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

Velká Bíteš, Hrnčířská 117

telefon / fax

566532263

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 zřizovatele

kapacita:

300 ţáků

Śkola 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
dle ŠVP „ Umění jako součást ţivota „ čj. VB ZUS 14/2012
pro 1. ročníky

-

taneční

dle učebních plánů pro ZUŠ č.j. 17620/2003-22
dle ŠVP „ Umění jako součást ţivota „ čj. VB ZUS 14/2012
pro 1. ročníky

-

výtvarný

dle učebních plánů pro ZUŠ č.j. 18455/2002-22
dle ŠVP „ Umění jako součást ţivota „ čj. VB ZUS 14/2012
pro 1. ročníky

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

limit zaměstnanců stanovený

11,14

fyzicky

přepočteno

pedagog. pracovníci

16

10,51

neped. pracovníci

2

1,80

celkem

18

12,31

jednotlivé obory

fyzicky

přepočteno

hudební

14

9,082

výtvarný

1

0,714

taneční

1

0,714

liter.- dramatický

0

0

celkem

17

10,51

odborná a pedagogická způsobilost pedagogických pracovníků
Plně

Kvalifikovaní bez

kvalifikovaní

poţadovaného stupně

jiná praxe

vzdělání
13
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d) údaje o přijímacím řízení a následním přijetí do školy
Přijímací řízení na ZUŠ probíhá, po talentových zkouškách před komisí sloţené z učitelů školy, na
přelomu měsíce května a června předešlého školního roku.
Ve školním roce 2012-2013 nastoupilo k 1.září do výuky 300 dětí.
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e) údaje o výsledcích vzdělávání žáků
Na škole probíhá výuka ve dvou základních cyklech:
- I. cyklus

ţáci v 1. – 7. ročníku dle osnov

- II. cyklus

pokračování výuky hry na nástroj po ukončení I.cyklu

Ve školním roce 2012/20123 začala výuka ve všech 1. ročnících podle školního vzdělávacího
programu „ Umění jako součást ţivota“
V tomto školním roce ţádný ţák ZUŠ nepokračoval v některém z uměleckých oborů na středních
školách. Znalosti a dovednosti získané při studiu na Základní umělecké škole jsou však důleţité při
přijímacím řízení na pedagogické obory . Ve školnim roce 2012/2013 se hlásilo na různé typy
středních pedagogických škol téměř 5% našich ţáků .
Počty žáků ve školním roce 2012/2013

rozdělení

počty

dívky

203

chlapci

97

celkem

300

Počty žáků
chlapci

dívky

32%
68%

Rozdělení podle vyučovaných oborů

Podle oborů

počet

hudební obor

179

výtvarný obor

75

LDO

0

taneční

46

5

Rozdělení hudebního oboru podle jednotlivých vyučovaných nástrojů ve školní roce 2012-2013

Název
Hra na klavír
Hra na el. kláves. nástroje
Hra na akordeon
Hra na housle
Hra na violoncello
Hra na kytaru
Hra na zobcovou flétnu
Hra na flétnu (kromě zob.)
Hra na klarinet
Hra na trubku
Hra na bicí nástroje
Pěvecká hlasová výchova
PHV

Celkem

%

67
1
12
5
4
22
22
8
6
4
7
8
13

37,4
0,4
6,7
2,7
2,7
12,2
12,2
4,4
3,2
2,7
3,8
4,4
7,2

Rozdělení podle jednotlivých nástrojů

Hra na klavír
Hra na el. kláves. nástroje

Hra na akordeon
Hra na housle

2%

4%

5%

3%

Hra na violoncello

7%
37%

Hra na kytaru

5%
Hra na zobcovou flétnu

12%
7%

12%

Hra na flétnu (kromě zob.)
Hra na klarinet

1%
2%

3%

Hra na trubku
Hra na bicí nástroje
Pěvecká hlasová výchova
Přípravný ročník hudebního
oboru
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Počet absolventů školního roku 2012/2013

celkem

hudební obor

26

16

taneční obor

výtvarný obor

5

5

Absolventi hudebního oboru
2012/2013
6%

6%

klavír
6%

violoncello

6%

trubka

6%
7%

63%

kytara
flétna
zpěv
klarinet

f) údaje o prevenci sociálně patalogických jevů
Na Základní umělecké škole není ustanoven preventista SPJ. Specifické činnosti k prevenci SPJ
nejsou realizovány.
Samotné zaměření činnosti základní umělecké školy lze povaţovat za určitý způsob preventviního
působení na ţáky. Základní umělecká škola podporuje smysluplné vyuţítí volného času dětí, vede
je k vytváření správných postojů a návyků. Podporuje estetické vnímání a zdravou sebedůvěru
ţáků.
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g) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
typ kurzu

počet ped.pracovníků

Dechové soboty (Konzervatoř Brno)

1

Klavírní soboty (Konzervatoř Brno)

