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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 
  

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

Zřizovatel:  Město Humpolec, 

Sídlo: Městský úřad Humpolec, Horní náměstí 300, 396 01, Humpolec, okres Pelhřimov, 

IČO: 62540114 

IZO ředitelství školy: 102175543 

Kontakt: tel.: 565 532 144 

skola@zushumpolec.cz 

www.zushumpolec.cz 

 

ředitel školy Josef Jirků 

reditel@zushumpolec.cz 

 

zástupkyně ředitele školy MgA. Dita Urbánková Čeledová, DiS. 

dita.celedova@email.cz 

 

Dle rozhodnutí MŠMT byla Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec zařazena 

do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení s účinností od 1. 1. 2004. 

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

                                                                                                                                                         

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

                                                                                                                                                

Vymezení hlavní činnosti školy 
 

Základní umělecká škola G. Mahlera poskytuje základy vzdělávání v jednotlivých 

uměleckých předmětech a připravuje některé žáky pro studium ve vyšších odborných školách 

uměleckého zaměření/ konzervatoře, vysoké školy AMU, JAMU, 

Škola poskytuje základy vzdělávání v hudebním, tanečním a výtvarném oboru. Organizuje 

studium určené pro žáky předškolních a základních škol, studenty středních škol a ve II stupni 

i studium pro dospělé. 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
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Materiálně technické podmínky pro výuku 
                                                                                                                                                               

ZUŠ G. Mahlera je umístěna v bývalé budově Okresního soudu. Budova je majetkem města 

Humpolce. Nájemné za využívání budovy pro výuku žáků ZUŠ je bezúplatné, /město 

Humpolec je zřizovatelem školy/. 

Pro výuku škola využívá celkem dvacet tři učeben, H.O. sedmnáct učeben, V.O. čtyři učebny, 

T.O. dvě učebny. 

Pro pořádání koncertů má škola koncertní sál v půdní vestavbě s kapacitou do 80 míst.  

Prezentace T.O. jsou pořádány v sále kina /prostor jeviště/.Výtvarné práce žáků V.O. jsou 

vystaveny v galerii půdní vestavby a učebnách tohoto oboru v přízemí budovy. Jednou za dva 

roky jsou výtvarné práce žáků vystaveny v galeriích muzea Dr. A. Hrdličky Humpolec. Práce 

žáků školy zdobí i interiéry budovy ZUŠ. 

V uplynulém školním roce byly pořízeny počítače všem učitelům školy a obnovena licence 

některých počítačových programů. Posílen byl internetový příjem pro využívání většího počtu 

počítačů při zavedení elektronické evidence dokumentů žáků /iZUŠ/.Novým nábytkem byly 

vybaveny třídy P. Kopecké a L. Kůželové - klavír, I. Váška - kytara a kabinetu E. Eremkové - 

taneční obor. Vymalovány byly i některé prostory učeben V.O. v přízemí budovy. Z hudebních 

nástrojů byla pořízena-bicí souprava a keyboard. Z dotace kraje Vysočina na učební pomůcky 

byla provedena generální oprava hudebního nástroje tuba B. 

 

   

Povolená kapacita/- 600 žáků.   

Skutečný počet žáků ve školním roce 2014/2015: celkem 586 žáků 

H. O. 371 žáků, V. O. 108 žáků, T. O. 112 žáků. Z celkového počtu žáků bylo 11žáků 

zařazeno do SPD/-H.O.  V hudebních předmětech bylo vyučováno 350 žáků v individuální 

výuce a 21 žáků v kolektivní výuce. Přípravné studium H.O. navštěvovalo 32 žáků.           

V.O. 12 žáků, T.O. 25 žáků  V  hudebních předmětech bylo vyučováno : klavír 55, zpěv 75, 

housle 17, violoncello 4, kytara 18, akordeon s heligonkou 18, klávesové nástroje 27, zobcová 

flétna 52, příčná flétna 19, klarinet 15, trubka 21, lesní roh 6, pozoun 3, tuba 3, ostatní 

dechové nástroje 7, bicí 9. 

 

 

UČEBNÍ PLÁNY     
Od 1. 9. školního roku 2012/2013 je výuka žáků PS a 1. ročníků I. a II. stupně a SPD 

vyučována dle Školního vzdělávacího programu, který umožňuje výuku dle svých učebních 

plánů a zároveň i tvorbu nových studijních zaměření. 

