Metodické centrum JAMU Brno - klavír, BcA. Miluše Mimrová,
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

➢
➢
➢
➢
➢
➢

průběžně celý rok
Metodické centrum JAMU Brno - klavír, BcA. Helena Němečková,
průběžně celý rok
Dechové soboty - Konzervatoř Brno, Mgr. Milada Hamplová, průběžně
celý rok
Klavírní soboty - Konzervatoř Brno, Blanka Poukarová, průběžně celý
rok
Smyčcové soboty - Konzervatoř Brno, Mgr. Andrea Herrmanová, Jitka
Nováková, dipl.um., průběžně celý rok
Pěvecké soboty - Konzervatoř Brno, Petra Kotyzová, průběžně celý rok
Kytarové soboty - Konzervatoř Brno, Mgr. Pavel Novák, průběžně celý
rok
Olomoucká víkendová škola hry na zobcovou flétnu, Mgr. Irena
Nováková, průběžně celý rok
21.9. - 23.9.2016 - Celostátní setkání učitelů hudební nauky na ZUŠ, Mgr.
Andrea Hermanová
13.10. - 14.10.2016 - Valná hromada AZUŠ, Jarmila Holcová
15.10.2016 - Dechová sobota - Konzervatoř Brno, Mgr. Milan Špičák
20.10.2016 - S hudbou? S hudbou!, Mgr. Andrea Herrmanová
10.11. - 11.11.2016 - Cesty k efektivní výuce v ZUŠ (hra na EKN) Mgr. Kateřina Bednářová
23.11. - 25.11.2016 - Celostátní setkání učitelů komorní hry na ZUŠ, Jitka
Nováková, dipl.um.
18.1.2017 - Elektronický systém soutěží ZUŠ, Jarmila Holcová
4.4.2017 - Klavírní seminář, BcA. Miluše Mimrová, BcA. Helena
Němečková
24.5. - 25.5. 017 - Celostátní vzdělávací setkání vedoucích pedagogických
pracovníků ZUŠ, Jarmila Holcová
15.7. - 21.7.2017 - Základy točení na kruhu (keramický kurz), Jana
Kolářová
19.8. - 25.8.2017 - Letní dílna hudební výchovy, Mgr. Kateřina
Bednářová, Mgr. Andrea Marková (Herrmanová)
27.8. - 2.9.2017 - Brněnské smyčcové kurzy, Jitka Nováková, dipl. um.
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- nepedagogové (R.Kuklová)
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

29.9.2016 - VEMA (mzdový seminář)
10.11.2016 - Účetní závěrka v příspěvkových organizacích
15.11.2016 - Daň z příjmů ze závislé činnosti 2016, roční zúčtování
24.11.2016 - Legislativní novinky ve mzdové účtárně od roku 2017
18.1.2017 - Elektronický systém soutěží ZUŠ
25.1.2017 - VEMA (mzdový seminář)
24.2.2017 - Daň z příjmů ze závislé činnost pro rok 2017 a roční
zúčtování záloh za 2017
21.3.2017 - Pracovní cesty a cestovní náhrady ve školství
28.3.2017 - VEMA (mzdový seminář)
12.4.2017 - Aktuality v účetnictví příspěvkových organizací v roce 201
25.5.2017 - VEMA (mzdový seminář)
13.6.2017 - Datové schránky v praxi škol aneb jak efektivně komunikovat
s úřady

Údaje o přijímání žáků
Žáci jsou přijímáni v souladu s vyhláškou č. 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 2016/2017 proběhly průzkumy v měsíci
květnu a červnu 2016.
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 elektronické klávesové nástroje, klavír,
zobcovou flétnu, klarinet, příčnou flétnu, zpěv a housle.
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 2016/2017 v jednotlivých
oborech:
Obory:

Hudební

Literárně
dramatický

Taneční

Výtvarný

11

1

2

11

Počet absolventů

Žáci přijatí ke studiu do středních a vysokých škol
(přij. řízení 2016/2017):
Škola
Střední škola uměleckoprůmyslová
Ústí nad Orlicí
Konzervatoř Brno
Konzervatoř Pardubice

