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1. Základní údaje o škole
Název školy:

Základní umělecká škola Nejdek, okres Karlovy Vary, příspěvková
organizace
Adresa školy:
Dvořákova 367, 362 21 Nejdek
Zřizovatel:
Město Nejdek
Právní forma:
Příspěvková organizace
Resortní identifikátor: 650071433
IČ:
63555557
Rada školy:
ne
Sdružení rodičů:
ano
Kapacita školy
220 žáků
Ředitel školy:
Miloš Baumgärtl
Kontakt:
telefon:
e-mail:
Internet:

353925125
zusnejdek@volny.cz
www.volny.cz/zusnejdek http://zusnejdek.tym.cz/

2. Přehled o pracovnících školy
Pedagogičtí pracovníci:
Jméno

Vzdělání

Funkce

Předmět

Pracovní poměr

Miloš Baumgärtl

konzervatoř matur.
DPS HAMU Praha

ředitel

kytara

hlavní / 23 hod.

Karel Roneš

voj. hud.škola matur.
DPS HAMU Praha

učitel HO

trubka, zobc.fl.,
keyboard, bicí

hlavní / 23 hod.

Jiřina Ronešová

SPgŠ, Gymnazium –
maturita
konzerv. - studující

učitelka HO

PHV, pěvecká hlasová hlavní / 23 hod.
výchova, sborový
zpěv

Jana Uhlíková

Gymnazium – matur.
Bakalářské studium –
sborový zpěv
konzerv. - studující

učitelka HO

pěvecká hlasová
výchova, sborový
zpěv

hlavní / 9 hod.

Jindřich Volf

konzervatoř
absolutorium

učitel HO

klavír, jazzová
improvizace

Hlavní / 17 hod.

Alena Višňová

střední, maturita
konzerv. - studující

učitelka HO

příčná flétna, zobcová hlavní / 23 hod.
flétna, klavír,
keyboard

Jarmila Janků

Stř. keram. šk maturita
DPS – UK Praha

učitelka VO

výtvarný obor

hlavní / 21 hod.

Radek Šulc

Bez pedg. i odb.
vzdělání

učitel HO

bicí nástroje

vedlejší / 6 hod.
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Počty pedg. pracovníků:
fyzické osoby
přepočtené
8
6,2
Kvalifikovanost pedg. pracovníků:
Plně kvalifikovaní*
5
Bez kvalifikace
3
* U jednoho pedg. pracovníka bylo využito možnosti, dané Zákonem o pedagogických pracovnících
a o změně některých zákonů č. 563/2004 Sb. §10 odst. 2), a vzhledem k jeho dlouholetému působení
jako výkonného umělce a s přihlédnutím k dlouhodobě velmi dobrým výsledkům pedagogickovzdělávací práce na ZUŠ Nejdek bylo upuštěno od předpokladu splnění odborné kvalifikace. Tímto
rozhodnutím se pro pracovněprávní účely považuje předpoklad odborné kvalifikace na ZUŠ Nejdek
za splněný a tento pracovník je nadále veden jako kvalifikovaný. V současnosti pracovník studuje
na konzervatoři v Plzni.
Komentář:
Nadále se zvyšuje kvalifikovanost pedg. pracovníků. V současné době 3 pedagogičtí pracovníci
studují na konzervatořích v Plzni a v Teplicích. Pedagogický sbor na škole je stabilizovaný. Výuka
ve šk.r. 2009/2010 byla zabezpečena v plné míře.
Nepedagogičtí pracovníci:
Jméno