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

 

ZÁKLADNÍ CÍLE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍHO PROCESU 
Prioritou pro splnění těchto cílů je vedení studentů k neustálému zdokonalování se ve svém 

předmětu. 

Cílem v uměleckém vzdělávání je podpořit u žáků školy všeobecný přehled o umění. 

Důležitost je věnována i regionu a kulturním tradicím. 
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UMĚLECKÁ RADA ŠKOLY 
Umělecká rada školy pracovala v minulém školním roce v tomto složení: 

 Josef Jirků- ředitel školy 

 Dita Urbánková Čeledová, zástupkyně ředitele 

 Dagmar Klapková - zástupce hudebně teoretických předmětů /PS, H. N./ 

 Martin Dvořák, Petra Kopecká, Bohdan Petrović, Tomáš Vodrážka - hudební předměty 

 Eva Eremková - zástupce kolektivních předmětů-/V. O. T. O/ 

 Umělecká rada školy řeší při svých jednáních uměleckou činnost školy. Ustanovila výběr 

nových žáků, plánování koncertů a vystoupení, obsah webových stránek školy a vzala na 

vědomí přípravu 70. výročí školy v roce 2016. 

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

ASOCIACE ZUŠ / AZUŠ/ 

Naše škola je členem asociace ZUŠ od roku 2000. 

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

 

CIZÍ STÁTNÍ PŘÍSLUŠNÍCI   
Ve školním roce 2014/2015 naši školu navštěvovali dva cizí státní příslušníci EU. 

 

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

 

3. PŘIJMUTÍ UCHAZEČŮ KE VZDĚLÁVÁNÍ         
Průzkumem talentu ke studiu hudebních předmětů a výběrem žáků pro zařazení byla pověřena 

zástupkyně ředitele školy. Společně s vybranými učiteli školy byli přezkoušení všichni žáci 

MŠ /předškolní třída/a žáci prvních tříd ZŠ v Humpolci. Možnost přezkoušení byla dána i 

školám meziměstským v okolí Humpolce. 

Výběr žáků pro zařazení do studia výtvarného a tanečního oboru provedli vyučující těchto 

předmětů formou předložených výtvarných prací a talentové taneční zkoušky. 

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

 

4. UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ A VÝSLEDKY VE VZDĚLÁVÁNÍ 

Postupové a závěrečné zkoušky žáků hudebního a tanečního oboru se konaly formou 

veřejného koncertu, absolventského koncertu a absolventského vystoupení. V tanečním oboru 

se uskutečnilo závěrečné vystoupení žáků v sále kina, kde vystoupili i absolventi I. a II. 

stupně. Ve výtvarném oboru se konaly veřejné obhajoby závěrečných výtvarných prací žáků 

v koncertním sálu školy. 

 

Počty žáků, kteří ukončili I. a II. stupeň základního studia     
  

Celkem 50 absolventů 

Hudební obor 28 absolventů 

Výtvarný obor 10 absolventů 

Taneční obor 12 absolventů    

 

Počty žáků, kteří byli přijati na střední nebo vysoké školy uměleckého zaměření 
Výtvarný obor – 2 žáci střední umělecká škola, 1 žák vysoká umělecká škola 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
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5. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY 

     

Celkový počet zaměstnanců ZUŠ -  26 

Z tohoto počtu bylo 22 pedagogů a 4 provozní zaměstnanci 

 

Učitelé podle nejvyššího dosaženého vzdělání (absolvované umělecké školy) 

Magisterské studium (JAMU, AVU, Pedagogická fakulta s hudebním zaměřením) -  4 učitelé 

Bakalářské studium s uměleckým předmětem - 2 učitelé 

Konzervatoř absolutorium (6 let) – 13 učitelů 

Konzervatoř čtyřleté studium – 1 učitel    

Studující dálkově vyšší uměleckou školu - 2 učitelé do pololetí školního roku. 

 

Učitelé podle délky praxe 
  5 let čtyři učitelé 

 10 let pět učitelů 

 15 let tři učitelé 

 20 let dva učitelé 

 25 let čtyři učitelé       

 30 let dva učitelé    

 30 let a déle dva učitelé   

 

Umělecky aktivní pedagogičtí pracovníci (zpěv, klavír, klávesové nástroje, příčná flétna, 

housle, violoncello, trubka, trombon, baskřídlovka, bicí nástroje). 

