VÝROČNÍ ZPRÁVA
O ČINNOSTI ŠKOLY
za období školního roku
2013/2014

I. Základní údaje o škole

1. Název školy:

Základní umělecká škola Zdounky

Sídlo:

Náměstí 23, Zdounky 768 02

Místa poskytovaného vzdělávání:

Zdounky, Náměstí 23
Koryčany, Masarykova 454

Forma hospodaření:

příspěvková organizace

IČO:

63414945

IZO:

110004833

2. Zřizovatel školy:

Zlínský kraj

Sídlo:

Tř. T. Bati 21, Zlín 761 90

3. Ředitel školy:

Miroslav Nauč

Jmenování do funkce:

1. července 2007 (1.srpna 2013)

Zástupce statutárního orgánu:

Ludmila Svačinová

Jmenování do funkce:

1. července 2007

4. Kontakt:

telefon 573365282
mobil 731656916
e-mail:
zus.zdounky@worldonline.cz
zuszdounky@zuszdounky.cz
web: www.zuszdounky.cz

5. Datum založení školy:

1.8.1974

Právní subjekt od:

1.1.1996

Datum zařazení do sítě škol:

24.5.1996

Poslední změna v rejstříku:

1.9.2008

6. Celková kapacita školy:

190 žáků, 10 učeben, 1 sál

-
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7. Počty žáků ve školním roce 2013/2014 (k 30. 9. 2013):
Tabulka počtu žáků
Počet žáků

Hudební obor
143

Výtvarný obor
47

8. Údaje o přijímání a zařazování žáků
Obory :
Počty žáků přijatých :

Hudební
25

Výtvarný
15

9. Výše úplaty za vzdělávání ve školním roce 2013/2014:
Výše úplaty za vzdělávání
Přípravná hudební výchova
Hudební obor
Hudební obor - skupinka
Výtvarný obor

I.pololetí
240,- Kč
320,- Kč
280,- Kč
240,- Kč

II.pololetí
240,- Kč
320,- Kč
280,- Kč
240,- Kč

10. Školská rada:

není ustanovena

11. Občanské sdružení při škole:
Sídlo:
IČO:

Sdružení přátel ZUŠ Zdounky
Náměstí 23, Zdounky 768 02
63458489

II. Charakteristika školy
Hlavním účelem ZUŠ je vzdělávání žáků v uměleckých oborech. Naše škola
poskytuje toto vzdělávání v oboru hudebním a výtvarném, které organizuje v
přípravném studium a základním studiu I. a II. stupně.
Výuka hudebního oboru:
hra na: klavír, el. klávesové nástroje, akordeon, housle, kytaru, zobcovou
flétnu, klarinet, trubku, tenor, tubu
soubory: dechový soubor
Výuka hudebního oboru probíhala dle učebních plánů pro ZUŠ schválených MŠMT
dne 26.června 1995 pod č.j. 18418/95 s účinností od 1.9.1995. U jednotlivých
žáků je výuka rozpracována tématickými plány pro daný ročník. Přípravné
studium, první a druhé ročníky I. i II. stupně byly vyučovány dle zpracovaného
ŠVP. Celková kapacita školy byla naplněna na 100%. Učební osnovy plněny byly,
všichni žáci byli zařazeni do souborové nebo komorní hry podle platných učebních
plánů. Skupinová výuka probíhala jen u zobcových fléten, kytar a el. klávesových
nástrojů. Skupinky byly aktivně vyučovány po celou vyučovací hodinu.
V Koryčanech probíhala výuka hudební nauky všech žáků ve dvou vyučovacích
hodinách. Rozšířená výuka na škole není. O talentované žáky je postaráno v rámci
řádné výuky osobní aktivitou.
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Výuka výtvarného oboru:
Výuka probíhala podle vyučovacích plánů schválených MŠMT ČR
pod č.j. 18455/2002-22
Přípravné studium, první a druhé ročníky I. a II. stupně byly vyučovány dle ŠVP.
Základní studium – I.stupeň studia – varianta A, učební plán č.2
Základní studium – II. stupeň studia – varianta A, učební plán č.3

