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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:
kapacita:

příspěvková organizace Města Velká Bíteš
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 (6. - 7. ročník)
- dle ŠVP „ Umění jako součást života „ čj. VB ZUS 186/2016
pro 1. - 5. ročník

 taneční obor

- dle učebních plánů pro ZUŠ č. j. 17620/2003-22(6. - 7. ročník)
- dle ŠVP „ Umění jako součást života„ čj. VB ZUS 186/2016
pro 1. - 5. ročník

 výtvarný obor

- dle učebních plánů pro ZUŠ č. j. 18455/2002-22(6. - 7. ročník)
- dle ŠVP „ Umění jako součást života „ čj. VB ZUS 186/2016
pro 1. - 5. ročník

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

limit zaměstnanců stanovený

11,16

fyzicky

přepočteno

pedagog. pracovníci

17

10,2

neped. pracovníci

2

1,2

celkem

19

11,4

jednotlivé obory

fyzicky

přepočteno

hudební

15

8,867

výtvarný

1

0,714

taneční

1

0,619

literárně- dramatický

0

0

celkem

17

10,2

odborná a pedagogická způsobilost pedagogických pracovníků
Plně kvalifikovaní
17

Bez odborné způsobilosti
0
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d) údaje o přijímacím řízení a následném přijetí do školy
Talentové zkoušky pro přijetí žáků do přípravných a prvních ročníků studia proběhly
30. 5. 2016 a 1. 6. 2016
Školní rok 2016/2017

1. ročník

Přípravná výchova

Hudební obor

37

14

Taneční obor

9

7

Výtvarný obor

11

0

e) údaje o výsledcích vzdělávání žáků
Průběh vzdělávání


přípravný stupeň - zde mohou být zařazováni žáci od 5 let



I. stupeň základního studia - pro žáky od 7 let věku, v 1. až 7. ročníku dle vzdělávacího plánu



II. stupeň základního studia - pro žáky od 14 let a žáky pokračující ve vzdělávání po ukončení I.
stupně základního studia

Ve školním roce 2016 /2017probíhala výuka 1. až 5. ročníku podle inovovaného 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.
Počty žáků ve školním roce 2016/2017

rozdělení

počty

dívky

211

chlapci

89

celkem

300

Počty žáků
chlapci

dívky

30%

70%

Výsledky vzdělávání - počty žáků - rozdělení podle prospěchu k 30. 6. 2017

Vyučovaný obor

S vyznamenáním

Prospěl

Neprospěl

Potvrzení o

Ukončili

přípravném

vzdělávání v 1.

studiu

pololetí

Hudební obor

161

15

0

14

1

Taneční obor

36

0

0

7

0

Výtvarný obor

66

0

0

0

1
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Rozdělení žáků podle vyučovaných oborů

Obory

Počet žáků

Hudební obor

191

Výtvarný obor

66

LDO

0

Taneční obor

43
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Rozdělení hudebního oboru podle jednotlivých vyučovaných nástrojů ve školním roce 2016/2017
Předmět
Elektrické klávesové nástroje
Hra na akordeon
Hra na bicí nástroje
Hra na elektrickou kytaru
Hra na housle
Hra na klarinet
Hra na klavír
Hra na kytaru
Hra na příčnou flétnu
Hra na saxofon
Hra na tenor
Hra na trubku
Hra na violoncello
Hra na zobcovou flétnu
PHV
Sólový zpěv
celkem

Celkem žáků
1
11
9
1
12
7
65
21
9
1
2
7
3
11
14
17
191

%
0,5
5,8
4,7
0,5
6,3
3,7
34,0
11,0
4,7
0,5
1,0
3,7
1,6
5,8
7,3
8,9
100%

Počet absolventů školního roku 2016/2017

celkem
18

hudební obor
11

taneční obor
0

výtvarný obor
7
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f) údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Prevence sociálně patologických jevů probíhá v rámci vzdělávací činnosti školy. Základní umělecká škola
podporuje smysluplné využití volného času dětí, vede je k vytváření správných postojů a návyků. Podporuje
estetické vnímání a zdravou sebedůvěru žáků. Usiluje o vzájemnou spolupráci žáků při uměleckých
vystoupeních organizovaných školou. Velký důraz je kladen na zapojení žáků do školních souborů a
orchestrů, což vede k podpoře vzájemné tolerance a participaci žáků na výsledcích vzdělávání.

g) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Název kurzu
Elektronický systém soutěží ZUŠ

počet ped. pracovníků

1

NIDV Jihlava
Klavírní soboty - Konzervatoř Brno (cyklus seminářů)
Akordeonové soboty - Konzervatoř Brno
(cyklus seminářů)

1

1

Nové metodické postupy ve výuce kytaristů –
Konzervatoř Brno

1

Celostátní vzdělávací setkání vedoucích pracovníků
ZUŠ - Fakta Žďár n. S.

