Výroční zpráva
o činnosti školy
školní rok 2015/2016

vypracoval: Miloš Baumgärtl, ředitel ZUŠ
č.j. ZUŠ-55/2016

Základní umělecká škola Nejdek, Dvořákova, příspěvková organizace
Dvořákova 367, 362 21 Nejdek, tel.: 353925125, e-mail: zusnejdek@volny.cz

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

353 925 125
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, el. kytara,
basová kytara

plný / 23 hod.

Karel Roneš

voj. hud. škola matur.
DPS - HAMU Praha

učitel HO

trubka, zobc.fl.,
el. klávesové nástroje
(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 / 12 hod.

Bc. Lucie Patricie
Hanslová

konzervatoř – maturita učitelka HO
Pedg. fakulta – Bc.

klavír, EKN

plný / 23 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 / 5 hod.

Milan Krajíc

Výkonný umělec

učitel HO

saxofon, zob. flétna

částečný / 6 hod.
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Počty pedg. pracovníků:
fyzické osoby
přepočtené
9
6,7
Kvalifikovanost pedg. pracovníků:
Plně kvalifikovaní*
9
* U dvou 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.
Komentář:
Výuka ve šk.r. 2015/2016 byla zabezpečena v plné míře.
Nepedagogičtí pracovníci:
Jméno

Funkce

Prac. poměr

Kadeřávková Vlasta školnice

částečný – 15 hod. týdně

Demková Judita

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

Třídy hromadné výuky (výtvarný obor, hudební teorie) jsou vybaveny stavitelnými židlemi a
lavicemi dle požadavků hygieny.
Ve školním roce 2015/2016 byl zakoupen do sálu ZUŠ nový klavír W.Hoffmann 177T, čímž
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se značně zlepšila zvuková kvalita sólových klavírních čísel i klavírních doprovodů. Ve spolupráci
se zřizovatelem byl zabezpečen vstup do budovy čipovým přístupovým systémem a zvýšila se tak
bezpečnost žáků v prostorách školy. Dále byly zakoupeny učební pomůcky, elektronika, noty 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., 2., 3. a 4. 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 30.09.2015:
Žáci ZUŠ
Počet celkem
Žáci celkem
z toho dívky
Absolventi za min. rok

výtvarném

220
152
18

82
57
10

v oborech
hudebním s výukou
individuální kolektivní
126
12
90
5
8
0

Studium pro dospělé

Počet celkem
0
0

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

výtvarném

v oborech
hudebním s výukou
individuální kolektivní
0
0
0
0

Ve školním roce 2015/2016 studovalo na ZUŠ Nejdek 220 dětí a dospělých, z toho 82 v osmi
třídách výtvarného oboru a 138 dětí v osmi třídách hudebního oboru. V tomto školním byl naplněn
maximální limit počtu žáků (220).

3.2 Hudební obor
Předměty, vyučované ve školním roce 2015/2016:
Individuální předměty:
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
3
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8. Hra na trubku
9. Hra na el. klávesové nástroje (EKN)
10. Hra na saxofon
11. Hra na bicí nástroje
Kolektivní předměty:
1. Sborový zpěv
Teoretická výuka:
1. Přípravná hudební výchova
2. Hudební nauka
Komorní, souborová hra, kapely, pěvecké sbory:
1. 3 pěvecké sbory
2. komorní soubor „Píšťaláci“ - zobcové flétny a kytara
3. taneční orchestr „Steam“
4. kytarové duo
5. čtyřruční hra na klavír, EKN
6. improvizační skupina
7. další komorní soubory (dua, tria) vznikaly v průběhu školního roku

3.3 Výtvarný obor.
Kolektivní výuka předmětu Výtvarná tvorba – zahrnuje:
Dějiny umění, plošná a prostorová tvorba, objektová a akční tvorba, keramika, grafika, práce na PC.