Přihlášeno

Přijato

1

1

Pavel Sirový

2

2

1

1

Martina Mikulecká
Magdalena Špičáková
Martina Plocková

Hodnocení žáků na konci školního roku 2016/2017:
Stupeň hodnocení
s vyznamenáním
405

prospěl
21

neprospěl
0

Bylo vydáno 86 ks Potvrzení pro přípravné ročníky v hudebním, tanečním
a výtvarném oboru.
Studium předčasně ukončilo nebo neklasifikováno bylo 11 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 2016/2017:
Okresní kolo:
1. místo

2. místo

3. místo

Hra na klavír - postup
Jolana Svobodová
Hra na klavír - postup
Marie Vomáčková
Hra na klavír - postup
Martina Plocková
Hra na housle - postup
Filip Němeček
Hra na housle - postup
Adam Janíček
Absolutní vítěz
Hra na housle
Nela Houdová
Hra na housle
Jan Kocanda
Hra na housle - postup
Václav Vitouch
Hra na housle - postup
Martina Mikulecká

Hra na housle
Viktorie Horáčková
Hra na housle
Tereza Čížová

Hra na kytaru
Veronika Dašková

Čestné uznání

Plocková Martina za provedení skladby F. Chopin: Nocturno cis moll - zvláštní cena

Krajská kola:
1. místo

2. místo

3. místo

Hra na klavír
Martina Plocková
Hra na housle - postup
Adam Janíček

Hra na klavír
Marie Vomáčková
Hra na housle
Filip Němeček
Hra na housle
Václav Vitouch
Hra na housle
Martina Mikulecká

Hra na klavír
Jolana Svobodová

2. místo

3. místo

Čestné uznání

Ústřední kola:
1. místo

Čestné uznání

Hra na housle
Adam Janíček

Adam Janíček se zúčastnil Koncertu vítězů Celostátního kola soutěže ZUŠ ČR ve hře na
smyčcové nástroje v Liberci.
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Ostatní:
Adam Janíček, 1. místo - Mezinárodní houslová soutěž PhDr. Josefa Micky
v Praze, zúčastnil se Koncertu vítězů
Filip Hrdlička, stříbrné pásmo - Mezinárodní přehlídka základních
uměleckých škol Slovenské republiky a České republiky ve hře na elektronické
klávesové nástroje v Považské Bystrici (Slovensko).
Literárně dramatický obor se zúčastnil přehlídky dětského divadla
,,Svitavský dýchánek“.
Čížová Tereza - Mládí a Bohuslav Martinů v Poličce, Stříbrné pásmo (housle)
Kocanda Jan - Mládí a Bohuslav Martinů v Poličce, Stříbrné pásmo (housle)
Mikulecká Martina - Mládí a Bohuslav Martinů v Poličce, Zlaté pásmo
(housle)
Svobodová Jolana - Mládí a Bohuslav Martinů v Poličce, Stříbrné pásmo
(klavír)

