Hodnotící zpráva
o činnosti školy
2017 - 2018

Zpracovala:

Romana Kuklová - účetní

Schválila:

Jarmila Holcová - statutární zástupce
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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 2017/2018
(dle zahajovacího výkazu ke 30.9.2017)
Žáků celkem
Studium dospělých
- z toho žáci SŠ,VOŠ

604
2
2

Výše úplaty za vzdělání za měsíc (vyhl. č.71/2005 Sb.)
ve školním roce 2017/2018:
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,-

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 604 žáků a 2 dospělí.
Výuku zajišťovalo 22 interních a 7 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 o Hru na hoboj, fagot, lesní roh
a trombon. V rámci hudební teorie vznikl nový předmět Hudební dílny.
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
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představení, ve kterém se představí všichni žáci oboru. Tento program se
dále realizuje jako výchovné představení pro školy. Účinkuje při
některých veřejných akcích školy i mimo školu (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, 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 a žáky ZŠ. 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 ,,Máme rádi muzikály“.
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:
Během školního roku 2017/2018 škola spolupracovala s umělci, kteří patří ke
špičce ve svém oboru.
S Jakubem Kydlíčkem, hráčem na zobcovou flétnu a dirigentem, který se
specializuje převážně na hudbu starších stylových epoch.
S Ivo Kahánkem, vynikajícím klavíristou a hudebním pedagogem, který získal
pověst jednoho z nejpůsobivějších umělců své generace a je mnohými
považován za nejlepšího současného českého pianistu.
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S Janem Ostrým, vynikajícím českým flétnistou a vyhledávaným pedagogem,
který je zván k výuce na řadě mistrovských kurzů.
S Yukiko Sawa, japonskou pianistkou, pedagožkou a profesorkou Seitoku
University v Tokiu.

Vzdělávací programy školy
Obory vyučované ve škole ve školním roce 2017/2018
(dle zahajovacího výkazu):
Obor:
Počet žáků
Počet dospělých
Počet tříd-učeben

Hudební
373
2
20
1 pronajatá

Počet hodin
Počet žáků s rozšíř. vyuč.

313
2

Literárně
dramatický
33
1
1 pronajatá
12
-

Taneční

Výtvarný

113
2

85
2

21
-

39
-

Další údaje:
Vyučované nástroje v hudebním oboru:
klavír, elektronické klávesové nástroje, akordeon, housle, violoncello, kytara,
zobcová flétna, příčná flétna, klarinet, saxofon, trubka, hoboj, fagot, trombon,
lesní roh, 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 2017/2018:

Interní pracovníci
Externí pracovníci

k datu 30.06.2018
počet fyzických
přepočtené
osob
úvazky
22
16,08
7
1,72
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Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2017/2018:
Poř.č.
41.
29.
9.
14.
15.
16.
46.
53.
56.
58.
59.
81.
82.
84.
92.
94.
96.
97.
98.
106.
107.
109.
110.
111.
112.
113.
115.
116.
118.

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

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

Úvazek

1
1
1
0,5
1
0,71
1
1
0,57
1
1
1
0,86
1
0,29
0,19
0,26
1
0,24
0,57
0,52
0,41
0,13
0,35
0,28
0,33
0,35
0,15
0,09

Kvalifikace
(vzdělání)
SŠ, student Konzervatoře
Konzervatoř
Konzervatoř, VŠ
Konzervatoř, VŠ
Konzervatoř,VŠ
SŠ,VOŠ
Konzervatoř
Konzervatoř
Konzervatoř,VŠ
SŠ
VŠ
Konzervatoř, VŠ
SŠ
VŠ, student Konzervatoře
VŠ
Konzervatoř, VŠ
Konzervatoř, VŠ
VŠ
Konzervatoř
SŠ
Konzervatoř,VŠ
Konzervatoř, VŠ
Student konzervatoře
SŠ
Konzervatoř
Konzervatoř
Konzervatoř
Konzervatoř
VŠ

