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                                              VÝROČNÍ ZPRÁVA O ZUŠ    

                                                 ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 

 

 

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@zushumpolec.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 více talentovaných žáků ke studiu na vyšších uměleckých školách, 

/konzervatoře, vysoké umělecké školy/. Žáci studují hudební, výtvarný, taneční a 

literárně dramatický obor I. a II. stupně uměleckého vzdělávání. 

 

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

 

3/ TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO VÝUKU ŽÁKŮ, UČEBNÍ POMŮCKY 

 

Budova ZUŠ G. Mahlera je majetkem města Humpolce, které je zřizovatelem školy. 

V budově je využíváno 25 učeben-suterén, přízemí, první a druhé patro/.Ve třetím patře je 

koncertní sál pro prezentace žáků školy a dle požadavků i pro jiné školské subjekty města. 

Veškeré další místnosti jsou určené pro kabinety učitelů, sklady a archiv školy.   

Dle žádostí učitelů byly během školního roku pořízeny učební pomůcky/hudební nástroje, 

opravy, DDHM v celkové částce 200 000 Kč. 

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

 

Škola má pro studium oborů povolenou kapacitu 600 žáků 

Ve školním roce 2017/2018 bylo vyučováno celkem 591 žáků. Z tohoto počtu bylo 

vyučováno v PS HO 10 žáků, ostatní hudební předměty 368 žáků, VO 105 žáků, TO 99 žáků 

LDO- 10 žáků. 

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

5/ UČEBNÍ PLÁNY  

 

Žáci ZUŠ G. Mahlera jsou vyučováni dle ŠVP - učebních plánů a výstupů v jednotlivých 

ročnících studia.  

 

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

 

6/ ZÁKLADNÍ CÍLE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍHO PROCESU 

 

Cílem v uměleckém vzdělávání je rozvoj talentu ve studijním zaměření žáka školy. 

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

 

7/ UMĚLECKÁ RADA ŠKOLY 

 

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

 

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

 

8/ ASOCIACE ZUŠ /AZUŠ/ 

 

ZUŠ G. Mahlera je členem AZUŠ od roku 2000 

 

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

 

9/ CIZÍ STÁTNÍ PŘÍSLUŠNÍCI 

 

Ve školním roce 2017/2018 studovali na škole dva cizí státní příslušníci 

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

 

10/ PŘIJMUTÍ ŽÁKŮ KE STUDIU 

 

Během školního roku byli přezkoušeni formou talentové zkoušky žadatelé o zařazení do 

studia /přihlášky na IZUŠ-150 žáků/. Z tohoto počtu bylo vybráno 67 žáků, kteří byli zařazeni 

do studia předmětů ve školním roce 2018/2019.. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
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11/ UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ A VÝSLEDKY 

Všichni žáci školy vykonali postupovou zkoušku s ročníkovými výstupy. Absolventi školy 

uzavřeli I. a II. stupeň absolventským koncertem, závěrečnou zkouškou, vystoupením, nebo 

obhajobou výtvarných prací. 

Absolventi školy: celkem 50 / HO-25,VO-10,TO-15 / 

 Na vyšší umělecké školy byli přijati: HO- 1 žák, VO- 5 žáků, TO – 0, LDO- 0, 

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

12/ ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY 

Žáky školy vyučovalo celkem 23 pedagogů.                                                                                            

O provoz školy se starali čtyři provozní zaměstnanci  

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

13/  ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ 

Někteří učitelé se zúčastnili školení MAP v oblasti předškolní pedagogiky a profese 

pedagoga. Ředitel a zástupce ředitele absolvovali školní vzdělávací program /NIDV Jihlava/ – 

management a základy uměleckého vzdělávání. Všichni zaměstnanci školy byli proškoleni 

v GDPR /ochrana osobních údajů/ určeným smluvním pověřencem. 

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

14/ ÚČAST ŽÁKŮ V UMĚLECKÝCH SOUTĚŽÍ 

V soutěžích ZUŠ se naše škola prosadila a talentovaní žáci školy postoupili až do 

celostátních kol soutěží.                                                                                                                            

V hudebním oboru/zpěv sólo, komorní zpěv, dechové nástroje/ postoupilo 15 žáků 

z Okresních kol do krajských kol soutěží ZUŠ. V krajských kolech žáci obsadili velmi 

dobrá umístění. Z krajských kol pak postoupil do kol celostátních: pěvecký kvartet 

žáků, který získal ve své kategorii první místo, žák na baskřídlovku pak obsadil místo 

druhé. 

Další úspěchy mezinárodni byly ve hře na klavír, kdy žákyně ve hře na klavír v prestižní 

soutěži  Prague junior note v nejmladší kategorii získala 9 místo ze 17 soutěžících. 

Žáci na klávesové nástroje uspěli v mezinárodní soutěži v Povážské Bystrici a žákyně ve hře 

sólo pak skončila v soutěži K2 do 12 let v Kroměříži na krásném druhém místě. 

Výtvarný obor 

Velkých úspěchů dosáhli v našich a mezinárodních soutěží žáci výtvarného oboru. 

Celkem to bylo 48 ocenění žáků. 