3.4 Úplata za vzdělávání.
Výše vybírané úplaty za vzdělávání ve šk. roce 2015/2016
Hudební obor:

Týdenní
hodinová
dotace

Úplata/
šk. rok

Úplata/
měsíc

Individuální výuka (1 žák na hodinu)

1

2600 Kč

260 Kč

Individuální výuka – skupinka (2-4 žáci)

1

2000 Kč

200 Kč

Individuální výuka – rozšířená výuka

2

3500 Kč

350 Kč

1-2

1800 Kč

180 Kč

Sborový zpěv

2

1800 Kč

180 Kč

Studium pro dospělé – student denního studia
střední / vysoké školy

1

jako v zákl.
studiu

jako v zákl.
studiu

Studium pro dospělé - ostatní mimo studenty
denního studia

1

8000 Kč

800 Kč

Přípravné studium

3

1700 Kč

170 Kč

Základní studium I. a II. stupně

3

1700 Kč

170 Kč

Studium pro dospělé - student
denního studia střední / vysoké školy

3

jako v zákl.
studiu

jako v zákl.
studiu

Studium pro dospělé - ostatní mimo studenty
denního studia

3

4000 Kč

400 Kč

PHV (+ přípravný sborový zpěv)

Výtvarný obor:
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4. Výsledky vzdělávání žáků a studentů.
4.1 Akce školy
Ve školním roce jsme uspořádali nebo se zúčastnili více než 25 (seznam není úplný) koncertů,
přehrávek a výstav VO pro veřejnost, rodiče, pro zřizovatele, pro veřejné organizace.

Akce školy ve školním roce 2015/2016
Název akce

datum

místo

typ akce

Interní koncert + schůze SRPDŠ

09.11.2015

sál ZUŠ Nejdek

interní

Vystoupení sboru u rozsvěcení vánočního
stromu

28.11.2015

Náměstí Karla IV. v
Nejdku

veřejná

prosinec 2015

galerie ZUŠ

veřejná

Vystoupení na jarmarku

05.12.2015

Náměstí Karla IV. v
Nejdku

veřejná

Vánoční koncert a výstava pro MŠ

14.12.2015

sál ZUŠ Nejdek

uzavřená

15.12.2015

Nové Hamry

uzavřená

20.12.2015

Evangelický kostel
Nejdek

veřejná

21.12.2015

kinosál Nejdek

veřejná

leden/únor 2016
dle pozvánek

sál ZUŠ

interní

05.04.2016

kinosál Nejdek

uzavřená

05.04.2016

kinosál Nejdek

veřejná

31.03.2016

jídelna ZŠ náměstí,
Nejdek

uzavřená

květen/červen
2016

kino Nejdek

veřejná

31.05.2016

kinosál Nejdek

uzavřená

31.05.2016

kinosál Nejdek

veřejná

červen 2016

městská knihovna
Nejdek

veřejná

04.06.2016

bude upřesněno

veřejná

Koncert pro nejdecké MŠ

07.06.2016

sál ZUŠ Nejdek

uzavřená

Vystoupení Komoráčku při akci Noc
kostelů

10.06.2016

Vysoká Pec

veřejná

Koncert dětských pěveckých sborů

12.06.2016

Vánoční výstava prací žáků VO

Vystoupení žáků HO pro ústav soc. péče v
Rudné
Vánoční koncert pěv. sborů „Nejzpěv“
„Komoráček“ a sólistů.
Vánoční koncert a prezentace prací VO
pro veřejnost
Třídní přehrávky žáků HO
Koncert jazzové a populární hudby
a prezentace VO pro ZŠ Karlovarská
Koncert jazzové a populární hudby
a prezentace VO pro veřejnost
Vystoupení žáků HO na akci ke dni učitelů
Výstava prací žáků VO v galerii „Zelená
sedma“
Závěrečný koncert a prezentace VO pro
ZŠ náměstí
Závěrečný koncert a prezentace VO pro
veřejnost
Výstava prací žáků VO ve výlohách
městské knihovny
Vystoupení v rámci partnerské akce
Nejdek – Augsburg

Vystoupení žáků a učitelů ZUŠ na Pouti
dobré vůle v Nejdku
Vystoupení žáků HO pro ústav soc. péče v
Rudné
Vystoupení žáků HO pro domov Matyáš v
Nejdku

18.06.2016

Evangelický kostel
Nejdek
Náměstí Karla IV.
v Nejdku

veřejná
veřejná

21.06.2016

Rudné

uzavřená

13.06.2016

Nejdek

uzavřená
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4.2 Soutěže
Účast a výsledky žáků ZUŠ na soutěžích ve šk. roce 2015/2016
Název soutěže