Funkce

Prac. poměr

Ruth Volfová

školnice

hlavní / částečný - 20hod.týdně

Dagmar Provazníková

uklízečka

hlavní / částečný -15 hod. týdně

3. Přehled o žácích školy
Stav žáků k 30.09.2009:
Žáci ZUŠ
Počet celkem
Žáci celkem
z toho dívky
Absolventi za min. rok

výtvarném

219
151
13

79
56
6

v oborech
hudebním s výukou
individuální kolektivní
126
14
87
8
7
0

Studium pro dospělé
v oborech
hudebním s výukou
Počet celkem
výtvarném
individuální kolektivní
Studující celkem
1
1
z toho žáci SŠ, konzervatoří, VOŠ v DFV
1
1
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Ve školním roce 2009/2010 studovalo na ZUŠ Nejdek 220 žáků a dospělých, z toho 79 v sedmi
třídách výtvarného oboru a 141 v šesti třídách hudebního oboru. V tomto školním roce byl naplněn
maximální limit žáků.
4. Výchovně vzdělávací práce
ZUŠ Nejdek poskytuje svým žákům vzdělání v oborech hudebním a výtvarném dle platných
učebních plánů a osnov schválených MŠMT ČR – pro hudební obor dne 26. června 1995 pod č.j.
18.418/95-25 s účinností od 1. září 1995, pro výtvarný obor dne 3. 5. 2002 pod č.j. 18 455/2002-22
s platností od 1. 9. 2002.
Hudební obor
Individuální výuka.
V ZUŠ Nejdek se ve šk. roce 2009/2010 vyučovaly v individuální výuce tyto nástroje: Hra
na klavír (jazzový klavír), Hra na kytaru, Pěvecká hlasová výchova, Hra na zobcovou flétnu, Hra
na trubka, Hra na el. klávesové nástroje a Hra na flétnu. Řada žáků se účastnila v průběhu školního
roku soutěží (pěveckých, zobcových fléten) kde zejména žáci ze třídy pana učitele K. Roneše (zobc.
flétna) dosáhli řady výborných výsledků. Velmi dobré umístění dosáhla také žákyně z pěvecké třídy
paní učitelky Ronešové v celostátním kole pěvecké soutěže Karlovarská skřivánek.
Výuka jazzu, jazzová improvizace.
V hudebním oboru je žákům ZUŠ Nejdek poskytováno vzdělání jak v oblasti tzv. „vážné hudby“,
tak v oblasti jazzové a populární hudby. Výuku jazzové hudby vede kvalifikovaně pan učitel Jindřich
Volf, který vystudoval klavír a skladbu na Konzervatoři J. Ježka v Praze. Dále vede teoreticko praktický předmět Jazzová improvizace, kde se žáci učí základům improvizace.
Komorní hra.
Ve šk. roce 2009/2010 fungovalo ve škole také několik komorních seskupení. Kromě komorního
souboru zobcových fléten „Píšťaláci“, který založil a dlouhodobě vede pan učitel Karel Roneš vzniklo
pod vedením pana učitele K. Roneše a ředitele školy M. Baumgärtla komorní trio složené ze dvou
zobcových fléten a kytary. Oba tyto komorní soubory se velmi dobře umístily v okresním i krajském
kole soutěží ZUŠ – obor komorní soubory s převahou dechových nástrojů. Mimoto během školního
roku opět vznikaly další komorní projekty na kterých spolupracovali všichni učitelé a které mohli slyšet
návštěvníci našich koncertů.
Orchestry, kapely.
Ve škole působili ve šk. roce 2009/2010 celkem tři orchestry a kapely. Jazzová improvizační
skupina „Pasgriff Bend“ vedená panem učitelem J. Volfem, taneční orchestr „Steam“, vedený panem
učitelem Ronešem a rocková kapela „Abadon“ pod vedením ředitele M. Baumgärtla. Obě posledně
jmenovaná tělesa se zúčastnila krajského kola a taneční orchestr „Steam“ také ústředního kola soutěže
základních uměleckých škol a dosáhla zde velmi dobrých až výborných výsledků (viz níže přehled
výsledků soutěží).
Pěvecké oddělení - sbory.
Nadále trvá velký zájem o studium pěvecké hlasové výchovy. Mimo individuální výuky ve škole
také působí tři pěvecké sbory. Dva z nich, nazvané „Pinocchio“ a Canzonetta“, složené z mladších
a starších žáků zejména hudebního oboru vede paní učitelka J. Ronešová, třetí sbor zvaný
„Komoráček“ pracuje pod vedením paní učitelky J. Uhlíkové. Tento sbor dosáhl výborného výsledku
v krajském kole soutěžní přehlídky školních pěveckých sborů, kde získal 1. místo.
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Výtvarný obor.
Výuka výtvarného oboru pod vedením paní učitelky Jarmily Janků měla tradičně vysokou úroveň
a probíhala bez problémů. Žáci VO se ať již individuálně nebo ve skupinách během celého školního
roku účastnili celé řady akcí a soutěží, ze kterých si odnášeli přední umístění (viz přehled výsledků
soutěží). Práce dětí byly v průběhu školního roku vystavovány v galerii ZUŠ, v červnu 2010 byla
instalována výstava prací v nejdecké galerii Zelená sedma, probíhaly video prezentace během školních
koncertů. Na webové adrese http://zusnejdek.tym.cz/ je možno shlédnout vybrané práce žáků
výtvarného oboru.
Úroveň výuky na ZUŠ Nejdek si udržuje velmi dobrou úroveň. Plán práce na šk.r. 2009/2010 byl
splněn.
a) Souhrnný přehled vyučovaných předmětů:
Hudební obor:
praktická výuka:
1. Hra na klavír (jazzový klavír)
2. Hra na kytaru
3. Pěvecká hlasová výchova
4. Hra na zobcovou flétnu
5. Hra na trubka
6. Hra na el. klávesové nástroje
7. Hra na flétnu
8. Jazzová improvizace
teoretická výuka:
1. Přípravná hudební výchova (pro děti předškolního věku a pro děti z prvních tříd ZŠ)
2. Hudební nauka
souborová hra, kapely, pěvecké sbory:
3 pěvecké sbory
komorní soubor zobcových fléten
taneční orchestr „Steam“
jazzová improvizační skupina „Pasgriff band“
rocková skupina „Abadon“
Výtvarný obor
Standardní předměty dle učebních plánů
b) Akce školy
Ve školním roce jsme uspořádali nebo se zúčastnili 26 koncertů, přehrávek a výstav VO, z toho 16
veřejných a 10 interních.
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Seznam hlavních akcí hudebního a výtvarného oboru
Akce školy ve školním roce 2009/2010
Název akce