Poznámka
výkonný umělec

RP
výkonný umělec

zástup za MD

RP

RP

DPČ

DPČ
DPČ
DPČ

DPČ
DPČ
DPČ

Ve školním roce 2017/2018 dosáhl pedagogický sbor věkového průměru 42,03
let, 2 učitelé byli v důchodovém věku. Nekvalifikovaný byl jeden učitel,
externích 7 učitelů. Na rodičovské dovolené jsou tři učitelky.
Kvalifikovanost a stupeň vzdělání učitelů ve školním roce 2017/2018:
Kvalifikace z hlediska potřeb školy je dostačující.
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Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2017/2018:

k datu 30.06.2018

Interní pracovníci
Externí pracovníci

počet fyzických
osob

přepočtené úvazky

4
2 (zástup)

3
1 (zástup)

Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2017/2018:
Poř.č.

35.
82.
105.
117.
119.
120.

Jméno a příjmení
(ve zkratce)

R.K.
J.K.
J.B.
Č.H.
V.K.
J.M.

Pracovní zařazení

účetní, ekonom
uklizečka
uklizečka
školník
školník
uklizečka
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Úvazek

Pozn.

1
0,75
0,75
0,5
0,5
0,5

dlouhodobá nemoc
dlouhodobá nemoc
DPČ-zástup za nemoc
DPČ-zástup za nemoc

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




















celý rok
Metodika hry na dřevěné dechové nástroje - Konzervatoř Brno, Mgr.
Milada Hamplová, průběžně celý rok
Klavírní soboty - Konzervatoř Brno, Blanka Poukarová, průběžně celý rok
Smyčcové soboty - Konzervatoř Brno, Jitka Nováková, dipl.um., průběžně
celý rok
Kytarové soboty - Konzervatoř Brno, Mgr. Pavel Novák, průběžně celý rok
Olomoucká víkendová škola hry na zobcovou flétnu, Mgr. Irena
Nováková, Lenka Jakeschová, DiS, průběžně celý rok
18.9. - 20.9.2017 - Celostátní setkání učitelů tanečních oborů ZUŠ, Lenka
Slavíková
19.10. - 20.10.2017 - Valná hromada AZUŠ, Jarmila Holcová
21.10.2018 - Metodika výuky neoperního zpěvu na ZUŠ, Petra Kotyzová,
dipl.um.
9.11. - 10.11.2011 - Cesty k efektivní výuce v ZUŠ (hra na EKN) Mgr. Kateřina Bednářová
20.11.2018 - Problematika GDPR a cloudu v oblasti školství, Jarmila
Holcová
20.1.2018 - Workshop pro taneční pedagogy- taneční průprava, Lenka
Slavíková
17.3.2018 - Flétnový den, Mgr. Milada Hamplová
18.3.2018 - seminář zobcové flétny, Bc. Tereza Haiflerová
20.3.2018 - Klavírní seminář, BcA. Miluše Mimrová, BcA. Helena
Němečková
26.3.2018 - Konzultační seminář k výzvám Šablony II., Jarmila Holcová
9.7. - 13.7.2018 - Druhé točení na kruhu (keramický kurz), Jana Kolářová
18.8. - 24.8.2018 - Letní dílna hudební výchovy, Mgr. Andrea Marková
27.8. - 2.9.2017 - Brněnské smyčcové kurzy, Jitka Nováková, dipl. um.
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- nepedagogové (R.Kuklová)




















