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a) charakteristika školy
Název: Základní umělecká škola, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvková organizace
Sídlo:

Velká Bíteš, Hrnčířská 117

telefon

566 789 712

e-mail:

zusvb@seznam.cz

IČO:

70280185

ředitel ZUŠ

František Kratochvíl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Zřizovatel:

Město Velká Bíteš

Adresa:

Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš

IČO zřizovatele: 00295647
datum zřízení školy: červen 1950
od 1. 1. 2000 příspěvková organizace Kraje Vysočina
od 1. 1. 2004 příspěvková organizace města Velká Bíteš
způsob hospodaření: příspěvková organizace Města Velká Bíteš
kapacita:

300 žáků

Škola má odloučené pracoviště v budově Základní školy Osová Bítýška.

b) přehled oborů vzdělávání
Byla prováděna výuka ve třech oborech:
-

hudební obor

dle učebních plánů pro ZUŠ čj. 18418/1995-25 (4. - 7. ročník)
dle ŠVP „ Umění jako součást života „ čj. VB ZUS 14/2012
pro 1. - 3. ročník

-

taneční

dle učebních plánů pro ZUŠ č. j. 17620/2003-22(4. - 7. ročník)
dle ŠVP „ Umění jako součást života„ čj. VB ZUS 14/2012
pro 1. - 3. ročník

-

výtvarný

dle učebních plánů pro ZUŠ č. j. 18455/2002-22(4. - 7. ročník)
dle ŠVP „ Umění jako součást života „ čj. VB ZUS 14/2012
pro 1. - 3. ročník

Obor literárně dramatický nebyl v tomto školním roce vyučován
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c) rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

limit zaměstnanců stanovený

10,57

fyzicky

přepočteno

pedagog. pracovníci

17

10,82

neped. pracovníci

2

1,2

celkem

19

10,98

jednotlivé obory

fyzicky

přepočteno

hudební

15

9,392

výtvarný

1

0,714

taneční

1

0,714

literárně- dramatický

0

0

celkem

17

10,82

odborná a pedagogická způsobilost pedagogických pracovníků
Plně kvalifikovaní

Bez odborné způsobilosti
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d) údaje o přijímacím řízení a následném přijetí do školy
Přijímací řízení na ZUŠ probíhá, po talentových zkouškách před komisí složené z učitelů školy, na
přelomu měsíce května a června předešlého školního roku.
Ve školním roce 2014-2015 se vzdělávalo ve všech oborech celkem 300 žáků
Počet žáků v 1. ročnících
45
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e) údaje o výsledcích vzdělávání žáků
Průběh vzdělávání
 přípravný stupeň - zde mohou být zařazováni žáci od 5 let
 I. stupeň základního studia - zde studují žáci od 7 let věku, v 1. až 7. ročníku dle
vzdělávacího plánu
 II. stupeň základního studia - zde studují žáci od 14 let a žáci pokračující ve vzdělávání po
ukončení I. stupně základního studia
Ve školním roce 2014/2015 probíhala výuka v 1., 2. a 3. ročníku podle školního vzdělávacího
programu „ Umění jako součást života“
I v tomto školním roce žáci ZUŠ pokračovali v některém z uměleckých oborů na středních školách.
Znalosti a dovednosti získané při studiu na Základní umělecké škole jsou důležité i při přijímacím
řízení na pedagogické obory. Ve školním roce 2014/2015 se hlásilo na různé typy středních
pedagogických škol téměř 3% našich žáků.
Počty žáků ve školním roce 2014/2015

rozdělení

Počty žáků

počty
chlapci

dívky

205

chlapci

95

celkem

300

dívky

32%
68%

Výsledky vzdělávání - počty žáků - rozdělení podle prospěchu k 30. 6. 2015
Potvrzení o
Vyučovaný obor

S vyznamenáním

Prospěl

Neprospěl

přípravném
studiu

Hudební obor

130

37

0

16

Taneční obor

29

2

0

11

Výtvarný obor

73

2

0

0
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Rozdělení žáků podle vyučovaných oborů

Obory

Počet žáků

Hudební obor

184

Výtvarný obor

73

LDO

0

Taneční obor

43
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Rozdělení hudebního oboru podle jednotlivých vyučovaných nástrojů

název

počet žáků

%

Hra na klavír

66

35,8

Hra na EKN

1

0,5

Hra na akordeon

10

5,4

Hra na housle

8

4,3

Hra na violoncello

4

2,1

Hra na kytaru

20

10,8

Hra na zobcovou flétnu

17

9,2

Hra na příčnou flétnu

8

4,3

Hra na klarinet

6

3,2

Hra na tenor

1

0,5

Hra na trubku

7

3,8

Hra na bicí nástroje

10

5,4

Zpěv

10

5,4

PHV

16

8,7

Rozdělení podle jednotlivých nástrojů

Hra na klavír
Hra na el. kláves. nástroje

5%

9%

Hra na akordeon

5%

36%

Hra na housle

4%

3%

Hra na violoncello

5%

Hra na kytaru

9%

Hra na zobcovou flétnu

6%
11%

2%

4%

Hra na flétnu (kromě zob.)