1
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h) údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
název programu - koncertu

datum

místo konání

žáci oboru

25. 10. 2016

koncertní sál ZUŠ

hudební obor

13. 12. 2016

Penzion Rosice

hudební obor

14. 12. 2016

KD Velká Bíteš

hudební obor

15. 12. 2016

koncertní sál ZUŠ

hudební obor

16. 12. 2016

aula ZŠ Osová Bítýška

hudební obor

24. 1. 2017

koncertní sál ZUŠ

hudební obor

koncertní sál ZUŠ

hudební obor

9. 2. 2017

ZUŠ Nové Město na Moravě

hudební obor

7. 3. 2017

ZUŠ Žďár nad Sázavou

hudební obor

7. 3. 2017

ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem

hudební obor

ZUŠ Jihlava

hudební obor

konání
Žákovský koncert

Vánoční koncert Penzion Rosice

Vánoční koncert

Vánoční koncert

Vánoční koncert
Celostátní interpretační soutěžškolní kolo – Hra na klavír
Celostátní interpretační soutěžškolní kolo – Hra na smyčcové nástroje a kytaru

7. 2. 2017

Celostátní interpretační soutěž- Okresní kolo – Hra
na klavír
Celostátní interpretační soutěž- Okresní kolo – Hra
na kytaru
Celostátní interpretační soutěž- Okresní kolo – Hra
na housle
Celostátní interpretační soutěž- Krajské kolo – Hra na
klavír

17. 3. 2017

Celostátní interpretační soutěž- Krajské kolo – Hra na

hudební obor
28. 3. 2017

ZUŠ Třebíč

Jarní koncert

28. 3. 2017

Koncertní sál ZUŠ

hudební obor

Celostátní interpretační soutěž- Krajské kolo – Hra na

5. 4. 2017

ZUŠ Havlíčkův Brod

hudební obor

7. 4. 2017

Koncertní sál v Jezuitskom kostole

Senec, Slovensko

23. 5. 2017

koncertní sál ZUŠ

hudební obor

ZUŠ OPEN

30. 5. 2017

KD Velká Bíteš

Hudební, taneční a výtvarný obor

Žákovský koncert

16. 6. 2016

aula ZŠ Osová Bítýška

hudební obor

prostory ZUŠ

výtvarný obor

housle

kytaru
Mezinárodní koncert uměleckých škol

Absolventský koncert

22. 5. 2017 Výstava výtvarného oboru

26. 5. 2017

„Už umím hrát“

20. 6. 2017

koncertní sál ZUŠ

hudební obor

„ Děti hrají rodičům“

22. 6. 2017

koncertní sál ZUŠ

hudební obor
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Naše jiné úspěchy:
 OKRESNÍ KOLO
Jméno a příjmení

Umístění

Kategorie

Nástroj

Vendula Loupová

1. místo s postupem

II.

klavír

Karina Kolková

1. místo s postupem

0.

klavír

Natálie Lacinová

1. místo

I.

klavír

Anna Žáková

1. místo

VII.

klavír

Tereza Žaloudková

2. místo

I.

klavír

Alice Sedmíková

2. místo

III.

klavír

Hana Pestrová

2. místo

IV.

klavír

Tereza Smutná

2. místo

V.

klavír

Lukáš Karmazín

1. místo s postupem

I.

housle

Anna Strašáková

1. místo s postupem

II.

housle

Natálie Doubková

1. místo s postupem

0.

kytara

 KRAJSKÉ KOLO
Jméno a příjmení

Umístění

Kategorie

Nástroj

Karina Kolková

3. místo

0.

klavír

Vendula Loupová

3. místo

II.

klavír

Lukáš Karmazín

2. místo

I.

housle

Anna Strašáková

3. místo

II.

housle

Natálie Doubková

2. místo

0.

kytara

Výtvarný obor

I v letošním školním roce dosáhli žáci výtvarného oboru na řadu ocenění
Název - téma soutěže,
do které se zapojili žáci
Vyhlašovatel soutěže
Ocenění získaná v rámci soutěží
ZUŠ
Cena Generálního ředitelství – kolektiv žáků –
Keramika II.
1. místo kolektiv žáků- Keramika I.
Cena Redakční rady- Karolína Vrbová
Voda štětcem a básní XII. Povodí Moravy
2. místo – Patrik Wünsch
3. místo- Daniel Pospíchal
3. místo-Kamila Žáková
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Název - téma soutěže,
do které se zapojili žáci
ZUŠ