3

Zvyšování kompetencí pracovníku ZUŠ
Vzdělávací a konferenční centrum Telč

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

datum konání

místo konání

žáci oboru

Podzimní besídka

30.10.2012

koncertní sál ZUŠ

hudební obor

Vánoční koncert pro Domov

21.12.2012

Domov důchodců

hudební obor

důchodců Velká Bíteš

Velká Bíteš

Vánoční koncerty pro PBS

12.12.2012 a

Kulturní dům Velká

Velká Bíteš

13.12.2012

Bíteš

Vánoční koncert

13.12.2012

aula ZŠ Osová Bítýška hudební obor

Vánoční koncert pro Penzion

18.12.2012

Penzion Rosice

hudební obor

Vánoční koncert

20.12.2012

koncertní sál ZUŠ

hudební obor

Ţákovský koncert

28.2.2013

koncertní sál ZUŠ

hudební obor

Velikonoční koncert ZUŠ

26.3.2013

koncertní sál ZUŠ

hudební obor

Vystoupení ţáků ke Dni

5.4.2013

Kulturní dům Velká

hudební obor

hudební obor

Rosice

učitelů pro ZŠ Velká Bíteš

Bíteš

Výchovný koncert pro MŠ

18.4.2013

koncertní sál ZUŠ

Hudební obor

Mezinárodní koncert

2.5.2013

koncertní sál ZUŠ

hudební obor

Senec
Absolventský koncert

30.5.2013

koncertní sál ZUŠ

hudební obor

Tvoříme pro radost

28.5-1.6.2013

prostory ZUŠ

výtvarný obor

Taneční akademie

15.6.2013

KD Náměšť n.Oslavou taneční obor

Taneční akademie

16.6.2013

KD Budišov

taneční obor

Závěrečný koncet ţáků

26.6.2013

KD Velká Bíteš

taneční a hudební obor

Závěrečná besídka

18.6.2013

aula ZŠ Osová Bítýška hudební obor

Uţ umím hrát

24.6.2013

koncertní sál ZUŠ

hudební obor

Děti hrají rodičům

25.6.2013

koncertní sál ZUŠ

hudební obor

Senec - náměstí

Tom Tom Band

Letní karneval Senec (Sloven.) 28.6.2013
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Naše jiné úspěchy:
V rámci celostátní inerpretační soutěţe vyhlašované MŠMT pro obory:
 hra na elektronické klávesové nástroje
KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŢE -

ZUŠ Chotěboř

 Čestné uznání pro Kamila Bednáře

Výtvarný obor
Úspěšnou práci výtvarného oboru nejlépe dokreslují ocenění získaná v rámci celorepublikových
výtvarných soutěţí.
Název- téma soutěţe do které
se zapojili ţáci naší ZUŠ
Komenský a my
Cestou dvou bratří
Voda štětcem a básní

„Strašidla ze mlejna a okolí“ Jičín město pohádky
„Bible v ţivotě nás všech“

Vyhlašovatel soutěţe

Ocenění získaná v rámci soutěţí

Unie Comenius, Brandýs
nad Orlicí
Arcibiskupství olomoucké
a MŠMT

Čestné uznání pro Annu
Schwarzbachovou

Povodí Moravy
Nadační fond Jičín a
časopis Sluníčko,
Mateřídouška
Město Kralice nad
Oslavou

účast
Lenka Kročilová- Cena
generálního ředitele
Tereza Zaděláková – 2.místo
Beáta Hovadíková- 3. místo
Helena Milerová -1.místo
kategorie 2. st. ZŠ
Vojtěch Pospíšil - ocenění
Milena Michalíková - ocenění
Beáta Hovadíková - 1. místo
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i) údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČSI a ostatních
veřejnosprávních kontrolách



Veřejnosprávní kontrola se uskutečnila dne 30.10.2012. Předmětem kontroly byla aplikace
vybraných novel právních předpisů, aplikace zákona č. 320/2001 a dokladová kontrola. Dle
Protokolu č. 4/2012 nebyly shledány ţádné nedostaky , doporučení byla vzata na vědomí.



Kontrola placení pojistného na veřejné zdravotní pojištění u VZP
Předmětem kontroly uskutečně dne 14.11.2012 bylo:
 Dodrţování termínu splatnosti pojistného
 Správnost stanovení vyměřovacích základů
 Plnění oznamovací povinnosti
 Povinnost zasílání kopii pracovních úrazů
 Povinnost předávat přehled o platbách pojistného

Dle zprávy č. 84013795/12 nebyly shledány ţádné nedostatky ani pochybení.
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j) základní údaje o hospodaření školy za rok 2012
PŘÍJMY NEINVESTIČNÍ CELKEM v
Kč
Dotace MŠMT

5 162 141

UZ 33353

4 311 900

provozní dotace

102 966

úplata za vzdělávání

739 770

úroky z běţného účtu

2 600

Čerpání fondu odměn
VÝDAJE NEINVESTIČNÍ CELKEM v
Kč

4 905

náklady na platy
náklady na OPPP
odvody soc.a zdr. poj.