III. Rámcový popis personálního zabezpečení školy
k datu 1.9.2013
počet fyzických
přepočtené
osob
úvazky
10
6,91

Interní pracovníci - pedagogové
Externí pracovníci - pedagogové
Interní pracovníci – ostatní

0
3

0
0,81

Externí pracovníci – ostatní

0

0

Ped.
pracovníci
1
2

Pracovní
zařazení

Kvalifikace
(stupeň vzdělání, aprobace)

Úvazek

Praxe

1
1

konzervatoř, tuba

18

konzervatoř, housle

35

3
4
5

ředitel
učitelka,
st. zástupce
učitelka
učitelka
učitel

1
0,652
0,304

20
14
7

6
7
8
9

učitelka
učitel
učitel
učitelka

0,739
0,391
0,260
0,570

učitel

1

konzervatoř, klavír
konzervatoř, akordeon
Ostravské univerzita Ostrava – tuba,
sbormistrovství
konzervatoř, kytara
VŠMU Bratislava, Mgr. art. - klarinet
konzervatoř, trubka
Univerzita Palackého Olomouc, Mgr. výtvarný obor
JAMU Brno, MgA., Ph.D. - trombon

10

Do 35 let

35 – 45 let

45 – 55 let

nad 55 let
do důch. veku

v důchod.
věku

6
6
5
6

Celkem

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

3

3

2

1

0

0

0

1

0

0

5

5

Věkový průměr pedagogických pracovníků k datu 1.9.2013 je 33 let.

Žáci hudebního i výtvarného oboru byli vyučování kvalifikovanými a aprobovanými
pedagogy.

-
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Ostatní pracovníci
1
2
3

Pracovní zařazení,
funkce
účetní
uklizečka
uklizeč

Úvazek
0,375
0,375
0,063

Stupeň vzdělání, obor
maturita, ekonomie
výuční list, prodavačka
JAMU, trombon

IV. Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Druh DVPP
NIPOS Praha – Učit se film
KEA Olomouc – metodické kytarové kurzy
NIDV Praha – Dílna tvořivého přístupu v HV

Počet
1 pracovník
1 pracovník
1 pracovník

Náklady
1.100,550,680,-

Finanční náklady na DVPP v roce 2013/2014 celkem: 2.330,- Kč.

V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
Absolventi školy ve školním roce 2013/2014 dle oborů:
Obory :
Počty absolventů :

Hudební
8

Výtvarný
1

Žáci přijatí ke studiu do středních škol (přijímací řízení 2014) :
KONZERVATOŘ

UMPRUM

přihláš. přijato přihláš přijato
.
0
0
0
0

Jiná střední škola
uměleckého směru
přihláš.
přijato
0

0

VŠ uměleckého
směru
přihláš. přijato
0

Hodnocení žáků na konci školního roku 2013/2014:
Stupeň hodnocení
s vyznamenáním
142

prospěl
29

neprospěl
0

Vzdělávání handicapovaných žáků:
Na škole neprobíhá výuka handicapovaných žáků.
-
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0

Jiné navazující na
ZUŠ
přihláš. přijato
0

0

VI. Výsledky žáků v soutěžích
Počet
žáků
17
17
1
2
1
2
3
1
1
2
2
1

Nástroj, soubor
Dechové orchestry
Dechové orchestry
Hra na EKN
Hra na EKN
Hra na kytaru
Hra na kytaru
Hra na kytaru
Hra na kytaru
Hra na kytaru
Kytarové duo
Hra na klavír
Hra na klavír

Název soutěže
vyhlašovatel
Soutěž ZUŠ - MŠMT
Soutěž ZUŠ – MŠMT
ZUŠ Povážská Bystrica
ZUŠ Karviná
Soutěž ZUŠ – MŠMT
Soutěž ZUŠ – MŠMT
Soutěž ZUŠ – MŠMT
Soutěž ZUŠ – MŠMT
Soutěž ZUŠ – MŠMT
Soutěž ZUŠ – MŠMT
Soutěž ZUŠ – MŠMT
Soutěž ZUŠ – MŠMT