Umělecky aktivních pedagogů je ve škole 11. Účinkují v různých pěveckých sborech, 

orchestrech a skupinách. Vyučující tanečního oboru se aktivně věnuje jazz gymnastice. 

Věková struktura učitelů 
Do 30 let – 7 učitelů 

Do 40 let – 5 učitelů 

Do 50 let  - 4  učitelé 

Do 60 let  - 4  učitelů 

Nad 60 let - 2 učitelé                                                                                                                                             

Změny v uplynulém školním roce 
K  30. 1. 2015 ukončili výuku dva vyučující předmětu klavír (zastupování). 

Od 1. 2. 2015 nastoupila vyučující hry na klavír, která se vrátila ze zahraničí. 

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

6. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ   
  Ředitel školy se zúčastnil semináře v rámci uměleckého vzdělávání.     

  Zástupkyně ředitele absolvovala seminář určený ředitelům a zástupcům ZUŠ. 

  Někteří učitelé zpěvu, klavíru, klávesových nástrojů, kolektivní výuky a tanečního oboru se 

  zúčastnili školení v rámci svého vyučovaného předmětu. 

 

Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů   
Všichni učitelé splňují kvalifikační předpoklady pro vyučovaný umělecký předmět. 

  

Finanční náklady vynaložené na DVPP   
Celkové náklady v této oblasti činily 9. 630 Kč 
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7. Účast žáků školy v uměleckých soutěžích vyhlášených MŠMT 

 

                          Výsledky v soutěžích a prezentace školy na veřejnosti 
 

.                                           Okresní kola soutěží ZUŠ 

    Zpěv sólo: šestnáct prvních míst a z tohoto počtu pak šest postupů do kola krajského                                       

    z devíti postupových míst. Zde naše škola měla absolutního vítěze celé soutěže.                      

    Komorní zpěv: čtyři první místa a z tohoto počtu pak dva postupy do kola krajského 

                               ze čtyř postupových míst 

    Dechové dřevěné nástroje – tři první místa s postupem do kola krajského 
    Dechové žesťové nástroje – šest prvních míst, z tohoto počtu pak čtyři postupy do kola 

                                                  krajského. Náš žák byl absolutním vítězem celé soutěže. 

    Bicí nástroje – jedno místo s postupem do kola krajského. Další žák naší školy byl 

    absolutním vítězem této soutěže. 

 

    Taneční obor – jedna choreografie, postup do krajského kola soutěže 

 

 

                                           Krajská kola soutěží ZUŠ 
                                         

     ZUŠ Jihlava /zpěv sólo / – jedno první místo s postupem do Celostátního kola, 

     čtyři druhá místa, jedno třetí místo, 

                         /komorní zpěv/- jedno druhé místo a jedno třetí místo 
     ZUŠ Jihlava /dechové nástroje dřevěné/- jedno první místo, jedno druhé místo, jedno 

     třetí místo 

                         / dechové nástroje žesťové/ - tři první místa, jedno druhé místo, 

    ZUŠ Nové Město na Moravě/ bicí nástroje/- jedno první místo s postupem                               

    do kola Celostátního 
 

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

  

                                            Celostátní kola soutěží ZUŠ 
                                            

TURNOV – zpěv sólo: Simona Ulrychová ze třídy Bohdana Petroviće, DiS. obsadila 

druhé místo z třinácti soutěžících kategorie 

PRAHA –  hra na bicí soupravu: Kryštof Janda ze třídy Josefa Jůzla, DiS. obsadil třetí 

místo z dvaceti dvou soutěžících kategorie 

   

ŠTERNBERK u Olomouce- soutěžní přehlídka výtvarného oboru. Vyhodnocení této 

soutěže bylo v říjnu 2014. ze školního roku 2013/2014. 

Umístění našich žáků ze třídy Mgr. Evy Moravcové: /devět žáků/ Skálová Hana, 

Straková Marie, Janeková Eliška, Nováková Natálie, Všetečková Nikola, Urban Vojtěch, 

Březík Martin, Váňová Martina, Krejcar Jakub     
 

 

 

 



 

                                                           ---  6 --- 

 

                                            OSTATNÍ SOUTĚŽE 
                                                  

     KLAVÍR – Broumovská klávesa-mezinárodní soutěž ve hře na klavír do 11 let. 
     Žákyně Diana Kvášová ze třídy BcA. Lucie Kůželové,druhé místo za vítězem z Polska. 