datum

hodina

místo

typ akce

26.9.2009

09:00

Nádraží Nejdek

veřejná

17.10.2009

16:00

K. Vary, Vřídelní
kolonáda

veřejná

Interní koncert

12.11.09

16.00

sál ZUŠ Nejdek

interní

Vystoupení na jarmarku

12.12.09

13.00

Náměstí Karla IV. v
Nejdku

veřejná

Vánoční koncert pro MŠ

14.12.09

9.00 a 10.00

sál ZUŠ Nejdek

interní

Vánoční koncert a prezentace prací VO

17.12.09

17.00

kinosál Nejdek

veřejná

Vystoupení pěv. sboru „Komoráček“ v
evangelickém kostele

20.12.09

16.00

Evangelický kostel,
Nejdek

veřejná

leden/únor 2010
dle pozvánek

dle pozvánek

sál ZUŠ

interní

Vystoupení kapely Pasgriff Bend – 110
let železnice
Koncert kapely Pasgriff Bend v rámci
Jazzfestu 2009

Třídní přehrávky
Okresní kola soutěží ZUŠ

březen 2010

Vystoupení ke Dni učitelů

25.3.10

16.00

kinokavárna Nejdek

veřejná

Koncert jazzové a populární hudby pro ZŠ
nám. Karla IV.

08.04.10

10:00

kinosál Nejdek

veřejná

Koncert jazzové a populární hudby

08.04.10

17.00

kinosál Nejdek

veřejná

Vstupní hala kina
v Nejdku

veřejná

Krajská kola soutěží ZUŠ
Výstava prací žáků výtvarného oboru

duben 2010
10.5. - 25.6.10

Závěrečný koncert pro ZŠ Karlovarská

27.05.10

10:00

kinosál Nejdek

veřejná

Závěrečný koncert

27.05.10

17.00

kinosál Nejdek

veřejná

Koncert pro nejdecké MŠ

31.05.10

9.00 a 10.00

sál ZUŠ Nejdek

interní

Ústřední kolo soutěže jazzových a
tanečních orchestrů

11.06.10

08:30

Litvínov

veřejná

Vystoupení na Pouti dobré vůle v Nejdku

19.6.10

09:30

Náměstí Karla IV. v
Nejdku

veřejná

Vystoupení na Pouti dobré vůle v Nejdku
– Pasgriff bend

19.06.10

13:45

Náměstí Karla IV.
v Nejdku

veřejná
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Další aktivity výtvarného oboru
Termín

