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1. Základní údaje o škole
Název školy:
Adresa školy:
Zřizovatel:
Právní forma:
Resortní identifikátor:
IČ:
Rada školy:
Sdružení rodičů:
Kapacita školy
Ředitel školy:
Kontakt:
telefon:
e-mail:
Internet:

Základní umělecká škola Nejdek, Dvořákova, příspěvková organizace
Dvořákova 367, 362 21 Nejdek
Město Nejdek
Příspěvková organizace
650071433
63555557
ne
ano
220 žáků
Miloš Baumgärtl

353925125
zusnejdek@volny.cz
www.zusnejdek.cz

2. Podmínky ke vzdělávání
2.1 Personální zabezpečení
Pedagogičtí pracovníci:
Jméno

Vzdělání

Funkce

Předmět

Pracovní poměr

Miloš Baumgärtl

konzervatoř matur.
DPS HAMU Praha

ředitel

kytara

plný / 23 hod.

Karel Roneš

voj. hud.škola matur.
DPS HAMU Praha

učitel HO

trubka, zobc.fl.,
EKN

plný / 23 hod.

Jiřina Ronešová, DiS. konzervatoř
absolutorium

učitelka HO

hudební teorie,
sólový, sborový zpěv

plný / 23 hod.

Bc. Jana Uhlíková,
DiS.

Bakalářské studium –
sborový zpěv
konzervatoř absolut.

učitelka HO

sólový, sborový zpěv

částečný / 12 hod.

Jindřich Volf, Dis

konzervatoř
absolutorium

učitel HO

klavír – jazz a pop

částečný / 16 hod.

Bc. Lucie Patricie
Hanslová

konzervatoř – maturita učitelka HO
Pedg. fakulta – Bc.

klavír, EKN

částečný / 8 hod.

Jarmila Janků

Stř. keram. škola maturita
DPS – UK Praha

učitelka VO

výtvarný obor

plný / 21 hod.

Radek Šulc

Výkonný umělec

učitel HO

bicí nástroje

částečný / 6 hod.

Milan Krajíc

Výkonný umělec

učitel HO

saxofon, zob. flétna

částečný / 6 hod.

Aleš Vítek, DiS.

konzervatoř – absolut.

učitel HO

klavír, EKN

částečný / 10 hod.
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Počty pedg. pracovníků:
fyzické osoby
přepočtené
10
6,7
Kvalifikovanost pedg. pracovníků:
Plně kvalifikovaní*
10
* U tří pedg. pracovníků bylo využito možnosti, dané Zákonem o pedagogických pracovnících a
o změně některých zákonů č. 563/2004 Sb. §10 odst. 2) v aktuálním znění, a vzhledem k jejich
dlouholetému působení jako výkonných umělců a s přihlédnutím k dlouhodobě velmi dobrým
výsledkům pedagogické 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 tito pracovníci jsou nadále vedeni jako kvalifikovaní. Jeden z těchto
pedagogů ukončil ve šk. roce 2013/14 úspěšně studium na konzervatoři v Plzni.
Komentář:
Během školního roku došlo ke změnám v pedag. sboru. Na konci I. pololetí odešel ze školy učitel
klavíru Aleš Vítek, DiS. Jeho úvazek převzala paní učitelka Bc. Lucie P. Hanslová. Výuka ve šk.r.
2013/2014 byla zabezpečena v plné míře.
Nepedagogičtí pracovníci:
Jméno

Funkce

Prac. poměr

Kadeřávková Vlasta školnice

částečný – 15 hod.týdně

Thürichová Jitka

částečný – 15 hod. týdně

uklízečka

2.2 Materiální zabezpečení
Materiálně technické vybavení školy
Učebny

8

Sál/galerie

1

Odborné dílny

1 (výtvarná)
vybavení: hrnčířský kruh,
vypalovací pec

Vybavení školy audiovizuální a
výpočetní technikou

1 projektor, 2 ks projekční plátno
2 PC, 8 notebooků, server
ozvučovací aparatury
magnetofony s CD přehrávačem
video/DVD přehrávač
editační audio, video a foto software

Internetové připojení

VDSL

Bezdrátová síť

WIFI

Učební pomůcky

hudební nástroje, notový archiv,
odborné publikace
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Třídy hromadné výuky (výtvarný obor, hudební teorie) jsou vybaveny stavitelnými židlemi a
lavicemi dle požadavků hygieny.
Ve školním roce 2013/2014 byly nakoupeny učební pomůcky, elektronika, notový materiál,
hudební nástroje a spotřební materiál.