     VÝTVARNÝ OBOR  -  třída  Mgr. Evy Moravcové   
     LIDICE-mezinárodní soutěž- výběr pro kalendář, vystavené práce žáků Adély 

     Svobodové a Elišky Janekové v Nostic paláci Praha 

     MOJE ZEMĚ – mezinárodní soutěž v Minsku/Bělorusko/,   

     medailová místa Adéla Svobodová, Sofie Digrínová, Marika Nováková, 
     umístění: Anežka Smolíková, Lucie Kubátová, Natálie Čečková, Michaela Čečková, 

     Sára Jarošová, Lucie Vašáková, Michaela Tejkalová, Eliška Janeková, 

     Tereza Štaubertová, Nikola Všetečková, 

     VÁNOČNÍ MALOVÁNÍ – konto bariéry Brno,   

     tři první místa-Zuzana Machová, Adam Koubský, Vojtěch Beznoska. 

     druhé místo- Eliška Svobodová, třetí místo -Marika Jiráková. 

     KNIHA  A JÁ - konto bariery Brno – dvě třetí místa-Jaromír Krtek a Věra Bartošová 

     MALUJEME PO SÍTI -mezinárodní soutěž, osm žáků ocenění: Anežka Smolíková, 

     Vojtěch Pešek, Daniel Šimek, Michaela Tejkalová, Monika Krupičková, Antonie 

     Kratochvílová, Matyáš Loskot, Anna Dubská,                                    
  

    Žákům a jejich učitelům patří poděkování za krásné výsledky v soutěžích a 

    výbornou reprezentaci školy a města.      
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

                                             TALENT VYSOČINY 
Ředitelství ZUŠ G. Mahlera, vyučující výtvarného a tanečního oboru navrhli některé žáky 

školy na cenu TALENT VYSOČINY 2015. Oceněni byli žáci: hudební obor - Simona 

Ulrychová-zpěv, výtvarný obor - Michaela Tejkalová a Eliška Janeková. 

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

VEŘEJNÉ PREZENTACE ŠKOLY, koncerty, vystoupení, festivaly, přehlídky a výstavy 

V minulém školním roce uskutečnili žáci hudebního, výtvarného a tanečního oboru 

celkem 147 prezentací. Z tohoto počtu se pak konalo v koncertním sálu 66 prezentací.   

V koncertním sálu účinkovalo také 9 cizích subjektů. 
Žáci hudebních předmětů vystoupili při třídních koncertech, veřejných koncertech, 

absolventských koncertech, koncertech pro seniory, vánočních koncertech a vystoupeních, 

koncertu vítězů v soutěžích, koncertu komorních souborů. Někteří žáci vystoupili i při 

charitativním koncertu v evangelickém kostelu. 

ZUŠ Humpolec pořádala Rybovu mši HEJ MISTŘE v kostelu sv. Mikuláše pro veřejnost 

města a jeho okolí. Ředitelství školy pořádalo již19. Ples hudby a 6. ročník setkání orchestrů 

v Kalištích při festivalu MAHLER 2015, kde vystoupil D.O. ZUŠ Pacov a D.O. ZUŠ G. 

Mahlera Humpolec, spoluúčinkovali mažoretky z Třebíče. 

Soubory školy 

Soubor ARS Camerata -, prezentoval školu při charitativních koncertech a vystoupeních na 

nádvořích hradů Orlík u Humpolce a Lipnici n/S/.                                                                                                                                                     

Dechový orchestr školy účinkoval při festivalu dechových hudeb ve Vysokém Mýtě,            

50. ročníku finále Zlaté podkovy v Humpolci, hudebních slavnostech v Pacově a Ledči n/S, 

Bernardfestu, koncertu pro žáky škol a veřejnost, Dnu dětí pro SVČ a akcích dle žádosti MU 

Humpolec.             
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Výtvarný obor školy pořádal veřejnou výstavu prací absolventů Votavožatský ploty. V galerii 

muzea Dr. A. Hrdličky během měsíce října byla uspořádána výstava výtvarných prací žáků a 

výstava Jaro a Velikonoce. Na zámku v Žirovnici pokračuje výstava prací z let minulých. 