Akce

1.9.2009

Příprava návrhů k akci s firmou Eco Pack

1.9.2009

Pomoc při oslavě 110. výročí založení železniční tratě, příprava keramických vlaků
- ocenění - 2. místo

21.10.2010

Výlet 35 žáků do lokality naleziště trilobitů, s geologem

22.10.2010

Převzetí cen (1. Anna Daňková, 2.Michaela Ogola) v Praze, prohlídka pracovišť
české geologické služby, raut

13.11.2010

Prezentace školy a projektu " Příroda..." na konferenci KÚ na téma enviromentální
výchova dětí.

14.12.2010

Výstava ke koncertu pro MŠ

17.12.2010

Výtvarná prezentace na vánočním koncertu ZUŠ

8.2.2010

Výstava prací nejmladších žáků ve výlohách městské knihovny "Cesta vlakem"
k výročí železnice

27 - 28. 2.

Program ve Hvězdárně K. Vary - 13 dětí

1.5.2010

Výstava ve fotogalerii Zelená sedma - kino Nejdek "Ze života indiánského kmene"

1.5.2010

Prezentace relax v moři - závěrečný koncert ZUŠ

1.6.2010

Výstava výtvarných prací VO, sál ZUŠ

c) Environmentální vzdělávání a výchova
Environmentální výchova je součástí vzdělávání zejména ve výtvarném oboru. Žáci se v průběhu
školního roku zúčastňují akcí a soutěží tématicky zaměřených na životní prostředí, třídění odpadu
a dalších souvisejících záležitostí.
d) Soutěže
Účast a výsledky žáků ZUŠ na soutěžích ve šk. roce 2009/2010
Stejně jako minulý rok i tento školní rok byl pro ZUŠ Nejdek v oblasti uměleckých soutěží velmi
úspěšný. Řada žáků z výtvarného i hudebního oboru skončila na předních (1. a 2.) místech v okresních
a krajských kolech hudebních i výtvarných soutěží. Vynikajícího výsledku dosáhl taneční orchestr
„Steam“ vedený panem učitelem Ronešem, který skončil v ústředním kole ve své kategorii na 2. místě.
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Přehled výsledků žáků ZUŠ Nejdek v soutěžích:
Název soutěže