27.9.2017 - VEMA (mzdový seminář)
10.10.2017 - Ochrana osobních údajů - obecné nařízení GDPR
24.10.2017 - Odměňování pracovníků ve školství v roce 2017
24.11.2017 - seminář GDPR
6.12.2017 - Účetní závěrka v příspěvkových organizacích
12.12.2017 - Daň z příjmů ze závislé činnosti 2017, konec roku 2017
19.12.2017 - VEMA (mzdový seminář)
23.1.2018 - seminář GDPR
25.1.2018 - Mzdová závěrka a aktuálně k legislativním novinkám 2018
31.1.2018 - VEMA (mzdový seminář)
14.2.2018 - Sestavení přiznání k dani z příjmu právnických osob u
příspěvkových organizací 2017
26.3.2018 - Konzultační seminář k výzvám Šablony II.
27.3.2018 - VEMA (mzdový seminář)
25.4.2018 - Datové schránky v praxi aneb jak efektivně komunikovat
nejen s úřady
26.4.2018 - Seminář k výkonu spisové služby a GDPR
18.5.2018 - Ochrana osobních údajů dle GDPR ve mzdové a personální
oblasti a archivace dat
22.5.2018 - VEMA (mzdový seminář) setkání uživatelů
18.6.2018 - VEMA (mzdový seminář) aplikace GDPR
19.6.2018 - Metodické setkání k výkonu spisové služby a základní
informace ke GDPR
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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 2017/2018 proběhly průzkumy v měsíci
květnu a červnu 2017.
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 2017/2018 v jednotlivých oborech:
Obory:

Hudební

Literárně
dramatický

Taneční

Výtvarný

16

0

5

7

Počet absolventů

Žáci přijatí ke studiu do středních a vysokých škol
(přij. řízení 2017/2018):
Škola

Přihlášeno

Přijato

Střední škola uměleckoprůmyslová
Ústí nad Orlicí, obor Design oděvů
Střední škola uměleckoprůmyslová
Ústí nad Orlicí, obor Grafický design
Střední umělecká škola grafická Jihlava,
obor Grafický design
Masarykova univerzita Brno, Pedagogická
fakulta,obor Výtvarná výchova

1

1

Kateřina Langhansová

2

2

1

1

Adéla Kalousková
Karolína Truhlářová
Kateřina Sejkorová

1

1

Eliška Šimková

Hodnocení žáků na konci školního roku 2017/2018:
Stupeň hodnocení
s vyznamenáním
421

prospěl
15

neprospěl
0

Bylo vydáno 93 ks Potvrzení pro přípravné ročníky v hudebním, tanečním
a výtvarném oboru.
Studium předčasně ukončilo nebo neklasifikováno bylo 15 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 2017/2018:
Okresní kolo:
1. místo

2. místo

3. místo

Hra na zobcovou flétnu
Nella Řeháková
Hra na zobcovou flétnu
Denisa Škodová
Hra na zobcovou flétnu
Kristýna Škodová
Hra na příčnou flétnu
Hana Tomšová
Hra na saxofon
Tomáš Kupka

Hra na zobcovou flétnu
Dominika Lerchová
Hra na zobcovou flétnu
Veronika Vaňková
Hra na zobcovou flétnu
Tereza Jebousková
Hra na příčnou flétnu
Štěpánka Petrová
Hra na příčnou flétnu
Šárka Vaňoučková
Hra na příčnou flétnu
Klára Petrásová

Hra na zobcovou flétnu
Monika Pálková
Hra na příčnou flétnu
Lenka Vaňoučková

Čestné uznání

Okresní kolo soutěžní přehlídky tanečního oboru - taneční skupina Lentilky, vystoupení ,,Proč
nespíš“ - bronzové pásmo

Krajská kola:
1. místo

2. místo

3. místo

Hra na zobcovou flétnu
Nella Řeháková
Hra na saxofon
Tomáš Kupka
Hra smyčcových souborů
a orchestrů
Smyčcový souboráček
Hra smyčcových souborů
a orchestrů
Smyčcový komorní
soubor

Hra na příčnou flétnu
Hana Tomšová

Čestné uznání

Smyčcový komorní soubor - cena poroty za vynikající interpretaci soutěžního repertoáru