5 139 641

3 060 019
205 000
1 075 722

odvody do fondu FKSP

30 600

výdaje na učební pomůcky

50395

DDHM

107 660

ostatní provozní náklady

45 069

opravy a udrţování, technické zhod.

79 716

cestovné

12 040

energie

208 683

sluţby

264 737

zisk

+ 22500

Zisk ve výši 22.500,- Kč byl rozdělen do fondů organizace.

PŘÍJMY INVESTIČNÍ CELKEM v Kč

68 000

Dary- evidované na rezervním fondu

45 974

Rezervní fond z ostatních titulů
VÝDAJE INVESTIČNÍ CELKEM v Kč

22 026
64 692

DHM- elektrická pec

64692

Zůstatek na investičním fondu

3308
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Grafická část

Neinvestiční příjmy 2012
0%
2%

Dotace MŠMT

14%

0%

čerpání fondů

provozní dotace

úplata za vzdělávání

84%
úroky z běžného účtu

Neinvestiční výdaje 2012
0%
2%

2%

1%

1%

4%

5%
náklady na platy

1%

náklady na OPPP
odvody soc.a zdr. poj.
odvody do fondu FKSP

výdaje na učební pomůcky
DDHM

21%

ostatní provozní náklady
59%

opravy a udržování
cestovné

4%

energie
služby
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Část I.
Rozbor hospodaření
V roce 2012 hospodařila škola s příspěvkem zřizovatele na činnost, příjmy z hlavní činnosti,
ostatními příjmy . Jednotlivé částky jsou uvedeny v tabulce o hospodaření školy.
Výsledkem hospodaření za rok 2012 byl zisk ve výši 22.500,- Kč.

Část II.
Dotace ze státního rozpočtu


Dotace na přímé náklady

UZ 33353 ve výši 4.311.900,- 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 102.966- Kč na dokrytí mzdových nákladů,
odpisy a pořízení učebních pomůcek.
Část IV.
Hospodářská činnost
Základní umělecká škola Velká Bíteš nemá ţádnou hospodářskou činnost a rovněţ nemá příjmy,
z této činnosti plynoucí.

Část V.
Péče o spravovaný majetek
Stav majetku ve správě ZUŠ Velká Bíteš byl k 31.12.2012 následující:
účet 028
DDHM
1.623.668,účet 022
DHM
589.736,V roce 2012 byl s pouţitím finančních darů a finančních prostředků z rezervního fondu pořízen
DHM – elektrická pec muflová v hodnotě 64.692,- Kč.

Část VI.
Závěr
ZUŠ hospodaří s finančními prostředky poskytovanými ze státního rozpočtu a s prostředky
poskytnutými zřizovatelem dle pravidel pro čerpání těchto prostředků.
Přílohou této zprávy o hospodaření je :
- rozvaha, výkaz zisku a ztrát a příloha
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k) údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních projektů
Rozvojové programy ve školním roce 2012/2013 nebyly. V rámci mezinárodní spolupráce se ZUŠ
Senec vystoupili ţáci naší školy na mezinárodním koncertu základních uměleckých škol a na velké
městské slavnosti „ Karneval v Senci“.

l) údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Základní umělecká škola se ve školním roce 2012/2013 nezapojila do celoţivotního učení

m) údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných
z cizích zdrojů
Projekty z cizích zdrojů nebyly předkládány.

n) údaje o spolupráci s odborovými organizacemi a dalšími partnery při plnění
úkolů ve vzdělávání
Na ZUŠ Velká Bíteš nepůsobí odborová organizace.
Pedagogové školy spolupracují s Bítešským hudebním půlkruhem při zvyšování kulturního
podvědomí a společenského vnímání hudby u dětí a mládeţe.
Uskutečnily se koncerty pro seniory v Penzionu Rosice a pro bítešský Domov důchodců.
Ţáci naší školy vystupují na slavnostních akcích pořádaných PBS Velká Bíteš pro své zaměstnance.
Je navázána spolupráce tanečního oboru s místním kulturním centrem. V rámci této spolupráce
vystupují ţákyně tanečního oboru s programem plesového předtančení na tradičních akcích
(Rybářský ples, Farní ples, Městský ples).
Za spolupráce se ZUŠ Náměšť se daří uskutečňovat červnová vystoupení tanečního oboru
v kulturním domě v Náměšti nad Oslavou, Budišově a Ivančicích.
Kaţdoroční celotýdenní výstava výtvarného oboru je přístupná i pro širokou veřejnost, zejména
pro školy a mateřské školky z okolí.

Zpracovala: Bc.Olga Karmazínová
Září 2013

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

Získaná ocenění výtvarného oboru ve školním roce 2012/2013- diplomy
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Foto příloha :
Z vystoupení tanečního oboru
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Besídky hudebního oboru
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Výtvarný obor
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