Údaje o dalších významných aktivitách školy
➢ 7.9.2016 - vernisáž k výstavě Obrazy a kresby (Mgr. Bohuslav Mimra,
BcA. Miluše Mimrová)
➢ 22.9.2016 - Den otevřených dveří v Orlickoústecké nemocnici (HO)
➢ 23.9.2016 - Imatrikulace na Městském úřadu, Univerzita třetího věku
(Mgr. Milada Hamplová)
➢ 1.10.2016 - Benefiční notování (taneční orchestr Mgr. Milana Špičáka)
➢ 4.10.2016 - vernisáž výstavy fotografií tanečního oboru manželů
Soukupových (Mgr. Milada Hamplová, Magdalena Špičáková, Martina
Mikulecká)
➢ 5.10.2016 - 1. hudební besídka
➢ 19.10.2016 - 2. hudební besídka
➢ 20.10.2015 - Koncert elektronických klávesových nástrojů
➢ 1.11.2016 - vernisáž výstavy výtvarného oboru
➢ 2.11.2016 - 13.11. 2016 - výstava výtvarného oboru ve výstavní síni
Kulturního centra Česká Třebová
➢ 3.11.2016 - 3. hudební besídka
➢ 15.11.2016 - vernisáž k výstavě Fotografie Aleny Pirklové (Mgr. Milada
Hamplová, M. Špičáková)
➢ 16.11.2016 - 4. hudební besídka
➢ 26.11.1016 - Adventní koncert Rybník (Mgr. Milada Hamplová, BcA.
Miluše Mimrová)
➢ 27.11.2016 - Adventní koncert Semanín (Mgr. Kateřina Bednářová)
➢ 27.11.2016 - Staré náměstí - rozsvícení stromku (DPS Kajetánek pod
vedením Petry Kotyzové)
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➢ 29.11.2016 - vystoupení pro diabetiky V DPS (Souboráček pod vedením
Jitky Novákové, dipl.um. a Radka Mikulecká
➢ 30.11.2016 - 5. hudební besídka
➢ 1.12.2016 - předvánoční přehrávka třídy Mgr. Milady Hamplové
➢ 6.12.2016 - vernisáž k výstavě Galerie Václava Havla (Mgr. Milada
Hamplová, Jitka Nováková, dipl.um)
➢ 12.12.2016 - … a proto tančím, zpívám (společné vystoupení zpěvu a
tanečního oboru)
➢ 13.12.2016 - Vánoční koncert
➢ 14.12.2016 - divadelní pásmo Jednou v roce na vánoce
➢ 15.12.2016 - vystoupení pro kardiaky v DPS (Radka Mikulecká, Martina
Mikulecká, Magdalena Špičáková)
➢ 19.12.2016 - předvánoční besídka třídy Blanky Poukarové
➢ 21.12.2016 - koncert žáků elektronických klávesových nástrojů
Klávesová nadílka (Mgr. Kateřina Bednářová, Jarmila Holcová, Radek
Plhák)
➢ 21.12.2016 - Vánoční koledování, třídní přehrávka Mgr. Pavla Nováka a
Mgr. Ireny Novákové
➢ 11.1.2017 - 6. hudební besídka
➢ 16.1.2017 - Koncert pro PHV
➢ 17.1.2016 - vystoupení v DPS (žáci pod vedením Jarmily Holcové)
➢ 25.1.2017 - 7. hudební besídka
➢ 1.2.2017 - Koncert učitelů
➢ 8.2.2017 - 8. hudební besídka
➢ 22.2.2017 - 9. hudební besídka
➢ 24.2.2017 - vystoupení v DPS (žáci pod vedením Mgr. Pavla Nováka a
Mgr. Ireny Novákové))
➢ 1.3.2017 - 10. hudební besídka
➢ 3.3.2017 - vernisáž výstavy Natura (Mgr. Milada Hamplová, Anna
Klimešová)
➢ 22.3.2017 - 11. hudební besídka
➢ 23.3.2017 - vystoupení v DPS (žáci pod vedením Petry Kotyzové, Blanky
Poukarové a Mgr. Milana Špičáka)
➢ 24.3.2017 - vystoupení pro diabetiky (žáci pod vedením Jitky Novákové,
dipl.um.)
➢ 29.3.2017 - Hrajeme doma
➢ 4.4.2017 - vernisáž k výstavě keramického zaměření
➢ 5.4.2017 - 13.4.2017 - výstava keramického zaměření ve Výstavní síni
Kulturního centra v České Třebová
➢ 5.4.2017 - 12. hudební besídka
➢ 6.4.2017 - Krajské kolo soutěže ZUŠ ve Hře na smyčcové nástroje
➢ 10.4.2017 - Koncert pro mateřské školy
➢ 12.4.2017 - 13. hudební besídka
➢ 21.4.2017 - vystoupení v DPS (žáci pod vedením Jitky Novákové,
dipl.um. a Mgr.Milady Hamplové)
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➢ 25.4.2017 - Třikrát na konzervatoř (koncert žákyň, které úspěšně složily
talentové zkoušky a byly přijaty na konzervatoř - Martina Mikulecká,
Martina Plocková, Magdalena Špičáková)
➢ 26.4.2017 - 14. hudební besídka
➢ 3.5.2017 - Koncert EKN
➢ 10.5.2017 - 15. hudební besídka
➢ 16.5.2017 - odpolední a večerní vystoupení tanečního oboru Pojďme
tančit
➢ 17.5.2017 - 2x dopolední představení tanečního oboru Pojďme tančit
➢ 18.5.2017 - 1x dopolední představení tanečního oboru Pojďme tančit
➢ 19.5.2017 - vernisáž k výstavě skupiny MAXMILIAN (Jitka Nováková,
dipl.um., Mgr. Milada Hamplová)
➢ 22.5.2017 - třídní přehrávka žáků Terezy Haiflerové
➢ 24.5.2017 - 16. hudební besídka
➢ 25.5.2017 - vystoupení v DPS (žáci pod vedením Zuzany Habrmanové LDO)
➢ 31.5.2017 - Absolventský koncert, v rámci celostátního happeningu ZUŠ
OPEN ošerpoval absolventy a vystoupil klavírista Ivo Kahánek
➢ 31.5.2017 - třídní přehrávka violoncellové třídy Matěje Pokorného
➢ 7.6.2017 - I. závěrečný koncert
➢ 13.6.2017 - II. závěrečný koncert
➢ 14.6.2017 - Klávesový koktejl (Mgr. Kateřina Bednářová, Jarmila
Holcová, Radek Plhák)
➢ 15.6. 2017 - vernisáž k výstavě ANO! Svatební obřady v proměnách dvou
století (Mgr. Milada Hamplová, Jitka Nováková, dipl.um.)
➢ 16.6.2017 - vystoupení v DPS (žáci pod MgA. Bohuslava Mimry, BcA.
Miluše Mimrové, Mgr. Andrey Hermanové)
➢ 16.6.2017 - vystoupení LDO
➢ 20.6.2017 - koncert Barokní múzy a loutna (žákyně Terezy Haiflerové,
Tereza Haiflerová a loutnista Mgr. Milan Duspiva)
➢ 18.6. - 23.6.2017 - vystoupení tanečního oboru na Týdnu sportu v České
Třebové
➢ 18.6.2017 - Promenádní koncert tanečního orchestru ZUŠ Česká Třebová
a dechová hudba ,,Pivoňka“ Svitavy v parku Javorka
➢ 26.6.2017 - koncert Mladé podium, klavírní recitál BcA. Lucie Kubátové
➢ 26.6.2017 - třídní přehrávka PHV klavírního oddělení
➢ 28.6.2017 - třídní přehrávka Mgr. Pavla Nováka a Mgr. Ireny Novákové
➢ 4.7.2017 - vernisáž k výstavě Jak bývalo v Kozlově (Jitka Nováková,
dipl.um., Radka Mikulecká, Martina Mikulecká)
➢ 6.7.2017 - Uctění památky J.Husa v Javorce ((Jitka Nováková, dipl.um.,
Radka Mikulecká, Martina Mikulecká)
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Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI
Inspekce ve školním roce 2016/2017 byla provedena 28.8.2017 na základě
stížnosti rodičů, Inspekční zpráva Čj: ČŠIE-802/17-E.
Stížnost byla nedůvodná.