1%

Hra na klarinet
Hra na trubku

Hra na bicí nástroje
Pěvecká hlasová výchova
Přípravný ročník hudebního oboru

7

Počet absolventů školního roku 2014/2015
hudební obor

celkem
30

taneční obor

21

3

výtvarný obor
6

Absolventi hudebního oboru
2014/2015

klavír

11%

EKN

33%

17%

trubka
6%
5%
17%

11%

akordeon
flétna
bicí
housle
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f) údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Na Základní umělecké škole není ustanoven pracovník zabývající se sociálně patologickými jevy.
Specifické činnosti k prevenci SPJ nejsou realizovány.
Samotné zaměření činnosti základní umělecké školy lze považovat za určitý způsob preventivního
působení na žáky. Základní umělecká škola podporuje smysluplné využití volného času dětí, vede
je k vytváření správných postojů a návyků. Podporuje estetické vnímání a zdravou sebedůvěru
žáků.

g) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Název kurzu

počet ped. pracovníků

Dechové soboty -Konzervatoř Brno

2

Klavírní soboty -Konzervatoř Brno

3

Akreditovaný kurz pro sbormistry- Krajská
knihovna Pardubice

1

Jaký bude kariérní systém učitelů- NIDV Jihlava

1

Využiti nových metod a forem ve výuce
strunných nástrojů na ZUŠ – NIDV Jihlava

1
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údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
název programu ( besídky)

datum

místo konání

žáci oboru

koncertní sál ZUŠ

hudební obor

konání
Žákovský koncert

6. 11. 2014

Vánoční koncert

16. 12. 2014 aula ZŠ Osová Bítýška hudební obor

Vánoční koncert Penzion Rosice

16. 12. 2014 Penzion Rosice

hudební obor

Vánoční koncert

18. 12. 2014 koncertní sál ZUŠ

hudební obor

Celostátní interpretační soutěžškolní kolo pro dechové nástroje a

23. 1. 2015

koncertní sál ZUŠ

hudební obor

sólový zpěv
Soutěžní přehlídka tanečního oboru 5. 2. 2015

KD Nové Město na

taneční obor

Moravě
Jarní koncert

26. 3. 2015

Koncertní sál ZUŠ

hudební obor

23. 4. 2015

koncertní sál ZUŠ

hudební obor

Absolventský koncert

28. 5. 2015

koncertní sál ZUŠ

hudební obor

Žákovský koncert

16. 6. 2015

aula ZŠ Osová Bítýška hudební obor

Mezinárodní žákovský koncert
65. výročí založení školy

„Výstava výtvarného oboru“

25. 5. 2015
29. 5. 2015

prostory ZUŠ

výtvarný obor

„Už umím hrát“

22. 6. 2015

koncertní sál ZUŠ

hudební obor

Koncert mladých zpěváků Kraje

5. 6. 2015

Koncertní sál ZUŠ

Hrotovice

„ Děti hrají rodičům“

23. 6. 2015

koncertní sál ZUŠ

hudební obor

Závěrečný koncert žáků

24. 6. 2015

KD Velká Bíteš

taneční a hudební obor

Letní karneval Senec (Sloven.)

26. 6. 2015

Slovensko Senec -

Tom Tom Band

Vysočina

náměstí
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Naše jiné úspěchy:
23. ledna 2015 proběhlo školní kolo soutěže, v rámci celostátní interpretační soutěže vyhlašované
MŠMT pro obory: dechové nástroje, sólový a komorní zpěv a hra na bicí nástroje.
 OKRESNÍ KOLO
Jméno a příjmení

Umístění

Kategorie

Nástroj

Ondřej Turek

1. místo

I.

Tenor

Radek Jaša

2. místo

I.

Trubka

Jakub Janšta

1. místo

II.

Trubka

Terezie Fabíková

2. místo

I.

Klarinet

Vojtěch Borkovec

2. místo

III.

Klarinet

Kateřina Vrzalová

1. místo s postupem

V.