3. Průběh vzdělávání
ZUŠ Nejdek poskytuje svým žákům vzdělání v oborech hudebním a výtvarném dle školního
vzdělávacího programu (v přípravných ročnících, v 1. a 2. ročnících I. a II. stupně a studia pro dospělé)
a dále 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 (pro ostatní ročníky I. a II. stupně a studia pro dospělé).

3.1 Přehled o žácích školy
Stav žáků k 30.09.2013:
Žáci ZUŠ

Počet celkem
Žáci celkem
z toho dívky

výtvarném

219
161

86
60

v oborech
hudebním s výukou
individuální
kolektivní
125
8
94
7

Studium pro dospělé

Počet celkem
Studující celkem
z toho žáci SŠ, konzervatoří, VOŠ v DFV

1
1

výtvarném

v oborech
hudebním s výukou
individuální
kolektivní
1
0
1
0

Ve školním roce 2013/2014 studovalo na ZUŠ Nejdek 220 dětí a dospělých, z toho 86 v osmi
třídách výtvarného oboru a 134 dětí a dospělých v osmi třídách hudebního oboru. V tomto školním byl
naplněn maximální limit počtu žáků (220).

3.2 Hudební obor
Individuální výuka.
V ZUŠ Nejdek se ve šk. roce 2013/2014 vyučovaly v individuální výuce tyto nástroje: Hra
na klavír, Hra na klavír – jazz, pop, Hra na kytaru, Hra na elektrickou kytaru, Hra na basovou kytaru,
Sólový zpěv, Hra na zobcovou flétnu, Hra na trubka, Hra na el. klávesové nástroje, Hra na bicí nástroje
a Hra na saxofon. Řada žáků se opět zúčastnila v průběhu školního roku soutěží, ve kterých dosáhli
velmi dobré výsledky (viz. odstavec 4.2).
Výuka jazzu, jazzová improvizace.
V hudebním oboru je žákům ZUŠ Nejdek poskytováno vzdělání jak v oblasti klasické hudby, tak
v oblasti jazzové a populární hudby.
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Komorní hra.
Ve šk. roce 2013/2014 fungovalo ve škole také několik komorních souborů. Kromě stálého
komorního souboru zobcových fléten „Píšťaláci“, který založil a dlouhodobě vede pan učitel Karel
Roneš, během školního roku opět vznikaly další komorní projekty na kterých spolupracovali ostatní
učitelé HO a které se prezentovaly na školních akcích (čtyřruční hra na klavír, klávesy, kytarové trio
atp.).
Orchestry, kapely.
Dlouhodobě ve škole působí taneční orchestr „Steam“ vedený panem učitelem Ronešem.
Orchestr má stabilně 12 až 14 členů. Složení orchestru: klávesy, dechová sekce, basová a el. kytara,
bicí, zpěv.
Pěvecké oddělení - sbory.
Jedno z nejrozsáhlejších oddělení ve škole je pěvecké oddělení. Mimo individuální výuky působí
ve škole 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.

3.3 Výtvarný obor.
Výuka výtvarného oboru probíhá pod vedením paní učitelky Jarmily Janků. Jako každý rok,
i ve školním roce 2013/14 se žáci VO jak individuálně tak ve skupinách během celého školního roku
účastnili řady akcí a soutěží, ve kterých se umisťovali na předních místech (viz přehled výsledků
soutěží odstavec 4.2). Práce dětí byly v průběhu školního roku vystavovány v galerii ZUŠ, v červnu
2014 byla instalována výstava prací v nejdecké galerii Zelená sedma. Na webových stránkách školy
jsou prezentovány vybrané práce žáků výtvarného oboru.
Z důvodu pracovního úrazu paní učitelky Janků byla během školního roku dva měsíce (březen,
červen) přerušená výuka.
Úroveň výuky na ZUŠ Nejdek si udržuje velmi dobrou úroveň. Plán práce na šk.r. 2013/2014 byl
splněn.