Ústřední kola:
1. místo

2. místo

3. místo
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Čestné uznání

Ostatní:
Adam Janíček, čestné uznání - Mezinárodní houslová soutěž PhDr. Josefa
Micky v Praze
Adam Janíček, účast v 1. kole - Kocianova houslová soutěž Ústí nad Orlicí
Filip Hrdlička - bronzové pásmo - Mezinárodní přehlídka základních
uměleckých škol Slovenské republiky a České republiky ve hře na elektronické
klávesové nástroje v Považské Bystrici (Slovensko).
Filip Hrdlička, Matěj Hrdlička (komorní hra) - zlaté 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“ s vystoupením Malý princ.

Údaje o dalších významných aktivitách školy
 23.9.2017 - Den otevřených dveří v Orlickoústecké nemocnici (HO)
 21.9.2017 - vernisáž Městské muzeum - Až do nebes (Mgr. Milada
Hamplová, Jitka Nováková, dipl.um.)
 23.9.2017 - Koncert barokní hudby (Bc.Tereza Haiflerová, Mgr. Irena
Nováková)
 4.10.2017 - 1. hudební besídka
 10.10.2017 - Koncert v DPS Česká Třebová (žáci pod vedením Jarmily
Holcové)
 18.10.2017 - 2. hudební besídka
 30.10.2017 - Halloween party (žáci pod vedením Mgr. Pavla Nováka,
Mgr. Ireny Novákové, Mgr. Kateřiny Bednářové a Bc. Terezy Haiflerové)
 1.11.2017 - 3. hudební besídka
 4.11.2017 - Za jeden provaz (taneční orchestr pod vedením Mgr. Milana
Špičáka)
 10.11.2017 - třídní přehrávka BcA. Jarmily Holcové
 15.11.2017 - 4. hudební besídka
 21.11.2017 - Koncert v DPS Česká Třebová (žáci pod vedením Zuzany
Habrmanové)
 28.11.2017 - vystoupení pro diabetiky (žáci pod vedením Jitky Novákové,
dipl.um.)
 29.11.2017 - 5. hudební besídka
 2.12.1017 - Adventní koncert Rybník (Mgr. Milada Hamplová, BcA. Miluše
Mimrová, MgA. Bohuslav Mimra)
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 3.12.2017 - Staré náměstí - rozsvícení stromku (DPS Kajetánek pod
vedením Petry Kotyzové, dipl.um.)
 3.12.2017 - vernisáž Městské muzeum - Když se čas zpomalí,aneb pocta
třebovským betlemářům (Mgr. Milada Hamplová, Klára Petrásová)
 6.12.2017 - předvánoční přehrávka třídy Mgr. Milady Hamplové
 11.12.2017 - … a proto tančím, zpívám (společné vystoupení zpěvu a
tanečního oboru)
 12.12.2017 - Vánoční koncert
 13.12.2017 - vánoční besídka žáků BcA. Jarmily Holcové
 14.12.2017 - vánoční besídka žáků Zdeňky Hájkové, dipl.um.
 14.12.2017 - divadelní pásmo Než přijde Ježíšek
 14.12.2017 - Koncert v DPS Česká Třebová (žáci pod vedením Blanky
Poukarové, Petry Kotyzové, dipl.um. a Mgr. Milana Špičáka)
 15.12.2017 - koncert v Anenské Studánce
 18.12.2017 - Vánoční koledohraní, vystoupení žáků Mgr. Ireny Novákové
