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                       VÝROČNÍ ZPRÁVA O ZUŠ G. MAHLERA HUMPOLEC    

                                                 ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 

 

 

1/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 

 

 

Název školy, adresa: Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec, Školní 701, 

Zřizovatel: město Humpolec 

IČO: 62540114 

IZO: 102175543 

Kontakt: 565532144,zus.gm@tiscali.cz, 

 

Ředitel školy Josef Jirků, reditel@zus-humpolec.cz, 

Zástupkyně ředitele: MgA.Dita Urbánková Čeledová DiS, dita.celedova@email.cz, 

 

Od 1. 9. 1996 byl na základě výsledků v uměleckém vzdělávání škole propůjčen čestný 

název:Základní umělecká škola Gustava Mahlera 

Od 1. 1. 2004 byla Základní umělecká škola zařazena do sítě škol 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

 

2/ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

 

Vymezení hlavní činnosti 

 

Základní umělecká škola G.Mahlera poskytuje základy uměleckého vzdělávání 

s přípravou některých žáků ke studiu na vyšších uměleckých školách,/konzervatoře, 

vysoké školy/.Žáci studují hudební, výtvarný a tanečním obor I. a II. stupně uměleckého 

vzdělávání. Výuka probíhá i ve studiu pro dospělé.Od školního roku 2017/2018 bude 

zahájena výuka Literárně dramatického oboru. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

3/ TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO VÝUKU ŽÁKŮ 

 

Vlastníkem budovy ZUŠ G.Mahlera je  město Humpolec,které je zřizovatelem školy 

V budově je využíváno 25 učeben, suterén, první,druhé a třetí patro/.Jsou využity všechna 

místnosti na učebny pro žáky a sklady. 

Během prázdnin byly vymalovány dvě učebny VO v suterénu,/výuka modelování/ a učebna  

pro výuku hry na dechové dřevěné nástroje,/II.poschodí/,která byla vybavena novým 

nábytkem. 

Dle žádostí učitelů byly pořízeny některé hudební nástroje společně s opravou školních 

nástrojů v hodnotě 150000 Kč.. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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4/ KAPACITA ŠKOLY 

 

Škola má povolenou kapacitu do 600 žáků 

Ve školním roce 2016/2017 bylo vyučováno celkem 581 žáků. Z tohoto počtu bylo v HO 377 

žáků,VO 104  žáků,TO  100 žáků  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

5/ UČEBNÍ PLÁNY  

 

Žáci ZUŠ G. Mahlera jsou vyučováni dle Školního vzdělávacího programu /ŠVP/.který 

umožňuje výuku dle vlastních učebních plánů včetně ročníkových výstupů. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

 

6/ ZÁKLADNÍ CÍLE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍHO PROCESU 

 

Hlavním úkolem v uměleckém vzdělávání je vést žáky školy k rozvoji talentu ve studijním 

zaměření na odpovídající úrovni. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

 

7/ UMĚLECKÁ RADA ŠKOLY 

 

 Umělecká rada školy je poradním orgánem ředitelství ZUŠ v umělecké činnosti.. 

 Tato umělecká rada školy je složena z pěti učitelů hudebního oboru a dvou učitelů oborů  

  kolektivních.. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

 

8/ ASOCIACE ZUŠ /AZUŠ/ 

 

ZUŠ G. Mahlera je členem AZUŠ od roku 2000 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

9/ CIZÍ STÁTNÍ PŘÍSLUŠNÍCI 

 

Ve školním roce 2016/2017 studovali na škole ….. cizí státní příslušníci 

  /statistický výkaz/ ………………………. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                     

 

10/ PŘIJMUTÍ ŽÁKŮ KE STUDIU 

 

Výběrem nových žáků pro studium HO byla pověřena zástupkyně ředitele,která ve spolupráci  

S vybranými učiteli HO provádí talentovou zkoušku z hudebnosti. Učitelé VO a TO si 

provádí výběr žáků dle daných pravidel přijímací zkoušky.. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------    



 

                                                     ---  3  --- 

 

11/ UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ A VÝSLEDKY 

Všichni žáci školy absolvují postupovou zkoušku.s obhajobou ročníkových výstupů. 

Absolventi školy uzavírají I. a II. stupeň absolventským koncertem,vystoupením,nebo 

obhajobou výtvarných prací. 

Absolventi školy: celkem 33 / HO-19,VO-10,TO-4 / 

 Na vyšší umělecké školy byli přijati: HO- 2 žáci,VO- 4žáci,TO – 1 žák. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

12/ ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY 

 

Celkový počet pedagogů dvacet jedna                                                                                             

O provoz školy se starají čtyři provozní zaměstnanci  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

13/  ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ 

 

Ředitel školy a zástupkyně ředitele se zúčastnili sebevzdělávání dle aktuálních nabídek 

/NIDV/ a dalších vzdělávacích subjektů s akreditací. 

Pan učitel T.Vodrážka ukončil úspěšně studium pro možnost výkonu funkce řídícího 

pracovníka.. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14/ ÚČAST ŽÁKŮ V UMĚLECKÝCH SOUTĚŽÍ 

 

V soutěžích ZUŠ škola zaznamenala velké úspěchy ve hře na klavír.Tři žáci postoupili až 

do kola celostátního,kde získali jedno třetí místo a dvě čestná uznání.Do kola 

celostátního postoupil i DO školy,kde získal bronzové pásmo. 

 

Okresní kola soutěže: 

Hra na klavír – 34 soutěžících z pěti ZUŠ .naše škola 10 prvních míst s postupem do kola 

krajského,včetně absolutního vítěze celého Okresního kola.další umístění-jedno první místo   

Hra na smyčcové nástroje-/housle/-dvě první místa s postupem do krajského kola  

Hra na kytaru- jedno první místo                                                                                                                                     

 

Krajská kola soutěží: 

Hra na klavír- 49 soutěžících,z 10 žáků naší školy -3 žáci postup z prvního místa do kola 

nejvyššího,včetně absolutního vítěze celé soutěže, 4 žáci první místo a 3 žáci místo druhé. 