Lesy kolem nás

Nástroj/
předmět
výtvarný obor

Celostátní soutěž krátkého
hraného filmu pro děti a mládež
ročník B16, Brno

výtvarný obor

Plníme dětská přání

výtvarný obor

Kategorie

Jména soutěžících

Umístění

Učitel

2. místo
3. místo
1. místo
2. místo

J. Janků

Cena za výtvarné
zpracování filmu

J. Janků

Anna Kaššáková

3. místo

J. Janků

Stanislava Wolfová
Dominik Jiruše
Jiří Macek

3. místo

J. Janků

ZUŠ 6-11 let Kristýna Sekotová
Tomáš Bršťák
ZUŠ 12-15 let Adam Escha
Filip Kracík

film Joan Miró

12-15 let

kolektiv
Dominik Jiruše,
Jirka Macek,
Radka Janků,
Adéla Brucknerová,
Stáňa Wolfová,
Saša Marešová,
Karolína Svobodová

Navrhni projekt – Nejdek útulný,
regionální kolo

výtvarný obor

kat. od 14 let

Karlovarský skřivánek – krajské
kolo

zpěv

C1

Adriana Hlávková

3. místo s
postupem

J. Uhlíková

Soutěž ZUŠ – okresní kolo

klávesy

V.

Ladislav Rakyta

1. místo s
postupem

K. Roneš

Soutěž ZUŠ – krajské kolo

klávesy

V.

Ladislav Rakyta

1. místo

K. Roneš

Soutěž ZUŠ – krajské kolo

sborový zpěv

A1

Pěvecký sbor
Pinocchio

Soutěž pěveckých sborů

sborový zpěv

2B

Karel IV. Očima dětí

výtvarný obor

12-15 let

Auto snů

výtvarný obor

8-10 let
I.

II.
Asie

výtvarný obor
III.

IV.
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Pěvecký sbor
Komoráček
Filip Kracík
Adam Eschka
David Šimek
Denisa Straková
Eliška Stejskalová
Barbora Michalcová
Kateřina Lajtárová
Tereza Sekotová
Aneta Svitáková
Marie Horáková
Adéla Koubová
Anežka Plasová
Adéla Dvořáčková
Petra Holíková
Dvid Topylnyckij
Ondřej Soukup
Simona Holíková
Ella Žahourová
Tereza Šimonková
Eliška Stejskalová
Adam Eschka
Anna Dellingerová
Tezera Mansfeldová
Adéla Koubová
Dagmar Ježková

zlaté pásmo,
Zvláštní ocenění za
J. Ronešová
interpretaci písně
Týnom, tánom
zlaté pásmo

J. Uhlíková

2. místo

J. Janků

1. místo

J. Janků

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

J. Janků
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4.3 Přijetí na střední školy
Ve školním roce 2015/2016 byli přijati na střední školy uměleckého směru:
Adéla Koubová
Střední škola keramická K. Vary
grafický design
Adam Cvinger
Střední škola keramická K. Vary
užitá grafika

4.4 Školní vzdělávací program
Pokračovalo zavádění výuky dle školního vzdělávacího programu v přípravných a prvních, druhých,
třetích a čtvrtých 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.

4.6 Školní matrika
Školní matrika je vedena v elektronické podobě za použití specializovaného software „Klasifikace“.
Software slouží zároveň jako žákovská knížka – rodiče mají přístup do třídních knih svých dětí. Dále
slouží jako informační a komunikační prostředek mezi vedením školy, učiteli, rodiči a žáky.

5. Další vzdělávání pedg. pracovníků
Ve šk. roce 2015/2016 se pedg. pracovníci ZUŠ Nejdek zúčastnili těchto vzdělávací akcí:
Datum

Pořadatel

Název akce

Účastník

02.10.15

NIDV

Celostátní setkání učitelů VO

J.Janků

05.10.15

NIDV

Bezpečnost ve školách – standard bezpečnosti

M. Baumgärtl

11. a 12.11.2015

NIDV

Kolokvium ředitelů ZUŠ

M. Baumgärtl
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6. Hospodaření školy
a) Výsledky hospodaření za období 01.01.2015 – 31.12.2015
Výnosy
Číslo
účtu