Stupeň soutěže
Ústřední kolo
Krajské kolo
Celostátní
Soutěžní přehl.
Krajské kolo
Krajské kolo
Okresní kolo
Okresní kolo
Okresní kolo
Okresní kolo
Okresní kolo
Okresní kolo

Ocenění
1.místo – abs. vítěz
1.místo s postupem
Zlaté pásmo
Zlaté pásmo
2.místo
3.místo
1.místo s postupem
2.místo
3.místo
3.místo
2.místo
3.místo

VII. Činnosti, aktivity a prezentace na veřejnosti
Základní umělecká škola Zdounky je jedním z hlavních organizátorů
kulturního dění ve Zdounkách a okolí, ve kterém pořádá řadu významných
koncertů a výstav. Také místo poskytující vzdělávání Koryčany přispívá k rozvoji
kultury ve svém městě. Všichni pracovníci se podíleli na přípravě i uspořádání
těchto akcí s plným nasazením. Při početně malém pedagogickém kolektivu to
vyžaduje nejenom dobrou organizaci, ale také osobní obětavost. Dobrým
průběhem vzdělávání a vysokou úrovní si škola udržuje své jméno a postavení,
uznávané rodiči, občany i představiteli obce.
Pro zlepšení informovanosti žáků a rodičů jsme opětovně připravili vydání
Občasníku ZUŠ, který byl předán všem žákům. Informace, fotografie, grafickou
úpravu i samotný tisk obstarali samotní zaměstnanci. Občasník se setkal s velmi
kladným ohlasem a určitě budeme v jeho vydávání pokračovat i nadále. Další
informace o činnosti školy pravidelně zveřejňujeme ve Zpravodaji obce Zdounky,
popřípadě v Týdeníku Kroměřížska.
V měsících květnu a červnu proběhlo plánované zateplení budovy v
Koryčanech. Škola tím získala nový vzhled a samozřejmě se počítá s podstatnou
úsporou za vytápění. Celá akce byla financována z prostředků majitele budovy,
tzn. Města Koryčany.
Ve školním roce 2013/2014 jsme pořádali spoustu koncertů, hudebních
besídek i výchovných koncertů. Zde nadále funguje dobrá spolupráce
s mateřskými i základními školami ve Zdounkách a v okolí, stejně jako s obcí
Zdounky a městem Koryčany. V měsíci dubnu naše škola uspořádala krajské kolo
soutěže ve hře dechových orchestrů.
Za největší úspěch školního roku 2013/2014 považujeme 1. místo a titul
absolutního vítěze dechového orchestru v ústředním kole soutěže ZUŠ
v Letovicích. Orchestr navázal na dvě předchozí vítězství (2007 Litvínov, 2010
Letovice) a tímto třetím úspěchem v řadě se nesmazatelně zapsal to historie školy
zlatým písmem.

VIII. Výsledky kontrol a inspekcí na škole
Ve školním roce 2013/2014 neproběhla na škole žádná kontrola ani inspekce.
-
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IX. Základní údaje o hospodaření školy