Hra na housle- 1 žák třetí místo /ověřit/ 

Dechový orchestr -1 místo s postupem do kola celostátního 

Výtvarný obor-postup do kola celostátního-kolektivní práce,dále v jednotlivcích 1 žák získal 

stříbrný diplom. Další umístění bylo v kolektivní práci žáků a jednotlivcích-dvakrát třetí 

místo. 

 

Mezinárodní soutěže 

 

Naše žákyně HO se zúčastnila mezinárodní soutěže ve hře na klávesové nástroje,zvítězila 

ve své kategorii a byla absolutním vítězem celé soutěže 

Žáci výtvarného oboru se zúčastnili soutěže v Rumunsku a  Německu.V každé soutěží 

získal jeden náš žák 1 místo, 

Bulharsko-umístění 4 našich žáků ze 6 žáků ČR. 
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15/ TALENT VYSOČINY   

 

Ředitel školy a vyučující VO navrhli k nominaci na TALENT VYSOČINY 2017 žáky 

hudebního a výtvarného oboru. TALENT 2017 získali žáci hudebního oboru ve hře na klavír, 

Diana Kvášová-absolutní vítěz okresního a krajského kola soutěže ZUŠ,účastník kola 

celostátního a Terezka Kopecká,vítěz okresního a krajského kola soutěže ve své 

kategorii,účastník kola celostátního.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

16/ VEŘEJNÉ PREZENTACE ŽÁKŮ ŠKOLY 

 

Ve školním roce 2016/2017 uskutečnili žáci hudebního, výtvarného a tanečního oboru 

více jak 150 prezentací.  

 

Žáci hudebního oboru vystupovali při veřejných a třídních koncertech, absolventských 

koncertech, koncertech pro seniory, vítání občánků, vánočních koncertech a akcích 

pořádaných v Humpolci a jeho okolí.Velkou prezentací školy bylo zapojení se do celonárodní 

akce uměleckých škol ZUŠ OPEN,kde se škola představila ve své činnosti uměleckých oborů 

na Horním náměstí Humpolec,Součástí bylo i vystoupení žáků a rodinných příslušníků s 

názvem Hraje celá rodina.Dechový orchestr školy koncertoval v Německu, Rakousku, 

Belgii a Francii. 

Ředitelství školy uskutečnilo již tradičně pro veřejnost vánoční mši J. J. Ryby - Hej mistře. 

v evangelickém kostelu Humpolec. 

 

Žáci výtvarného oboru se zúčastnili celé řady našich a mezinárodních soutěží. 
Lidice,Rumunsko,Německo,Bulharsko,Kladenská veverka,Zlatý oříšek.Během školního roku 

se pak uskutečnilo dalších 12 výstav prací žáků. 

 

Žáci tanečního oboru velmi dobře spolupracují s hudebním oborem,zejména s žáky studující 

zpěv,kde vznikají nové muzikálové projekty,řada vystoupení je pro žáky škol a organizace ve 

městě a jeho okolí.Uskutečnila se i řada předtančení v rámci pořádaných plesů a akcí 

organizací ve městě. 

 

Spolupráce školy s rodiči žáků, zřizovatelem, školami a subjekty v městě a okolí 

Vedení školy spolupracuje s Radou rodičů při ZUŠ.Tato Rada rodičů má devět členů. 

Spolupráce se zřizovatelem školy je bezproblémová. ZUŠ zajišťuje pro město řadu 

vystoupení. 

Spolupráce je  se školami/MŠ,ZŠ,gymnáziem/. 

Spolupráce se subjekty. Škola spolupracuje s Občanským sdružením Mahler 2000, 

Střediskem volného času, rodinným pivovarem Bernard, MěKIS, seniory města,MEDOU a  

řadou dalších. 

 

. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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17/  ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH KONTROL 

 

V účetnictví školy byla provedena kontrola auditorskou v oblasti čerpání 

příspěvku,fondů,inventur a oprav,inventarizaci majetku a majetkových závazků 

k 31.12.2016.Nedostatky nebyly zjištěny. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

18/ ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ   

 

Výše měsíční úplaty za vzdělávání HO 200 – 270 Kč  

                                                           VO  220 Kč 

                                                           TO  160- 220 Kč 

Úplata za vzdělávání je hrazena vždy za I a II pololetí školního roku 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

19/  EKONOMICKÁ ČÁST VÝROČNÍ ZPRÁVY 

 

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2016 

Náklady celkem- hlavní činnost- 11,228 315 

Výnosy celkem-   hlavní činnost- 11,229 989 

                              výnosy z transférů- 9, 770 955 

                              čerpání fondů-  89,300 

                              vývoj z prodeje staveb - 1,366 134 

 

Hospodářský výsledek : 1. 674 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

20/ PROVOZ ŠKOLY  

 

O provoz v budově pečují velmi dobře čtyři  zaměstnanci.  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

ZÁVĚR VÝROČNÍ ZPRÁVY  

 

Základním posláním umělecké školy v Humpolci je rozvíjení talentu žáka v uměleckém 

vzdělávání s udržením si úrovně školy jako celku v rámci kraje Vysočina a ČR. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

 

 

 

     Výroční zprávu zpracoval 28. srpna 2017.                  Josef Jirků ředitel školy 

 

 

 

 

Všichni zaměstnanci byli informováni o této výroční zprávě při Zahajovací poradě 

školního roku 2017/2018. Výroční zpráva je také zveřejněna na webu školy. 