3.4 Souhrnný přehled vyučovaných předmětů:
Hudební obor:
praktická výuka:
1. Hra na klavír
2. Hra na klavír – jazz, pop
3. Hra na kytaru
4. Hra na el. kytaru
5. Hra na basovou kytaru
6. Pěvecká hlasová výchova
7. Hra na zobcovou flétnu
8. Hra na trubku
9. Hra na el. klávesové nástroje (EKN)
10. Hra na saxofon
11. Hra na bicí nástroje
12. Sborový zpěv
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teoretická výuka:
1. Přípravná hudební výchova
2. Hudební nauka
souborová hra, kapely, pěvecké sbory:
3 pěvecké sbory
komorní soubor zobcových fléten „Píšťaláci“
taneční orchestr „Steam“
kytarové trio
čtyřruční hra na klavír, EKN
další komorní soubory (dua, tria) vznikaly v průběhu školního roku
Výtvarný obor
Standardní předměty dle ŠVP a učebních plánů

4. Výsledky vzdělávání žáků a studentů.
4.1 Akce školy
Ve školním roce jsme uspořádali nebo se zúčastnili 24 koncertů, přehrávek a výstav VO, z toho 11
veřejných 10 interní a 3 uzavřené (pro veřejné organizace).
Přehled akcí školy ve šk. roce 2013/2014
Název akce

datum

místo

typ akce

19. 11. 2013

sál ZUŠ Nejdek

interní

listopad/prosinec
2013

Nejdek

veřejná

prosinec 2013

galerie ZUŠ

veřejná

Vystoupení na jarmarku

07.12.13

Náměstí Karla IV. v
Nejdku

veřejná

Vánoční koncert a výstava pro MŠ

09.12.13

sál ZUŠ Nejdek

interní

17. 12. 2013

kinosál Nejdek

veřejná

17. 12. 2013

kinosál Nejdek

veřejná

leden/únor 2014
dle pozvánek

sál ZUŠ

interní

25. 3. 2014

kinosál Nejdek

veřejná

25. 3. 2014

kinosál Nejdek

veřejná

březen 2014

kinokavárna Nejdek

uzavřená

květen/červen
2014

kino Nejdek

veřejná

27. 5. 2014

kinosál Nejdek

veřejná

27. 5. 2014

kinosál Nejdek

veřejná

červen 2014

městská knihovna
Nejdek

veřejná

Koncert pro nejdecké MŠ

10.06.14

sál ZUŠ Nejdek

interní

Vystoupení žáků a učitelů ZUŠ na Pouti
dobré vůle v Nejdku

14.06.14

Vystoupení pro domov „Matyáš“

17.06.14

Vystoupení pro ústav v Rudné

24.06.14

Interní koncert + schůze SRPDŠ
Účast v soutěži městské knihovny pro
vánoční jarmark
Vánoční výstava prací žáků VO

Vánoční koncert a prezentace prací VO
pro ZŠ Karlovarská
Vánoční koncert a prezentace prací VO
pro veřejnost
Třídní přehrávky žáků HO
Koncert jazzové a populární hudby
a prezentace VO pro ZŠ náměstí II.st.
Koncert jazzové a populární hudby
a prezentace VO pro veřejnost
Účast žáků HO na akci ke dni učitelů
Výstava prací žáků VO v galerii „Zelená
sedma“
Závěrečný koncert a prezentace VO pro
ZŠ náměstí I. st.
Závěrečný koncert a prezentace VO pro
veřejnost
Výstava prací žáků VO ve výlohách
městské knihovny
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Náměstí Karla IV.
v Nejdku
Domov „Matyáš“
Nejdek
Rudné

veřejná
uzavřená
uzavřená
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4.2 Soutěže
Účast a výsledky žáků ZUŠ na soutěžích ve šk. roce 2013/2014
Datum
soutěže
říjen 2013

Název soutěže
Fantazii se meze nekladou

Pořadatel
Karlovarský kraj

Nástroj/
předmět
VO

Kategorie

Jména soutěžících

Umístění

Učitel

skupina pá

1. místo

J. Janků

1. místo

J. Janků

J. Janků

04.12.2013 Navrhni projekt

Ministerstvem pro místní
rozvoj, krajské kolo

výtvarný obor

kat. od 14 let

Radka Janků
Adéla Brucknerová
Pavlína Koubková
Dominik Jiruše

07.12.2013 Vánoční světlo - lampa

Knihovna Nejdek

výtvarný obor

kategorie
kolektivy

skupiny po, út, čt

3. místo

Anežka Pancová
Jitka Pancová

1. místo

9.12.2013

Krajský úřad
Karlovarského kraje

12 žáků
čt. starší

4. místo

Radka Janků
Adéla Brucknerová
Pavlína Koubková
Dominik Jiruše

3. místo

J. Janků

3. místo s post.
čestné uznání

J. Ronešová

Plníme dětská přání

Ministerstvem pro místní
rozvoj, regionální kolo

12.12.2013 Navrhni projekt

Mezinárodní pěvecké
centrum A. Dvořáka a ZŠ
a ZUŠ Karlovy Vary –
Rybáře
Mezinárodní pěvecké
centrum A. Dvořáka a ZŠ
a ZUŠ Karlovy Vary –
Rybáře