Stvoř svůj svět

Vyhlašovatel soutěže

SPUŠ Jihlava - Helenín

Ocenění získaná v rámci soutěží

5. místo Alena Millerová

Srdce s láskou darované

Optys Praha – AGE
Praha

4. - 10. místo v republikovém kole

Konto Bariéry -Kalendář

Lužánky Brno

1. místo Filip Klíma

Národní kolo soutěže

3. místo – Natálie Trojanová

Požární ochrana očima
dětí

Krajské sdružení
hasičů

Okresní sdružení
hasičů

Návraty

MŠMT- celonárodní
soutěž ZUŠ ve
výtvarném oboru

1. místo – Natálie Trojanová
1. místo – Eliška Rosecká
2. místo - Kamila Žáková
3. místo - Karolína Řezáčová
2. místo - Pavel Fousek
1. místo - Iveta Pospíšilová
2. místo - Kamila Žáková
2. místo - Natálie Trojanová
3. místo - Pavel Fousek
1. místo - Iveta Pospíšilová
1. místo – Eliška Rosecká
Postup do národního kolo ve zlatém a stříbrném
pásmu s výstavou ve Šternberku
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i) údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČSI a ostatních veřejnosprávních kontrolách



Veřejnosprávní kontrola dne 24. 10. 2016. Předmětem kontroly byla aplikace vybraných novel
právních předpisů, aplikace zákona č. 320/2001 a dokladová kontrola.
Dle Protokolu č. 4/2016nebyly shledány žádné nedostatky, doporučení byla vzata na vědomí.



Kontrola plateb pojistného OSSZ a dodržování ostatních povinností plátce pojistného. Kontrola se
uskutečnila dne 29. 9. 2016 a týkala se období od 1. 10. 2013 do 31. 8. 2016. V závěrečném
protokolu o výsledku kontroly bylo konstatováno, že nebyly zjištěny žádné nedostatky ani
pochybení plátce.
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j) základní údaje o hospodaření školy za rok 2016
VÝNOSY NEINVESTIČNÍ CELKEM v Kč

5 943 364

Dotace MŠMT

UZ 33353

4 856 000

Dotace MŠMT

UZ 33052

148 493

provozní dotace

149 363

úplata za vzdělávání

747 292

úroky z běžného účtu
výnosy z účtu 403
dary a ostatní příjmy

894
6 365
34 957

NÁKLADY NEINVESTIČNÍ CELKEM v Kč

5 897 818

náklady na platy

3 554 546

náklady na OPPP

245 000

odvody soc.a zdr. poj. a
zákonné pojištění

1 228 944

odvody do fondu FKSP

53 318

DVPP

17 162

výdaje na učební pomůcky

42 781

DDHM
ostatní provozní náklady
opravy a udržování

156 438
93 208
102 719

cestovné

12 630

nájem

80 000

energie

178 197

odpisy

31 081

služby

101 794

zisk

Stav fondů k 31. 12. 2016
Rezervní fond
Investiční fond

45 546,00

58300
0

Fond odměn

76795

FKSP

27071
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Grafická část

Výnosy roku 2016

0%
0%

2%

1%
Dotace MŠMT

13%

2%

Dotace MŠMT
provozní dotace

úplata za vzdělávání
úroky z běžného účtu
výnosy z účtu 403

82%

dary a ostaní příjmy

Náklady 2016

náklady na platy
náklady na OPPP

0%
1%

1%

2%
3%

2%

1%

odvody soc.a zdr. poj. a zákonné
pojištění
odvody do fondu FKSP

0% 2%
3%

DVPP

0%

výdaje na učební pomůcky
DDHM
ostatní provozní náklady
21%

opravy a udržování, technické zhod.
60%

cestovné
nájem

4%

energie
odpisy
služby
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Část I.
Rozbor hospodaření
V roce 2016 hospodařila škola s příspěvkem zřizovatele na činnost, příjmy z hlavní činnosti, dary od
soukromých subjektů a ostatními příjmy. Jednotlivé položky rozpočtu jsou uvedeny v tabulce o hospodaření
školy.
Výsledkem hospodaření za rok 2016 byl zisk ve výši 45.546,-,- Kč, který byl v roce 2017 rozdělen do fondů.
Část II.
Dotace ze státního rozpočtu



Dotace na přímé náklady
Dotace MŠMT

UZ 33353 ve výši 4.856.000,- Kč
UZ 33052 ve výši 148.493,- 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 149.363,- 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. 2016 následující:
účet 018
účet 028
účet 022

DDNHM
DDHM
DHM

72.273,2.082.975,90
715.242,-

Část VI.
Závěr
ZUŠ hospodaří s finančními prostředky poskytovanými ze státního rozpočtu a s prostředky poskytnutými
zřizovatelem dle pravidel pro čerpání těchto prostředků.

k) údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních projektů
Rozvojové programy ve školním roce 2016/2017
 Zvýšení platů pracovníků regionálního školství UZ 33052.
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l) údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Základní umělecká škola se ve školním roce 2015/2016 nezapojila do celoživotního učení.

m) údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů

Nebyly realizovány projekty financované z cizích zdrojů
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Foto archiv školy ze školních koncertů pro veřejnost

17

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 2017

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, Hasičský

Spolupráce s kým

Jakým způsobem
Veřejná výstava absolventských
prací a prezentace činnosti na ZUŠ
OPEN

MŠ a ZŠ v okolí

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