Příčná flétna

Kateřina Kolocová

1. místo

VII.

Příčná flétna

Nikol Pavlíčková

1. místo

I.

Zobcová flétna

Daniela Jašová

1. místo

II.

Zobcová flétna

Viktorie Kroulíková

2. místo

II.

Zobcová flétna

David Klíma

1. místo

III.

Zobcová flétna

Beáta Hovadíková

1. místo s postupem

V.

Zobcová flétna

Elen Fantová

1. místo

0.

Sólový zpěv

Adéla Ráboňová

1. místo

I.

Sólový zpěv

Veronika Radová

2. místo

IV.

Sólový zpěv

Kateřina Vrzalová

1. místo s postupem

VI.

Sólový zpěv

Veronika Radová

1. místo s postupem

Kateřina Vrzalová

II.

Komorní zpěv -duo

 KRAJSKÉ KOLO
Jméno a příjmení

Umístění

Kategorie

Beáta Hovadíková

3. místo

V.

Zobcová flétna

Kateřina Vrzalová

3. místo

V.

Příčná flétna

Kateřina Vrzalová

1. místo s postupem

VI.

Sólový zpěv

Veronika Radová

1. místo

Kateřina Vrzalová
Daniel Křivánek

1. místo s postupem

TOM TOM Band Velká

1. místo s postupem

Bíteš

II.
VII.
III.

Nástroj

Komorní zpěv -duo
Bicí nástroje
Souborová hra- bicí nástr.
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 CELOSTÁTNÍ ÚSTŘEDNÍ KOLO
Jméno a příjmení

cena

Kateřina Vrzalová

2. místo

Daniel Křivánek

Čestné uznání I.
stupně

TOM TOM Band

3. cena

Velká Bíteš

Kategorie
VI.
VII.

III.

Nástroj
Sólový zpěv
Bicí nástroje
Souborová hra- bicí nástroje

Výtvarný obor
I v letošním školním roce dosáhli žáci výtvarného oboru na řadu ocenění
Počet zaslaných
Název- téma soutěže
Ocenění získaná v rámci
prací
do které se zapojili
Vyhlašovatel soutěže
soutěží
žáci naší ZUŠ
3. místo- Monika Havlišová
Voda štětcem a básní Povodí Moravy
22

„Čtěte se slonem
Bobem“
„Modlitba pro rodinu
Pohádka na poštovní
známce
Ukaž svůj talent s
ASTROU
Srdce s láskou
darované
Mé toulky za zvěří
Jak to udělat aby lidé
nekouřili

Požární ochrana očima
dětí

Národní
pedagogické
muzeum a knihovna
Praha
Praha

8
14

Jičín - město
pohádky

12

Astra VaršavaPolsko

17

OPTYS Praha
Českomoravská
myslivecká jednota
Státní zdravotní
ústav Praha

Krajské kolo HZS
Přibyslav

2. místo – Dominik Wünsch
Čestné uznání
- Iveta Pospíšilová
- Jan Hovadík

28
12

Věcný dar pro všechny
práce
6. místo – Beáta Hovadíková
8. místo -Lenka Kročilová

3

Diplom pro všechny práce

9

1. místo – Iveta Pospíšilová
1. místo- Helena Milerová
2. místo- Tereza Smejkalová
2. místo -Pavel Fousek
3. místo- Jakub Hekal
3. místo Pavel Drápal
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i) údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČSI a ostatních
veřejnosprávních kontrolách



Veřejnosprávní kontrola se uskutečnila dne 20. 10. 2014. Předmětem kontroly byla aplikace
vybraných novel právních předpisů, aplikace zákona č. 320/2001 a dokladová kontrola. Dle
Protokolu č. 4/2014 nebyly shledány žádné nedostatky, doporučení byla vzata na vědomí.
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j) základní údaje o hospodaření školy za rok 2014
PŘÍJMY NEINVESTIČNÍ CELKEM v
Kč
Dotace MŠMT

5 373 028

UZ 33353

4 415 000

Dotace MŠMT

38 357

provozní dotace

159 950

úplata za vzdělávání

742 520

úroky z běžného účtu

2 314

výnosy z účtu 403

3 712

dary a ostatní příjmy
VÝDAJE NEINVESTIČNÍ CELKEM v
Kč
náklady na platy
náklady na OPPP
odvody soc.a zdr. poj. a zákonné pojištění

11 175
5 236 228

3 193 041
193 000
1 105 734

odvody do fondu FKSP

31 932

DVPP

21 657

výdaje na učební pomůcky

54 312

DDHM

95 010

ostatní provozní náklady

54 882

opravy a udržování, technické zhod.