Celostátní soutěže: 

Plzeň – Medicína- 22 ocenění, hlavní cena-vystavení Šternberk 

Olomouc- Od pravěku k sci-fi-projekt ocenění a jeden žák 

Pelhřimov- Jak jsem potkal přírodu- 2 žáci první místo, dva žáci druhé místo, 2 žáci čestné 

uznání, 

Dvůr Králové- Zvířecí věc- kategorie ZUŠ-1 žák první místo 3 žáci třetí místo, práce tří žáků 

byly vystaveny pro veřejnost 

Mezinárodní soutěže 

Bulharsko – Nova Zagora- 4 žáci z naší ZUŠ ocenění /z ČR získali oceněni další dva žáci/ 

Finsko- ,, SPOLU“ - 4 žáci ocenění 

Slovinsko Cejle- Vůně barvy- 2 žáci ocenění 

Kladenská veverka – 3 žáci první místa 

Irán – Teherán-2 žáci umístění 

Lidice-2 žáci umístění 

Můj domov- 1 žák první místo, 3 žáci druhé místo,1žák třetí místo a 1 žákyně cenu Lesního 

hospodářství 
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15/ TALENT VYSOČINY A MLÁDÍ HUMPOLEC  

 

Ředitel školy a vyučující VO navrhli nominaci na TALENT VYSOČINY 2018 žáky 

hudebního a výtvarného oboru. Odbornou komisí byl vybrán z HO - zástupce pěveckého 

kvarteta. Mládí Humpolec je ocenění nejlepších studentů škol města Humpolce za uplynulý 

rok. Za naši školu byly oceněny dvě žákyně/HO- hra na klávesové nástroje a žákyně 

z výtvarného oboru. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

16/ VEŘEJNÉ PREZENTACE ŽÁKŮ ŠKOLY 

 

Ve školním roce 2017/2018 uskutečnili žáci hudebního, výtvarného, tanečního a literárně 

dramatického oboru 190 prezentací.  

 

Žáci hudebního oboru vystupovali při veřejných a třídních koncertech, absolventských 

koncertech, koncertech pro seniory, vítání občánků, vánočních koncertech a vystoupeních. 

Byla uskutečněna i vánoční mše J. J. Ryby ,, Hej mistře“ v kostelu sv. Mikuláše na Horním 

náměstí, ve které účinkovali žáci pěveckých tříd a učitelé školy. Již podruhé škola pořádala 

v rámci celostátní akce ZUŠ OPEN koncert v rodném domě G. Mahlera – Kaliště, s názvem   

,, Křížem krážem“, kde v programu kromě našich žáků účinkovali i žáci okolních uměleckých 

škol. Žáci pěvecké třídy ve spolupráci s žáky tanečního oboru, žáci na klávesové nástroje a 

akordeon účinkovali při Bernart festu v Humpolci. Dechový orchestr školy se prezentoval na 

koncertech a vystoupeních v městě Humpolci a okolí, zúčastnil se čtyř festivalů dechových 

orchestrů ČR a účinkoval i na Ukrajině v rámci spolupráce kraje Vysočina s regionem 

Zakarpadí. 

 

Výtvarný obor se prezentovali při veřejných výstavách v Humpolci a regionu, charitativní 

výstavě pro Kapku naděje a vystavených pracích v interiérech školy. 

 

Taneční obor spolupracoval s žáky pěveckých tříd s prezentací na veřejných vystoupeních, 

vystoupeních pro žáky škol, pro seniory, předtančení plesů, spoluprací s FC Humpolec, 

spoluprací s gymnáziem Humpolec a DO školy. 

 

Literárně dramatický obor vystoupil při závěrečném vystoupení v sále kina s představením 

vlastní tvorby pro rodiče a veřejnost. 

 

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

S Radou rodičů při ZUŠ je stálá spolupráce a Rada rodičů vychází vstříc všem oborům při 

žádostech o čerpání výdajů v rámci jejich činnosti. 

Spolupráce se zřizovatelem školy je bezproblémová a škola zajišťuje pro město řadu 

vystoupení a prezentací žáků. 

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, FC 

Humpolec, oblastní charitou a podnikateli. 

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

 

Pověřenou auditorkou byla provedena kontrola v čerpání provozních nákladů během školního 

roku. Závady nebyly zjištěny. 

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

18/ ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ   

 

Výše měsíční úplaty za vzdělávání HO 200 – 270 Kč  

                                                           VO  220 Kč 

                                                           TO  160- 220 Kč 

                                                           LDO 180 Kč 

Úplata za vzdělávání je s úhradou finanční částky vždy za I a II pololetí školního roku 

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

19/  EKONOMICKÁ ČÁST VÝROČNÍ ZPRÁVY 

 

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2017 

Náklady celkem- hlavní činnost- 12,398.456.85 

Výnosy celkem-   hlavní činnost- 12,427 889 

                              výnosy z transférů- 11, 043 933 

                              čerpání fondů-  85,000 

 

Hospodářský výsledek: 29.423,1 

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

20/ PROVOZ ŠKOLY  

Během hlavních prázdnin se řešila lokalizace vytopených učeben tanečního oboru 

v přízemí, které zavinila prasklá hadička přívodu k sociálnímu zařízení. Vytopeny byly 

místnosti učeben VO pro modelování a sklad správce budovy v suterénu. Místnosti byly 

vysoušeny a vymalovány. Předběžná škoda byla vyčíslena na 140 000 Kč. Škodní událost 

je uplatňována přes havarijní pojistku u smluvní pojišťovny.  

 

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

ZÁVĚR VÝROČNÍ ZPRÁVY  

 

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

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

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

 

 

 

     Výroční zprávu zpracoval 24. srpna 2018.                  Josef Jirků ředitel školy 

 

 

Všichni zaměstnanci byli informováni o výroční zprávě při Zahajovací poradě nového 

školního roku 2018/2019. Výroční zpráva je zveřejněna na webu školy, včetně dané 

kopie na sborovně školy. 