Údaje o výsledcích kontrol
Kontrola BOZP na škole inspektorem ČMOS. Zjištěné závady byly odstraněny.

Nejdůležitější a mimořádné události
➢ Začal se používat nový vizuální styl plakátů a programů, bylo vytvořeno
nové logo školy.

➢ Škola pořádala krajské kolo soutěže ZUŠ ve Hře na smyčcové nástroje,
které se konalo v prostorách Kulturního centra v České Třebové.
➢ Škola se zúčastnila Celostátního happeningu ,,ZUŠ OPEN 2017“ dne
30.5.2017, na koncertu vystoupil český pianista a hudební pedagog Ivo
Kahánek
Tyršovo náměstí 81, Česká Třebová
➢ Proběhla celková rekonstrukce učebny PHV (nové lavice, židličky,
koberec, skříně, učitelský stůl, koberec, elektromagnetická tabule a dvě
pohovky, výměna zářivek, barevné vymalování).
➢ Byla provedena rekonstrukce klavíru, příspěvek poskytlo Město Česká
Třebová v částce 100 000,- Kč.
➢ V keramické dílně a v prostorách keramické pece byly vyměněny již
zastaralé zářivky, pořízena stříkací souprava s kompresorem.
Kozlovská 775, Česká Třebová
➢ Na chodbách byly položeny nové koberce.
➢ Provedena rekonstrukce zábradlí, přidělání madla u vchodu do budovy a
do sklepa.
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Ekonomické údaje - stav k 31.12.2016
Výnosy:
Účet
Účet
Účet
Účet
Účet
Účet