a Mgr. Pavla Nováka
 19.12.2017 - koncert žáků elektronických klávesových nástrojů Vánoční
klávesa (Mgr. Kateřina Bednářová, Jarmila Holcová)
 20.12.2017 - Vánoční flétnování, koncert žáků Bc. Terezy Haiflerové
 21.12.2017 - Vánoce na čtyřech strunách, vystoupení žáků Jitky
Novákové, dipl.um. a Mgr. Andrey Markové
 22.12.2017 - Vánoční akordeonový koncert (žáci pod vedením Veroniky
Leksové, DiS.)
 9.1.2018 - vernisáž Výstavní síň KC Česká Třebová (Mgr. Milada
Hamplová, Šárka Dvořáková, Barbora Svítilová)
 10.1.2017 - 6. hudební besídka
 15.1.2018 - Mladé podium, klavírní koncert MgA. Ivo Kahánka a BcA.
Jarmily Holcové
 15.1.2018 - Koncert pro PHV
 19.1.2018 - Koncert v DPS (žáci pod vedením Mgr. Kateřiny Bednářové)
 24.1.2018 - 7. hudební besídka
 25.1.2018 - vernisáž Městské muzeum (Mgr. Milada Hamplová, Jitka
Nováková, dipl.um.)
 31.1.2018 - Koncert učitelů věnovaný vzpomínce na Františka Kajetána
Zedínka
 7.2.2018 - 8. hudební besídka
 12.2.2018 - třídní přehrávka Mgr. Milady Hamplové
 20.2.2018 - 9. hudební besídka
 21.2.2018 - koncert v DPS (žáci pod vedením Bc. Terezy Haiflerové)
 23.2.2018 - seminář s Janem Ostrým, českým flétnistou
 28.2.2018 - Hrajeme doma
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 5.3.2018 - koncert v DPS (žáci pod vedením Mgr. Ireny Novákové a Mgr.
Pavla Nováka)
 6.3.2018 - Jarní notování, vystoupení žáků Bc. Terezy Haiflerové a Mgr.
Kateřiny Bednářové
 7.3.2018 - 10. hudební besídka
 8.3.2018 - vernisáž Výstavní síň KC Česká Třebová (Mgr. Milada
Hamplová, Šárka Vaňoučková, Lenka Vaňoučková)
 20.3.2018 - koncert japonské klavíristky Yukiko Sawa
 23.3.2018 - koncert diabetikům (Souboráček pod vedením Jitky
Novákové, dipl.um.)
 28.3.2018 - 11. hudební besídka
 11.4.2018 - 12. hudební besídka
 13.4.2018 - vernisáž v Domově důchodců (Mgr. Milada Hamplová)
 16.4.2018 - koncert pro mateřské školy a základní školy
 17.4.2018 - 13. hudební besídka
 19.4.2018 – koncert v DPS (žáci pod vedením Jitky Novákové,dipl.um.,
Mgr. Milady Hamplové a Mgr. Andrey Markové)
 24.4.2018 – vernisáž ve Výstavní síni KC Česká Třebová – Italské kočky
(obrazy), Jitka Nováková,dipl.um., Mgr. Milada Hamplová
 25.4.2018 - 14. hudební besídka
 3.5.2018 - vernisáž ve Výstavní síni KC Česká Třebová k výstavě skupiny
Maxmilián (Mgr. Milada Hamplová)
 9.5.2018 - 15. hudební besídka
 15.5.2018 - odpolední a večerní vystoupení tanečního oboru Máme rádi
muzikály
 16.5.2018 - 2x dopolední představení tanečního oboru Máme rádi
muzikály