Nástroj/ předmět

Kategorie

Můj kousek země 2009

výtvarný obor

II. kategorie

Můj kousek země 2009

výtvarný obor

I. kategorie

Nejdecká mašinka

výtvarný obor

Sněhulákoviny

Pořadatel

Město Nejdek

výtvarný obor

Jména soutěžících

Umístění

Učitel

Anna-Marie Daňková

1. místo

J. Janků

Michaela Ogola

2. místo

J. Janků

2. místo

J. Janků

3. místo

J. Janků

1. místo s
postupem

Roneš
/Baumgärtl

1. místo s
postupem

K. Roneš

3. místo

J. Janků

3. místo

J. Janků

žáci výtvarného oboru

Okresní kolo národní soutěže ZUŠ
MŠMT
v komorní hře

trio zobc. fl., kytara

I. c)

Okresní kolo národní soutěže ZUŠ
MŠMT
v komorní hře

Komorní soubor
zobc. Fléten

II. a)

Výtvarná soutěž na téma třídění
odpadů 2009

Karlovarský kraj,
spol. EKO-KOM

výtvarný obor

c

Výtvarná soutěž na téma třídění
odpadů 2009

Karlovarský kraj,
spol. EKO-KOM

výtvarný obor

c

Výtvarná soutěž na téma třídění
odpadů 2009
Karlovarský skřivánek – krajské
kolo

Karlovarský kraj,
spol. EKO-KOM
ZUŠ A. Dvořáka,
Karlovby Vary

výtvarný obor

d

Adéla Bolváriová
Jolana Šindelková
Jan Ondruš
Píšťaláci:
Adéla Bolváriová
Jolana Šindelková
Anežka Provazníková
Dagmar Ježková
Adéla Šindelková
Radka Janků
Martina Střelcová
Tereza Dvořáčková
Kateřina Krbálková, Eliška
Poláčková, Magdaléna
Satýnková, Kristýna Svitáková
Michaela Mašterová, Stanislava
Wolfová, Radka Holubová, Hana
Jurčíková, Jitka Brzáková
Radka Janků

zpěv

A2

trio zobc. fl., kytara

I. c)

Krajské kolo národní soutěže ZUŠ v
MŠMT
komorní hře
Schola Humanitas
Fotosoutěž – Voda mého srdce
– Litvínov

Komorní soubor
zobc. Fléten

II. a)

výtvarný obor

č. 1

Krajské kolo soutěže jazzových a
tenečních orchestrů

MŠMT

Rocková kapela
ABADON

II. b

Krajské kolo soutěže jazzových a
tenečních orchestrů

MŠMT

Taneční orchestr
STEAM

I. a

zpěv

A2

výtvarný obor

Pokročilí

Dominik Jiruše

výtvarný obor

Senioři

Hana Jurčíková

Krajské kolo národní soutěže ZUŠ v
MŠMT
komorní hře

Celostátní kolo pěvecké soutěže
„Karlovarský skřivánek“

ZUŠ A. Dvořáka,
Karlovby Vary
Mezinárodní
Soutěž Mladých umělců FAI 2010 letecká federace
(FAI)
Mezinárodní
Soutěž Mladých umělců FAI 2010 letecká federace
(FAI)
Krajská přehlídka školních
ARTAMA
pěveckých sborů
Konzervatoř
Teplické flautohry
Teplice
Konzervatoř
Teplické flautohry
Teplice
Konzervatoř
Teplické flautohry
Teplice
Konzervatoř
Teplické flautohry
Teplice

Celostátní kolo soutěže jazzových
MŠMT
a tanečních orchestrů

sborový zpěv

Anežka Provazníková
Adéla Bolváriová
Jolana Šindelková
Jan Ondruš
Komorní soubor zobc. fl.
„Píšťaláci“
Radka Janků

2. místo

J. Janků

3. místo s
postupem

J. Ronešová

1. místo

Roneš
/Baumgärtl

2. místo

Roneš

2. místo

J. Janků

Igor Blažek, Jakub Vachel,
Michaela Šubrová, Richard
3. místo
Slaba
Bára Rezková, Tomáš Lev,
Tomáš Boura, Adéla
1. místo
Šindelková, Marek Radimerský,
1. náhradník do
Michaela Šubrová, Igor Blažek
ústředního kola
Richard Slaba, Jakub Vachel
Roman Volf
Anežka Provazníková

2b – starší žáci Pěvecký sbor „Komoráček“

čestné uznání
3. místo s
postupem do
světového kola
2. místo s
postupem do
světového kola

Baumgärtl

K. Roneš

J. Ronešová
J. Janků

J. Janků

1. místo

J. Uhlíková

čestné uznání

K. Roneš

zobcová flétna

1. kategorie

Anežka Provazníková

zobcová flétna

2. kategorie

Radka Janků

3. místo

K. Roneš

zobcová flétna

1. kategorie

Adéla Bolváriová

1. místo

K. Roneš

zobcová flétna

5. kategorie

Terezie Dvořáčková

1. místo

K. Roneš

Bára Rezková, Tomáš Lev,
Tomáš Boura, Adéla
Šindelková, Marek Radimerský,
Michaela Šubrová, Igor Blažek
Richard Slaba, Jakub Vachel
Roman Volf