výtvarný obor

výtvarný obor

10.02.2014

Karlovarský skřivánek – krajské
kolo

11.02.2014

Karlovarský skřivánek – krajské
kolo

20.02.2014

Okresní kolo národní soutěže ve
hře na kytaru – sólo, kom. hra

ZUŠ Nejdek

hra na kytaru

18.03.2014

Krajské kolo národní soutěže ve
hře na kytaru – sólo, kom. hra

ZUŠ Kraslice

hra na kytaru

24.03.2014

Karlovarský skřivánek – ústřední
kolo

Mezinárodní pěvecké
centrum A. Dvořáka a ZŠ
a ZUŠ Karlovy Vary –
Rybáře

05.04.2014

Krajské kolo národní soutěže
orchestrů ZUŠ

ZUŠ Mariánské Lázně

26.04.2014 Teplické flautohry

Konzervatoř Teplice

kategorie
kolektivy

kat. od 14 let

sólový zpěv

Aneta Holzknechtová
Kristýna Sekotová

sólový zpěv

Adriana Hlávková

čestné uznání

J. Uhlíková

II.

Aneta Svitáková

1. místo s
postupem

M.
Baumgärtl

II.

Aneta Svitáková

1. místo s
postupem

M.
Baumgärtl

čestné uznání

J. Ronešová

2. místo

K. Roneš

2. místo
čestné uznání I.st.

K. Roneš

sólový zpěv

Orchestry
zobcová flétna

Aneta Holzknechtová
Jazzové a ostatní Taneční orchestr
orch.
Steam
6.
6 – 11 let
12 – 15 let

červen 2014 Projekt „Jak vidím Austrálii“

Městská knihovna Nejdek

J. Janků

výtvarný obor

Adéla Bolváriová
Radka Janků
Tereza Šimonková
Anna Kaššáková
Adéla Hospers
Tereza Mansfeldová
Johanka Košnerová
Adéla Bolváriová
David Halapej
Michaela Ogola
Tereza Schlosserová
Adéla Koubová

1.
2.
3.
1.
2.
3.

místo
místo
místo
místo
místo
místo

J. Janků

speciální ocenění

4.3 Přijetí na střední školy
Ve školním roce 2013/2014 byli po úspěšném vykonání talentových zkoušek přijati na střední školy
tito žáci:
Výtvarný obor:
Sára Vojtěchová
Dominik Jiruše

grafický design SPŠK Karlovy Vary
grafický design SPŠK Karlovy Vary

4.4 Školní vzdělávací program
Pokračovalo zavádění výuky dle školního vzdělávacího programu v přípravných a prvních a druhých
6
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ročnících I. a II. stupně a studia pro dospělé.

4.5 Mezinárodní spolupráce
Přeshraniční spolupráce s partnerskou Hudební školou v Johanngeorgenstadtu dále pokračuje. Žáci
obou škol opět vystupovali na akcích, pořádaných partnerskou školou.

5. Další vzdělávání pedg. pracovníků
Ve šk. roce 2013/2014 se pedg. pracovníci ZUŠ Nejdek zúčastnili těchto vzdělávací akcí:
p.č.

Pořadatel

Místo

NIDV
1
NIDV
2
3
4
5
6
7
8
9

NIDV
NIDV
ZUŠ Sokolov
NIDV
ZUŠ Sokolov
NIDV
ZUŠ Sokolov

Kazdův dvůr – Skalná
ZŠ a ZUŠ K. Vary
ZUŠ Sokolov

Název akce
Využití nových metod a forem ve výuce v pěveckém
oddělení hudebního oboru na ZUŠ Tvořivá práce s
hlasem.
Využití nových metod a forem ve výuce v pěveckém
oddělení hudebního oboru na ZUŠ Tvořivá práce s
hlasem.
Cesta k ŠVP v ZUŠ
Výtvarný projev a jeho souvislosti s osobností dítěte
Hra na elektrickou kytaru

Účastník
J. Ronešová

J. Uhlíková

M. Baumgärtl
J. Janků
M. Baumgärtl

ZŠ a ZUŠ K. Vary

Využití nových metod a forem ve výuce klávesových
nástrojů na ZUŠ

ZUŠ Sokolov

Hra na basovou kytaru

M. Baumgärtl

ZŠ a ZUŠ K. Vary

Využití nových metod a forem ve výuce kytary na ZUŠ

M. Baumgärtl

ZUŠ Sokolov

Hra na elektronické klávesové nástroje
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6. Hospodaření školy
a) Výsledky hospodaření za období 01.01.2013 – 31.12.2013
Výnosy
Číslo