Výtvarné práce byly představeny v ZUŠ při adventu a velikonoc. Práce žáků byly také 

vystaveny při výstavě knih v Pelhřimově. V galerii půdní vestavby proběhla prezentace 

floristiky a panelové prezentace. Během školního roku zde bylo vystaveno 60 nových obrazů 

na sololitu. V atelierech oboru byla provedena nová instalace prací po vymalování. V 

prostorách tohoto oboru byl uskutečněn Den otevřených dveří. Na požádání byly zhotoveny 

výtvarné práce do tříd některých učitelů hudebních předmětů. 

Taneční obor uskutečnil během školního roku vystoupení všech žáků v sále kina pro 

veřejnost, žáky MŠ, ZŠ a gymnázia. Vystoupení se konala v čase předvánočním, spolupráce 

byla s pěveckou třídou L. Honzlové při vystoupení s názvem Jarní tancování. Dále žáci 

účinkovali při koncertech v sále ZUŠ a koncertech pro seniory, předtančení Sportovního plesu 

a Plesu hudby, vernisáži V.O. Žáci oboru spoluúčinkovali také při celé řadě koncertů tříd 

hudebních předmětů, předávání absolventských vysvědčení a ocenění žákům V.O. Účinkování 

bylo pro fotbalový klub FC Humpolec. 

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

                  Spolupráce školy s rodiči žáků, zřizovatelem a dalšími subjekty 
 

Spolupráce se SRPDŠ 
Škole se daří spolupráce se zástupci  rodičů. Ustanoven je výbor SRPDŠ, kde jsou zástupci 

rodičů žáků- tři zástupci H. O., jeden zástupce V. O. a jeden zástupce T. O. 

Členové výboru SRPDŠ se zúčastňují prezentací žáků- koncertů a vystoupení školy. Výbor           

kontroluje finanční příjmy a výdaje během roku z účtu SRPDŠ. 

V tomto školním roce byly z finanční hotovosti SRPDŠ. Uhrazeny byly žákům hudebních 

předmětů výdaje v rámci soutěží ZUŠ, které nebyly plně dotované /celostátní kola/. Výdaje 

byly také při koncertech ZUŠ, koncertech absolventů a dalších činností žáků během školního 

roku. 

U výtvarného a tanečního oboru byly použity finanční prostředky na materiální zabezpečení 

činností oborů při jejich prezentacích na veřejnosti. 

Spolupráce se zřizovatelem 

Škola spolupracuje bez problémů s městem Humpolec. Pro zřizovatele škola zajišťuje 

pravidelně vystoupení v rámci vítání občánků města Humpolce, V roce 2015 /16x/ . 

V případě žádosti o účinkování žáků pro město Humpolec vychází ředitelství ZUŠ městu 

vstříc. 

Město se snaží uměleckou školu v případě žádostí podporovat. Spolupráce s městem je velmi 

dobrá. 

Spolupráce s mateřskou a základní školou 

Škola spolupracuje s  MŠ, ZŠ, SŠ- výchovné koncerty, prezentace žáků hudebního a 

tanečního oboru. Škola organizuje průzkum dětí předškolního a školního věku pro přijetí ke 

studiu. ZUŠ vychází vstříc školským zařízením v |Humpolci při žádosti o využití koncertního 

sálu v půdní vestavbě v rámci jejich prezentací. Tato spolupráce je úspěšná. 

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

8. PROGRAMY A PROJEKTY          
  V tomto školním roce nebylo žádáno o vyhlášené programy a projekty 
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9/  ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI A DALŠÍCH 

KONTROLÁCH. 

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

 

Výsledky kontrol    
    

V tomto školním roce proběhly následující kontroly: 
Kontrola čerpání mzdových prostředků u příspěvkových organizací zřizovaných městem 

Humpolec. Kontrolou nebyly zjištěny zásadní nedostatky. Drobné nedostatky byly řešeny s 

doporučením pro odstranění, nebo doplnění některých údajů. Kontrola byla zaměřena také na 

Vnitřní platový předpis a řešení počtu žáků kolektivního vyučování výtvarného a tanečního 

oboru v rámci jednoho úvazku učitele. Ředitel školy tuto záležitost řešil s vyučujícími oborů a 

nastínil opatření, která uskuteční v novém školním roce. 