602
603
648
649
662
672

školné, tržby
výnos z pronájmu
čerpání fondů
ostatní výnosy
úroky
dotace Město
dotace přímé UZ 33353
dotace UZ 33052

celkem

1 526 622,-30 100,-13 000,-146,-1 351,88
348 000,-8 760 000,-229 921,--------------------10 909 140,88

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Náklady:
Účet
Účet
Účet
Účet
Účet
Účet

501
502
511
512
518
521

Účet 524
Účet 527

Účet 525
Účet 558
celkem

spotřeba materiálu
330 968,94
spotřeba energie
397 273,-opravy a udržování
142 457,80
cestovné
44 461,-ostatní služby
690 214,31
mzdové náklady - platy ped.
5 536 125,-mzdové náklady - platy neped. 659 875,-náhrady za DPN
15 778,-mzdové náklady UZ 33052
169 684,-mzdové náklady - OPPP
250 000,-zákonné soc. a zdrav. poj.
2 190 837,-zák. soc. a zdrav.poj UZ 33052 57 692,-zákonné sociální náklady
95 721,93
zák.soc.nákl. - pedagogičtí
60 732,-zák.soc.nákl - nepedagogičtí
16 019,-zák.soc.nákl. - pracovnělék. služby 9 000,-pojistné Kooperativa
27 776,-náklady z drobného majetku
210 166,---------------------10 904 780,98
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Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Výnosy celkem
Náklady celkem

10 909 140,88
10 904 780,98
-----------------4 359,90

Výsledek hospodaření

Kč
Kč
Kč

Rozdělení výsledku hospodaření za rok 2016
Příděl do fondu odměn
Příděl do fondu rezervního

436,-3 923,90

Kč
Kč

Hospodaření organizace v pořádku.

Závěr hodnotící zprávy
Škola v uplynulém školním roce splnila úkoly, které si stanovila na začátku
školního roku.
Pedagogickou práci vykonávali učitelé s maximálním nasazením podle svých
možností, profesního zaměření, denně se na práci připravovali, vzdělávali se,
využívali poznatků z odborné literatury, internetu, seminářů. Ve své práci
dosahovali prokazatelně výborných výsledků.
Poprvé v historii školy získal žák nejvyšší stupeň ocenění své kategorie
v národní soutěži základních uměleckých škol a tři žákyně byly přijaty ke studiu
na konzervatoř.
Vznikl nový projekt ZUŠ - odpolední matiné v Domě s pečovatelskou službou.
1x do měsíce vystupovali žáci hudebního a literárně dramatického oboru spolu
s učiteli v DPS a zpříjemnili tím život jejich obyvatelům. Ohlasy byly velmi
pozitivní, v tomto projektu bude škola nadále pokračovat.
Vznikla nová spolupráce s klavíristou a hudebním pedagogem Ivo Kahánkem,
jejíž cílem byla pozitivní motivace žáků. V této spolupráci budeme pokračovat.
Díky zvyšujícímu se počtu žáků se během roku uskutečnilo velké množství
veřejných vystoupení všech oborů, které byly u veřejnosti kladně hodnoceny a
hojně navštěvovány.
Webové stránky se pravidelně aktualizují a seznamují veřejnost s koncerty,
besídkami a dalšími akcemi.
Široká veřejnost má možnost navštívit i facebookové stránky školy.
Zájemci o studium mohou využít elektronických přihlášek, mohou nahlížet do
rozvrhů, elektronických žákovských knížek a prohlédnout si fotografie z již
proběhlých akcí školy.
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Z důvodu bezpečnosti na obou budovách žáci používají bezpečnostní systém, do
budovy mohou vstupovat pouze přes vstupní čip.
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.
Budeme připravovat žáky i pro studium na školách uměleckého a
pedagogického zaměření.
Dále se budeme snažit modernizovat učebny pro žáky, zázemí pro učitele a
společné prostory v obou budovách školy.
Budeme pokračovat v zavádění nového vizuálního stylu do dalších
propagačních oblastí ZUŠ.
********

Datum zpracování hodnotící zprávy:

20.8.2017

Datum projednání na poradě pracovníků školy:

30.8.2017

Podpis statutárního zástupce a razítko školy:
Jarmila Holcová
statutární zástupce ZUŠ
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