 17.5.2018 - 2x dopolední představení tanečního oboru Máme rádi
muzikály
 17.5.2018 - koncert v DPS (žáci pod vedením Bc. Terezy Haiflerové)
 18.5.2018 - třídní přehrávka akordeonového oddělení (žáci pod vedením
Veroniky Leksové, DiS.)
 23.5.2018 - 16. hudební besídka
 24.5.2017 - ZUŠ OPEN - Zuška na českotřebovském dopravním
terminálu, vystoupení všech čtyř oborů
 25.5.2018 - klavírní přehrávka žáků Zdeňky Hájkové, dipl.um.
 30.5.2018 - I. absolventský koncert
 31.5.2018 - II. absolventský koncert
 5.6.2018 - absolventský koncert Alžběty Hájkové (zobcová flétna), třídní
učitelka Bc. Tereza Haiflerová)
 6.6.2018 - I. závěrečný koncert
 7.6.2018 - den zobcových fléten s Jakubem Kydlíčkem
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 8.6.2018 - koncert v DPS (žáci pod vedením BcA. Miluše Mimrové, Mgr.
Andrey Markové a BcA. Miluše Mimrové)
 9.6. - 10.6.2018 - výpal v milíři, žáci keramického oddělení, pod vedením
Jany Kolářové, vypalovali své práce na keltská témata v obci Přívrat
 12.6.2018 - II. závěrečný koncert
 13.6.201 - Letní klávesový koncert (žáci pod vedením Mgr. Kateřiny
Bednářové a Jarmily Holcové)
 13.6.2018 - absolventský koncert Veroniky Vaňkové (zobcová flétna),
třídní učitelka Bc. Tereza Haiflerová)
 14.6.2018 - vystoupení LDO pro školy
 14.6.2018 - vystoupení LDO pro veřejnost
 15.6.2018 - vystoupení LDO pro školy
 18.6.2018 - Vyhráváme zvesela - vystoupení žáků Mgr. Ireny Novákové
 19.6.2018 - třídní přehrávka žáků Mgr. Milady Hamplové
 20.6.2018 - přehrávka přípravných ročníků stud.zaměření klavír
 20.6.2018 - Flautování (žáci pod vedením Bc. Terezy Haiflerové)
 18.6. - 23.6.2018 - vystoupení tanečního oboru na Týdnu sportu v České
Třebové
 21.6.2018 - třídní přehrávka oddělení elektronických klávesových
nástrojů (žáci pod vedením Radka Plháka)
 21.6.2018 - třídní přehrávka žáků Jitky Novákové, dipl.um. a Mgr. Andrey
Markové
 25.6.2018 - Kytarové drnkohraní (žáci pod vedením Mgr. Pavla Nováka)
 26.6.2018 - třídní přehrávka žáků elektronických klávesových nástrojů
(žáci pod vedením Mgr. Kateřiny Bednářové)
 26.6.2018 - Zpěváčci kraje mého, koncert, na kterém vystoupil dětský
pěvecký sbor Kajetánek, na festivalu Smetanova Litomyšl (učitelka Petra
Kotyzová, dipl.um.)
 25.8.2018 - Piknik v Javorce, vystoupení Mgr. Milady Hamplové, Jitky
Novákové, dipl.um. a jejich žáků
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Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI
Inspekce ve školním roce 2017/2018 - nebyla provedena žádná kontrola.