Název ukazatele

účtu
602
603
604
649
662
672
672

Tržby z prodeje služeb-školné,ost.sl.
Tržby z prodeje služeb-VHČ
Tržby z prodeje zboží
Jiné ostatní výnosy
Úroky
Provozní dotace - KÚ (MŠMT)
Provozní příspěvky-zřizovatel
Účtová třída 6 celkem

Skutečnost
K 31.12.2013
446 090,00
5 000,00
1 200,00
1,45
61,89
3 312 422,00
96 505,00
3 861 280,34

Náklady
Číslo
účtu

Název ukazatele

501
501,504
502
502
503
502,503
511
512
513
518
521
524
525
527
527
521,527,558
538,549

Spotřeba materiálu
Prodané zboží-VHČ, s.mat.
Spotřeba energie-teplo
Spotřeba -el.energie
Spotřeba vody
Spotřeba energie-VHČ
Opravy a udržování
Cestovné
Reprezentace
Ostatní služby
Mzdové náklady-KÚ(MŠMT),prov.r.
Zákonné soc.poj.-KÚ(MŠMT),prov.r.
zákonné pojištění - prov.r.
Zákonné soc.nákl.-KÚ (MŠMT)
Prov.přísp.na stravné zaměst., lékařské prohlídky
ONIV ÚZ 33353
Ostatní poplatky, jiné ostatní náklady

551 Odpisy DNM a DHM
558 pořízení drobného dlouhodobého majetku
Účtová třída 5 celkem

Hospodářský výsledek za r. 2013

Skutečnost
K 31.12.2013
59 366,30
1 104,00
119 563,00
26 464,42
2 138,17
416,00
56 457,35
3 419,00
1 080,00
131 081,60
2 442 239,00
830 363,00
10 125,00
24 422,00
13 082,00
15 400,00
23 513,00
17 505,00
81 337,00
3 859 075,84

2 204,50

b) Opravy, údržba
V roce 2013 a 2014 bylo provedeno zateplení fasády a byla vyměněna zbývající okna, čímž došlo
k zásadní změně stavu budovy jak z funkčního, tak z estetického hlediska. Již v této topné sezóně
se zateplení budovy projevilo značnými finančními úsporami
Nebyl však dosud řešen problém z vlhkostí suterénních prostor a v tuto chvíli není zřejmé, zda
dosud provedené opravy tento problém vyřeší.
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7. Kontroly, inspekce
Ve školním roce 2013/2014 byly ve škole provedeny tyto kontroly:
Datum
4.6.2014

Předmět kontroly
Veřejnosprávní kontrola

Kontrolní orgán
zřizovatel
prostřednictvím firmy
Dataxa.

Výsledek kontroly
Drobné závady, které byly
obratem odstraněny.

8. Prezentace školy
ZUŠ Nejdek má webové stránky které jsou pravidelně aktualizovány a na nichž lze získat
vyčerpávající informace o škole. Adresa stránek je: www.zusnejdek.cz. Pravidelně informujeme
nejdeckou veřejnost o aktivitách školy v Nejdeckých listech.

9. Hodnocení školního roku
Ve školním roce 2013/2014 se žáci školy zúčastnili řady soutěží, ve kterých se umísťovali téměř
výhradně na předních místech. Dva žáci výtvarného oboru úspěšně vykonaly talentové zkoušky
na střední školu uměleckého směru (střední průmyslová škola keramická), byl zrealizován značný
počet akcí s kladným ohlasem veřejnosti. Škola měla dostatek žáků a tedy i finančních prostředků
na platy zaměstnanců a provoz. Pedagogičtí pracovníci se v průběhu školního roku zúčastňovali řady
vzdělávacích akcí, doplňovali si kvalifikaci a v současné době jsou všichni učitelé kvalifikovaní, nebo
jim byla kvalifikace uznána jako výkonným umělcům. Postupně nabíhá výuka podle ŠVP, který
zohledňuje specifika naší školy. Pokračovala přeshraniční spolupráce s Hudební školou
v Johanngeorgenstadtu. S podporou zřizovatele se podařilo radikálně změnit stav budovy ZUŠ.
S ohledem na tyto skutečnosti lze hodnotit školní rok 2013/2014 jako úspěšný.
Výroční zpráva o činnosti byla schválena pedagogickou radou dne 10.11.2014.
V Nejdku dne 10.11.2014

Miloš Baumgärtl
ředitel ZUŠ
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