2. místo

K. Roneš

Taneční orchestr
STEAM

I. a
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e) Přijetí na střední školy
Ve školním roce 2009/2010 byli po úspěšném vykonání talentových zkoušek přijati na střední školy
tito žáci:
Hudební obor:
Roman Volf

Hra na trubku

Konzervatoř J. Ježka Praha

Výtvarný obor:
Ondřej Mrázek

Propagační grafika

Střední keramická škola

f) školní vzdělávací program
Pokračovala práce na školním vzdělávacím programu na základě dostupných materiálů. V červnu 2010
byla vydána konečná verze Rámcového vzdělávacího programu pro základní umělecké vzdělávání.
g) mezinárodní spolupráce
Ve školním roce 2009/2010 byla navázána spolupráce s Hudební školou v Johanngeorgenstadtu
prozatím na úrovni vedení škol a pedagogů. Uskutečnili se dvě vzájemné návštěvy učitelů na akcích
obou škol. Předběžně byl naplánován způsob prezentace žáků škol na partnerských akcích v příštím
školním roce.
5. Další vzdělávání pedg. pracovníků
Ve šk. roce 2009/2010 se pedg. pracovníci ZUŠ Nejdek zúčastnili těchto vzdělávací akcí:
Datum
17.10.09

Místo
ZUŠ Mariánské Lázně

21. a 22.10.2009 Toužim – penzion Vladař
21. a 22.10.2009 Toužim – penzion Vladař
02.11.09

Budova VŠ, K. Vary, TGM

21.11.09

ZŠ a ZUŠ K. Vary, Šmeralova ul.

26.11.09
06.02.10

ZŠ a ZUŠ K. Vary, Šmeralova ul.
ZUŠ F. Chopina. M. Lázně

22.4.2010

ZŠ a ZUŠ K. Vary, Šmeralova ul.

22.4.2010
28.04.10
28.04.10

ZŠ a ZUŠ K. Vary, Šmeralova ul.
ZŠ a ZUŠ K. Vary, Šmeralova ul.
ZŠ a ZUŠ K. Vary, Šmeralova ul.

Název akce

Účastník

Cesty k efektivnější výuce činnosti, metody a formy –
klavír.
Cesta ke školnímu vzdělávacímu programu v
zakladním uměleckém vzdělávání.
Cesta ke školnímu vzdělávacímu programu v
zakladním uměleckém vzdělávání.
Hodnocení pracovníků - trénink tvorby hodnotících
kritérií
Využití nových metod a forem ve výuce strunných
nástrojů na ZUŠ

Višňová

Jiné cesty hudby – Zvuk jako forma
Využití nových metod a forem ve výuce klávesových
nástrojů na ZUŠ – Hra na klavír
Cesty k efektivnější výuce na ZUŠ – HRA NA BICÍ
NÁSTROJE
Setkání s hudební formou I.
Kurzy ITC – začátečníci
Kurzy ITC – začátečníci
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Baumgärtl
Ronešová
Baumgärtl
Baumgärtl
Roneš
Višňová
Šulc
Ronešová
Višňová
Uhlíková
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6. Hospodaření školy
a) Výsledky hospodaření za období 01.01.09 – 31.12.09
Výnosy
Číslo
Název ukazatele
účtu
602 Tržby z prodeje služeb-školné
602 Tržby z prodeje služeb-VHČ
604 Tržby z prodeje zboží
644 Úroky
649 Jiné ostatní výnosy
691 Provozní dotace - KÚ (MŠMT)
691 Provozní příspěvky-zřizovatel
Účtová třída 6 celkem

Skutečnost
k 31.12.2009
448 305,00
5 000,00
1 300,00
153,67
7 403,07
3 173 881,00
78 027,00
3 714 069,74