 

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

 

 

10. EKONOMICKÁ ČÁST VÝROČNÍ ZPRÁVY 

 

       I. Výše úplaty za vzdělávání podle uměleckého typu výuky pro žáka/SPD/ 

 

       Hudební obor   
       Přípravné studium základního studia – skupinové -  200 Kč 

       Přípravné studium základního studia ve hře na nástroj -230 Kč 

       Hudební obor-individuální výuka – 1 lekce- /45 minut/- 270 Kč 

       Hudební obor- individuální výuka, rozšířené vyučování – 1,5 lekce-/ 70 minut/- 300 Kč 

       Hudební obor-skupinové vyučování – 1 lekce-/45 minut/ - 230 Kč 

       Hudební obor- skupinové vyučování – 1,5 lekce-/70 minut/- 250 Kč 

 

        Výtvarný obor 
                                    

                                    3 lekce týdně – 220 Kč 

                                                                  

       Taneční obor    
                                    1 lekce týdně – 160 Kč 

                                    2 lekce týdně – 180 Kč 

                                    3 lekce týdně  - 200 Kč 

                                    3,5 lekce týdně – 210 Kč 

                                    4 lekce týdně – 220 Kč 

 

  Pokud žák navštěvuje více předmětů je úplata za vzdělávání hrazena za každý samostatný 

  předmět.                                 

  U studia pro dospělé /SPD/ je úhrada za vzdělávání v plné výši neinvestičních nákladů na 

  žáka. Tato výše úplaty se netýká studentů, kteří se připravují na vzdělání v jiných školách.      

  Zde je úhrada za vzdělávání ve stejné výši jako u žáka školy. 

 

  Školné je hrazeno ve dvou splátkách, září - leden , únor – červen 
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II. Základní údaje o hospodaření školy            
 Náklady celkem – hlavní činnost – 9.713,3 

  Výnosy celkem -  hlavní činnost -  9. 908,3 

                               dotace na provoz – 8.569,6 

                               čerpání fondů   -  127,3           

                               ostatní výnosy – 1. 383,7 

                               Hospodářský výsledek před zdaněním:  195,00 

 k 30. 6. 2014. 
 Náklady celkem – hlavní činnost 4.767, 9 

 Výnosy celkem -   hlavní činnost 4.969, 3 

                               dotace na provoz 4.179, 7 

                               ostatní výnosy 789, 60 

                               Hospodářský výsledek před zdaněním:  201, 40 
 

III. Přijaté příspěvky a dotace ve školním roce 2014/2015 

a/  zřizovatel školy-město Humpolec-  neinvestiční, 247. 000 

b/  poskytnuté dotace ze státního rozpočtu/ investiční/  400.000 

- náklady na vzdělávání – 8. 307 

- posílení platové úrovně pedagogickým pracovníkům 0 

- posílení na soutěže ZUŠ 8000 

Závazné ukazatele rozpočtu byly dodrženy, jednotlivé položky čerpány úměrně. Hospodářský 

výsledek byl kladný. Úspora byla zejména ve spotřebě energie a ostatních službách. 

HV byl rozdělen do RF a FO, které organizace použije v následujícím roce. 

Dotace prostřednictvím KÚ byla poskytnuta na platy, OPPP, odvody a náhrady mezd.         

Dále pak byly poskytnuty krajským úřadem  Vysočina -odborem školství, prostředky na 

Okresní kola soutěží ZUŠ, které škola pořádala. 

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

Provozní zaměstnanci školy se pečlivě starají o provoz školy. Ekonomka školy si velmi 

svědomitě plní svoje úkoly s kladným hospodářským výsledkem.    

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

11. ZÁVĚR 

     

Snahou všech učitelů školy je udržet stávající kvalitu a úroveň studia vyučovaných předmětů 

na ZUŠ G. Mahlera Humpolec. Ředitelství školy má kolektiv pedagogů, kteří dobře vedou 

studium žáků v uměleckém vzdělávání. Výsledky jsou pak pro všechny motivací. Pozornost 

je věnována i spolupráci mezinárodní. 

Základní umělecké školy jsou velmi významnou složkou při výchově školní mládeže. 

 

 

    

                       Výroční zprávu zpracoval 24. srpna 2015. Josef Jirků, ředitel školy. 

   

  

       Všichni zaměstnanci školy byli s výroční zprávou seznámeni dne 24. 8. 2015 

       při zahajovací poradě ZUŠ školního roku 2015/2016. 

 