Výnosy roku 2013
Celkové výnosy činily 3.521.519,38 Kč, z toho dotace zřizovatele 2.999.370,Kč, úplata za vzdělávání 517.312,- Kč, příspěvky na opravy nástrojů 4.800,- Kč,
úroky 37,38 Kč.
Náklady roku 2013
Celkové náklady činily 3.446.679,12 Kč, z toho dotace zřizovatele 2.999.370,- Kč,
provozní 447.309,12 Kč.
Výsledek hospodaření roku 2013
Výsledek hospodaření v ZUŠ Zdounky za rok 2013 je 74.840,26 Kč. Tento kladný
hospodářský výsledek vznikl v důsledku změny dodavatele plynu a následné vratky
finančních prostředků. Všechny závazné ukazatele v roce 2013 ZUŠ Zdounky
splnila. Doplňkovou činnost ZUŠ Zdounky neprovozuje, výše školného se ve
školním roce 2013/2014 nezměnila. Všechny náklady a výnosy jsou podrobně
rozepsány v Rozboru hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za
kalendářní rok.
Závěr výroční zprávy
Základní umělecká škola Zdounky působí ve svém okolí jako dlouhodobý
garant uměleckého vzdělávání. Proto se snaží uspokojit požadavky na základní
hudební a výtvarné vzdělávání a zajišťuje podmínky pro realizování tohoto
záměru. ZUŠ ve Zdounkách patří k nejmenším školám tohoto typu. Na škole
působilo během školního roku 10 pedagogických pracovníků. Bohužel již několik
let máme zcela naplněnou kapacitu a nemůžeme pokračovat v zamýšleném
rozvoji školy (nabídka výuky dalších nástrojů, rozšíření výuky výtvarného oboru).
Učebny hudebního oboru jsou akusticky i prostorově vyhovující. O jejich
estetický vzhled a také útulné prostředí celé školy pečují všichni pedagogové, ale i
žáci výtvarného oboru. Materiální vybavení obou pracovišť je na dobré úrovni, i
když poněkud zastaralé. Snahou do budoucna je jeho postupná obměna. Výtvarný
obor funguje ve zrekonstruovaných podkrovních prostorách. Škola má díky
zateplení a nové fasádě příjemný vzhled, včetně umístění loga školy na přední
straně budovy, a to i v místě poskytovaného vzdělávání v Koryčanech.
Ve Zdounkách dne 27. srpna 2014
Výroční zpráva byla projednána a schválena na pedagogické radě
dne 27. srpna 2014.

Miroslav Nauč, v. r.
ředitel ZUŠ Zdounky
-
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X. Přehled akcí za školní rok 2013/2014
02.09.
22.10.
24.11.
26.11.
29.11.
09.12.
13.12.
16.12.
17.12.
17.12.
19.12.

Slavnostní zahájení školního roku
Hudební besídka žáků + Valná hromada SP ZUŠ
Vystoupení DO ve Velkých Bílovicích
Hudební besídka ZUŠ – sál
Rozsvícení vánočního stromu ve Zdounkách
Vánoční koncert v Koryčanech – kostel Koryčany
Vánoční koncert Zdounky – KD Zdounky
Vánoční setkání seniorů - Zdounky
Výchovné vánoční koncerty pro MŠ
Vánoční besídka ZUŠ – sál
Vánoční koledování v DD Vážany, DOZP Zborovice a v Charitním
domě pokojného stáří Cetechovice
12.01.
Novoroční koncert – Obecní úřad Troubky-Zdislavice
28.01.
Hudební besídka ZUŠ
07.02.
Soutěž ZUŠ - školní kolo hry na klavír
20.02.
Soutěž ZUŠ – školní koly hry na kytaru
27.02.
Soutěž ZUŠ - okresní kolo hry na klavír
28.02.
Soutěž ZUŠ – okresní kolo hry na klavír
28.02.
Hudební besídka ZUŠ
13.03.
Soutěž ZUŠ –okresní kolo hry na kytaru
26.03.
Hudební besídka ZUŠ
03.04.
Soutěž ZUŠ – krajské kolo hry na kytaru
04.04.
Soutěž ZUŠ – krajské kolo ve hře dechových orchestrů
30.04.
Stavění máje – Zdounky
10.05.
Koncert k Svátku matek – Soběsuky
13.05.
Absolventský koncert žáků
16.05.
Projekt ZUŠKA? ZUŠKA!
17.05.
Soustředění DO – Spytihněv
18.05.
Soustředění DO – Spytihněv
23.05.
Soutěž ZUŠ – ústřední kolo ve hře dechových orchestrů
01.06.
Vystoupení DO na festivalu v Chropyni
05.06.
Hudební besídka ZUŠ
06.06.
Hudební besídka ZUŠ
08.06.
Vystoupení DO na festivalu v Šardicích
9.–12.6. Postupové a přijímací zkoušky
23.06.
Závěrečná hudební besídka - PHV
24.06.
Výlet VO do Zlína
26.06.
Závěrečná besídka ZUŠ
27.06.
Vyřazení žáků MŠ

-
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