41 372

cestovné

15 724

nájem

80 000

energie

155 882

odpisy

16 762

služby

176 920

zisk

136 800,00

Zisk ve výši 136.800,- Kč byl rozdělen do fondů organizace.

Stav fondů k 31. 12. 2014
Rezervní fond
Investiční fond
Fond odměn
FKSP

52588
3308
85878
3915

14

Grafická část

Neinvestiční příjmy 2014
0%
14%

Dotace MŠMT

3%
0%

dary jiné příjmy

provozní dotace

úplata za vzdělávání

83%
úroky z běžného účtu

Neinvestiční výdaje 2014
1%

0%

1%

2%

0%
3%

náklady na platy

5%

náklady na OPPP

1% 1%

odvody soc.a zdr. poj.
odvody do fondu FKSP
výdaje na učební pomůcky

DVPP

21%

DDHM

61%

ostatní provozní náklady
opravy a udržování

4%
cestovné

energie
služby
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Část I.
Rozbor hospodaření
V roce 2014 hospodařila škola s příspěvkem zřizovatele na činnost, příjmy z hlavní činnosti,
ostatními příjmy. Jednotlivé položky rozpočtu jsou uvedeny v tabulce o hospodaření školy.
Výsledkem hospodaření za rok 2014 byl zisk ve výši 136.800,- Kč, který byl v roce 2015 rozdělen
do fondů PO. Po schválení zřizovatelem bylo do rezervního fondu převedeno 135.000,- Kč, do
fondu odměn 1.800,- Kč.

Část II.
Dotace ze státního rozpočtu





Dotace na přímé náklady
Dotace MŠMT
Dotace MŠMT

UZ 33353 ve výši 4.415.000,- Kč
UZ 33052 ve výši
29.518,- Kč
UZ 33051 ve výši
8.839,- Kč

Všechny dotace byly vyčerpány v souladu s podmínkami pro jejich poskytnutí.

Část III.
Dotace z rozpočtu USC
Z rozpočtu zřizovatele byla poskytnuta dotace ve výši 159.950- Kč na dokrytí mzdových nákladů,
odpisy a pořízení učebních pomůcek.
Část IV.
Hospodářská činnost
Základní umělecká škola Velká Bíteš nemá žádnou hospodářskou činnost a rovněž nemá příjmy,
z této činnosti plynoucí.

Část V.
Péče o spravovaný majetek
Stav majetku ve správě ZUŠ Velká Bíteš byl k 31. 12. 2014 následující:
účet 028
účet 022

DDHM
DHM

1.744.847,56
624.492,-

Část VI.
Závěr
ZUŠ hospodaří s finančními prostředky poskytovanými ze státního rozpočtu a s prostředky
poskytnutými zřizovatelem dle pravidel pro čerpání těchto prostředků.
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k) údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních projektů
Rozvojové programy ve školním roce 2014/2015
 Zvýšení platů pracovníků regionálního školství UZ 33052.
 Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství UZ 33051

l) údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Základní umělecká škola se ve školním roce 2014/2015 nezapojila do celoživotního učení.

m) údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných
z cizích zdrojů
Ve školním roce 2014/2015 jsme předložili žádost o dotaci v rámci projektu vyhlášeného MŠMT
„Podpora zabezpečení škol a školských zařízení“ na zvýšení bezpečnosti žáků ve škole. Náš projekt
na pořízení přístupového čipového systému nebyl pro velký převis žádostí podpořen.
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n) údaje o spolupráci s odborovými organizacemi a dalšími partnery při plnění
úkolů ve vzdělávání
Na ZUŠ Velká Bíteš nepůsobí odborová organizace.
Spolupráce s kým
Bítešský hudební půlkruh
Hudební obor

Klub kultury Velká Bíteš
Penzion pro seniory
Domov důchodců

Taneční obor

Výtvarný obor

Zpracovala: Olga Karmazínová
Říjen 2015

Jakým způsobem
Vystoupení žáků před začátkem
koncertů
Hudební vystoupení na
vernisážích, náměstí, na akcích
pořádaných KK
Hudební vystoupení
Hudební vystoupení

Spolupráce s kým
Klub kultury Velká Bíteš

Jakým způsobem
Předtančení na plesech- Farní,
Rybářský, Městský

Spolupráce s kým

Jakým způsobem
Veřejná výstava absolventských
prací a prezentace činnosti

MŠ a ZŠ v okolí

......................................
František Kratochvíl, ředitel školy
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