Údaje o výsledcích kontrol
Dne 4.6.2018 proběhla kontrola VZP - vše v pořádku.

Nejdůležitější a mimořádné události
 Pro snadnější identifikaci školy se používá nový vizuální styl plakátů a
programů, používá se nové logo školy.

 18.9.2017 zemřel skladatel, dirigent a učitel hudby František Kajetán
Zedínek, dlouholetý vynikající učitel působící na naší ZUŠ od roku 1953.
Škola uspořádala mimořádný koncert, který proběhl 31.1.2018 a byl
věnován vzpomínce na F. K. Zedínka. Vystoupili učitelé ZUŠ a další hosté.
Na závěr se představil orchestr bývalých žáků, který F.K. Zedínek založil a
do posledních dnů svého života vedl. Na koncertě zazněla především
jeho skvělá hudba.
 Škola se zúčastnila Celostátního happeningu ,,ZUŠ OPEN 2018“ dne
24.5.2018. Na veřejném prostoru českotřebovského dopravního
terminálu předvedli svá vystoupení žáci všech čtyř oborů školy. Diváci
mohli shlédnout promenádní koncert, tanec na dlažbě, kresbu a malbu
v plenéru a pouliční přednes. Po celé odpoledne byla cítit neuvěřitelně
krásná atmosféra, nadšení všech účinkujících, krásné umělecké výkony.
Prostor před nádražím byl při nádherném slunečném počasí zcela
zaplněn diváky.
 Dětský pěvecký sbor Kajetánek vystoupil 26.6.2018 na koncertě Zpěváčci
kraje mého v rámci festivalu Smetanova Litomyšl. Náročný program
nacvičovala sbormistryně Petra Kotyzová se svými zpěváčky velmi
dlouhou dobu. Vedle Kajetánku vystoupily i další dětské sbory
Pardubického kraje. Pod taktovkou dirigenta Jakuba Kleckera se na
jednom podiu představilo cca 270 dětí.
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Tyršovo náměstí 81, Česká Třebová
Byla provedena rekonstrukce klavíru, příspěvek poskytl zřizovatel, Město
Česká Třebová v částce 100 000,- Kč. Klavír je umístěn v uč. 30.
V učebně č. 30 byly vyměněny již zastaralé zářivky, bylo vymalováno,
položen nový koberec.
V tanečním sále byla provedena výměna zastaralých zářivek a bylo
vymalováno.
Byla vymalována chodba před učebnou PHV.

Kozlovská 775, Česká Třebová
 Byla provedena výměna hlavních vchodových dveří (hrazeno
zřizovatelem, Městem Česká Třebová) a provedena výmalba přilehlé
chodby
 Z důvodu časté poruchy kotlů byla provedena celková rekonstrukce
plynové kotelny (hrazeno zřizovatelem, Městem Česká Třebová)
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Ekonomické údaje - stav k 31.12.2017
Náklady:
Účet
Účet
Účet
Účet
Účet
Účet

501
502
511
512
518
521

Účet 524

Účet 527

Účet 525
Účet 558
Účet 569
celkem

spotřeba materiálu
312 591,18
spotřeba energie
326 768,-opravy a udržování
217 896,80
cestovné
58 781,-ostatní služby
454 612,27
mzdové náklady - platy ped. 5 762 882,-mzdové náklady - platy neped. 623 472,-náhrady za DPN
3 280,-mzdové náklady UZ 33052
132 398,-mzdové náklady UZ 33073
22 441,-mzdové náklady - OPPP
285 000,-mzdové náklady - mimorozp.
69 021,-mzdové náklady - soutěž
15 300,-zákonné soc. a zdrav. poj.
2 268 260,-zák. soc. a zdrav.poj. UZ 33052
45 015,-zák. soc. a zdrav.poj. UZ 33073
7 630,-zák. soc. a zdrav.poj. mimorozp. 23 386,-zákonné sociální náklady
127 793,-zák. soc. nákl. UZ 33073
449,-zák. soc. nákl. UZ 33052
2 648,-zák.soc. nákl. - pracovnělék. služby 9 000,-semináře pedagogičtí
47 718,-semináře nepedagogičtí
16 292,-pojistné Kooperativa
28 960,-náklady z drobného majetku
197 437,50
ostatní finanční náklady
1 000,---------------------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
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

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 soutěž
dotace UZ 33052
dotace 33073

celkem

Výnosy celkem
Náklady celkem
Výsledek hospodaření

1 535 814,-25 800,-5 000,-3 509,-1 307,88
150 000,-9 093 322,-35 300,-180 061,-30 520,--------------------11 060 633,88Kč

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

11 060 633,88
11 060 031,75
-----------------602,13

Kč
Kč

60,-542,13

Kč
Kč

Kč

Kč

Rozdělení výsledku hospodaření za rok 2017
Příděl do fondu odměn
Příděl do fondu rezervního
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.
I v tomto školním roce pokračoval 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.
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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.
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:

27.8.2018

Datum projednání na poradě pracovníků školy:

29.8.2018

Podpis statutárního zástupce a razítko školy:

Jarmila Holcová
statutární zástupce ZUŠ
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