Náklady
Číslo
Název ukazatele
účtu
501 Spotřeba materiálu
Prodané zboží-VHČ, s.mat.
502 Spotřeba energie-teplo
502 Spotřeba -el.energie
503 Spotřeba energie-voda
Spotřeba energie-VHČ
511 Opravy a udržování
512 Cestovné
Opravy a udržování-VHČ
518 Ostatní služby
518 Ostatní služby-VHČ
521 Mzdové náklady-KÚ (MŠMT)
524 Zákonné soc.poj.-KÚ (MŠMT)
527 Zákonné soc.nákl.-KÚ (MŠMT)
527 Prov.přísp.na stravné zaměst.
ONIV-náhr.za nemoc-sníž.SZ
ONIV ÚZ 33353
549 Jiné ostatní náklady
549 Jiné ostatní náklady-VHČ
551 Odpisy DNM a DHM
Účtová třída 5 celkem

Skutečnost
k 31.12.2009
106 113,40
1 181,80
91 174,00
29 691,61
3 394,95
349,80
96 052,50
5 074,00
63,50
125 568,89
143,40
2 316 967,00
752 082,00
46 339,00
7 371,00
686,00
57 807,00
33 963,00
23,00
17 227,00
3 691 272,85

Hospodářský výsledek za r. 2009 = 22 796,89
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b) Materiální vybavení školy
Materiálně technické vybavení školy
Učebny
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Sál/galerie

1

Odborné dílny

1

Vybavení školy
audiovizuální a výpočetní
technikou

1 projektor, plátno
2 PC, 2 notebooky
ozvučovací aparatura
magnetofony s CD přehrávačem
video/DVD přehrávač
televizor

Internetové připojení

ADSL

Třídy hromadné výuky (výtvarný obor, hudební teorie) jsou vybaveny stavitelnými židlemi
a lavicemi dle požadavků hygieny.
Ve školním roce 2009/2010 byly nakoupeny učební pomůcky, elektronika, notový materiál,
hudební nástroje a spotřební materiál.
c) Opravy, údržba
Během šk. roku byly provedeny drobné opravy hudebních nástrojů. Byla vyměněna další část
oken, v souladu s požadavky hygieny bylo opraveno WC/umývárna pro chlapce ve 2. patře budovy.
Nadále přetrvává neutěšený celkový stav budovy, jejíž opravy vyžadují značné finanční
prostředky, které jsou realizovatelné pouze s pomocí majitele budovy – města Nejdku:
•
oprava fasády
•
výměna zbývajících oken
•
sanace budovy (odstranění plísně)
•
oprava sklepních prostor - bývalé kotelny
•
montáž automatických ventilů na radiátory
7. Kontroly, inspekce
Ve školním roce 2009/2010 byly ve škole provedeny tyto kontroly:
Datum

Předmět kontroly

6.11.2009 Veřejnosprávní kontrola

Kontrolní orgán
Město Nejdek

Výsledek kontroly
bez závad

8. Prezentace školy
ZUŠ Nejdek má vlastní webové stránky které jsou pravidelně aktualizovány a na nichž lze získat
vyčerpávající informace o škole. Adresa stránek je: http://www.volny.cz/zusnejdek. Dále má škola
stránky, zaměřené na informace o výtvarném oboru a prezentace výtvarných prací žáků VO
http://zusnejdek.tym.cz/.
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9. Hodnocení školního roku
Ve školním roce 2009/2010 získala škola řadu ocenění v okresních a krajských kolech soutěží, 1
žák výtvarného oboru a 1 žák hudebního oboru úspěšně vykonali talentové zkoušky na střední školu
uměleckého směru, byl zrealizován značný počet akcí s velmi kladným ohlasem veřejnosti. Škola měla
dostatek žáků a tedy i finančních prostředků na platy zaměstnanců a provoz. Pedagogičtí pracovníci
se zúčastňovali řady vzdělávacích akcí, případně si doplňovali kvalifikaci. Ve šk. roce 2009/2010 také
proběhla autoevaluace za šk. roky 2007/2008 až 2009/2010, podle jejíchž výsledků lze konstatovat,
že drtivá většina žáků a rodičů je s prací školy spokojena a hodnotí ji jako velmi dobrou. S ohledem
na tyto skutečnosti lze hodnotit školní rok 2009/2010 jako úspěšný.
Výroční zpráva o činnosti byla schválena pedagogickou radou dne 15.10.2010.
V Nejdku dne 15.10.2010

Miloš Baumgärtl
ředitel ZUŠ
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