Název ukazatele
602 Tržby z prodeje služeb-školné,ost.sl.
603 Tržby z prodeje služeb-VHČ
604 Tržby z prodeje zboží
649 Jiné ostatní výnosy
662 Úroky
672 Provozní dotace - KÚ (MŠMT)
672 Provozní příspěvky-zřizovatel
Účtová třída 6 celkem

Skutečnost
K 31.12.2015
453 924,00
5 100,00
1 600,00
1,00
0,00
96 505,00
3 405 508,00
3 962 638,00

Náklady
Číslo
účtu

Název ukazatele

501 Spotřeba materiálu
501,504 Prodané zboží-VHČ, s.mat.
502 Spotřeba energie-teplo
502 Spotřeba -el.energie
503 Spotřeba vody
502,503 Spotřeba energie-VHČ
511 Opravy a udržování
512 Cestovné
513 Reprezentace
518 Ostatní služby
521 Mzdové náklady-KÚ(MŠMT),prov.r.
524 Zákonné soc.poj.-KÚ(MŠMT),prov.r.
525 zákonné pojištění - prov.r.
527 Zákonné soc.nákl.-KÚ (MŠMT)
527 Prov.přísp.na stravné zaměst., lékařské prohlídky
521,527,558 ONIV ÚZ 33353
538,549 Ostatní poplatky, jiné ostatní náklady
551 Odpisy DNM a DHM
558 pořízení drobného dlouhodobého majetku
Účtová třída 5 celkem

Hospodářský výsledek za r. 2015

Skutečnost
K 31.12.2015
53 298,00
1 449,00
80 995,00
25 206,00
1 990,00
206,00
9 295,00
3 133,00
0,00
134 079,00
2 510 166,00
853 464,00
4 740,00
25 102,00
9 011,00
16 776,00
17 860,00
17 505,00
44 041,00
3 808 316,00

154 322,00

b) Opravy, údržba
Menší opravy jsou průběžně řešeny.
Přetrvává problém s vlhkostí suterénních prostor a tvorbou plísně, který nebyl předchozím
zateplením budovy vyřešen. Stav bývalé kotelny a přilehlých místností vylučuje jakékoliv
smysluplné využití. V současnosti (říjen 2016) probíhá sanace budovy, která by měla být
ukončena do konce r. 2016.
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7. Kontroly, inspekce
Ve školním roce 2015/2016 byly ve škole provedeny tyto kontroly:
datum kontroly kontrolováno kým předmět kontroly

výsledek kontroly

10/2015

bez závad

zřizovatel /Dataxa

veřejnosprávní kontrola

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
Školní rok 2015/2016 lze hodnotit jako úspěšný. Naši žáci se zúčastnili řady soutěží, včetně
celostátní úrovně, ve kterých se opět umísťovali téměř výhradně na předních místech. Jako každý rok
bylo zrealizováno více než 25 akcí, což umožnilo žákům prezentovat výsledky své práce na veřejnosti a
naopak veřejnosti posoudit kvalitu naší vzdělávací práce. Opět byla škola stoprocentně naplněna žáky,
zájemců o studiu bylo více, než jsme byli schopni uspokojit. Všichni učitelé ZUŠ Nejdek jsou
kvalifikovaní, nebo jim byla kvalifikace uznána jako výkonným umělcům. Nabíhá výuka podle
školního vzdělávacího programu, který zohledňuje specifika naší školy. Pokračovala přeshraniční
spolupráce s Hudební školou v Johanngeorgenstadtu, spolupracujeme se zřizovatelem i oblastními
organizacemi.
Postupně se lepší stav budovy i školního prostředí. Došlo k zabezpečení vstupu do školy a
zvýšení bezpečnosti žáků a majetku v budově školy. V dubnu byl zakoupen nový klavír do koncertního
sálku, což vedlo ke zvýšení zvukové úrovně koncertů a bylo umožněno pořádání některých z koncertů
nejdeckého Kruhu přátel hudby.
Na druhou stranu neustále přetrvávají problémy s vlhkostí a plísní v suterénních prostorách školy
(dílna VO, chodba, schodiště a WC). Bývalá kotelna je ve stavu, ve kterém ji nelze využívat, škole
chybí zejména prostory pro archiv, uskladnění materiálu a prací žáků VO.
Výroční zpráva o činnosti byla schválena pedagogickou radou dne 15.11.2016.
V Nejdku dne 16.11.2016

Miloš Baumgärtl
ředitel ZUŠ
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