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                       VÝROČNÍ ZPRÁVA O ZUŠ G. MAHLERA HUMPOLEC    

                                                 ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 

 

 

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 

 

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

 

3/ TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO VÝUKU ŽÁKŮ 

 

ZUŠ G.Mahlera sídlí v budově  města Humpolce. Nájemné je bezúplatné-město Humpolec je 

zřizovatelem školy. Škola využívá celkem 25 učeben v budově/ suterén, první a druhé 

patro/.V půdní vestavbě je koncertní sál pro 80 posluchačů a stálá galerie výtvarných prací 

žáků školy. 

 

Během prázdnin žáků byla zrekonstruována ve druhém patře budovy učebna pro výuku hry na 

klavír a dvě učebny byly vybaveny novým nábytkem. 

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

nástrojů. Byly vymalovány chodby v I. a II. poschodí a pořízení sedadel na těchto chodbách. 

Pro výuku výtvarného a tanečního oboru byly uvolněny finanční prostředky na jejich činnost. 

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

 

Škola má povolenou kapacitu 600 žáků 

Ve školním roce 2015/2016 bylo vyučováno celkem 578 žáků. Z tohoto počtu bylo v HO 
366 žáků,VO 102 žáků,TO 110 žáků. Dva žáci byli zařazeni do SPD. 

V HO byli žáci vyučováni v těchto předmětech, hra na: klavír,housle, 

violoncello,kytaru,akordeon, heligonku, klávesové nástroje, zobcovou flétnu,příčnou 

flétnu,klarinet,fagot,trubku,lesní roh,baskřídlovku,pozoun,tubu,bicí nástroje a zpěv, 

 

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

 

5/ UČEBNÍ PLÁNY  

 

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

umožňuje výuku dle vlastních učebních plánů a pravidel RVP. 

 

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

 

6/ ZÁKLADNÍ CÍLE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍHO PROCESU 

 

Hlavním úkolem ve vzdělávání je vést žáky školy k rozvoji svého studijního zaměření. 

 

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

 

7/ UMĚLECKÁ RADA ŠKOLY 

 

 Umělecká rada školy řeší společně s vedením školy uměleckou činnost školy pro aktuální 

školní rok. 

Složení UR- D. Klapková, P. Kopecká, B. Petrović, M. Dvořák, T. Vodrážka-  HO,                      

E. Moravcová- VO, E. Eremková- TO,vedení školy- ředitel a zástupkyně ředitele. 

 

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

 

8/ ASOCIACE ZUŠ /AZUŠ/ 

 

ZUŠ G. Mahlera je členem AZUŠ od roku 2000 

 

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

 

9/ CIZÍ STÁTNÍ PŘÍSLUŠNÍCI 

 

Ve školním roce 2015/2016 studovali na škole dva cizí státní příslušníci 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
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10/ PŘIJMUTÍ ŽÁKŮ KE STUDIU 

 

Výběrem nových žáků pro studium HO byla pověřena zástupkyně ředitele. Učitelé VO a TO 

provedli výběr žáků pro studium na základě talentové zkoušky a předvedených výtvarných 

prací. 

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

 

11/ UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ A VÝSLEDKY 

 

Postupové zkoušky s obhajobou ročníkových výstupů, absolventské koncerty,TO- 

absolventské  a závěrečné vystoupení, VO - obhajoby závěrečných výtvarných prací žáků. 

 

Absolventi školy: celkem 39 / HO-21,VO-10,TO-8 / 

 

 Na vyšší umělecké školy byli přijati: HO-1 žák,VO-1žák, 

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

 

12/ ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY 

 

Celkový počet zaměstnanců 27, z tohoto počtu je 23 aprobovaných učitelů.                                                                                                 
V uplynulém školním roce nastoupila od 1. 1. 2016 do konce školního roku vyučující TO.                                                                             

Umělecky aktivní učitelé- /zpěv, housle, violoncello, klávesové nástroje, příčná flétna, 

trubka, baskřídlovka, trombon/.                                                                                                                                  

O provoz školy se starají čtyři provozní zaměstnanci  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

 

13/  ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ 

 

Zástupkyně ředitele a vyučující D. Klapková se zúčastnily školení dle nabídky NIDV. 

 

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

 

14/ ÚČAST ŽÁKŮ V UMĚLECKÝCH SOUTĚŽÍ 

 

V soutěžích ZUŠ se velmi dobře umístili žáci hudebních předmětů ve hře na 

elektronické klávesové nástroje, v komorní hře akordeonu, komorní hře s převahou 

dechových dřevěných a dechových žesťových nástrojů.  

Z okresních kol soutěže postoupilo do kol krajských osm žáků na klávesové nástroje, duo 

akordeonů, trio příčných fléten, komorní soubor Camerata a žesťová kvarteta. 

V krajském kole soutěží se umístili čtyři žáci ve hře na elektronické klávesové nástroje na 

prvním místě s postupem do kola celostátního a jeden žák na prvním místě, dva žáci na 

druhém místě a jeden žák na třetím místě. V komorní hře akordeonu získalo akordeonové duo 

první místo s postupem do kola celostátního. Další umístění v krajských kolech: žesťové 

kvarteto II -1 místo s postupem do celostátního kola, žesťové kvarteto I- 1 místo, komorní 

soubor Camerata- 1 místo,trio příčných fléten- 2 místo. 
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V celostátních kolech soutěží ZUŠ naši talentovaní žáci obsadili vynikající místa:  

elektronické klávesové nástroje-Františkovy Lázně- Michaela Krejčí -první místo, 

absolutní vítězka celostátního kola této soutěže, Kateřina Vápeníková a Gabriela 

Mixová-druhá místa,Veronika Holadová- třetí místo, všichni jmenovaní žáci jsou ze třídy 

pana učitele Martina Dvořáka. 

Komorní hra akordeonů- Plzeň- akordeonové duo ve složení Vít Veselý a Jan Žáček, 

třetí místo, žáci ze třídy pana učitele Romana Nováka. 

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

Žáci VO ze třídy paní učitelky Evy Moravcové se také velmi dobře umístili v soutěžích 

mezinárodních a celostátních.  

 

Kladenská veverka- mezinárodní soutěž, -Sofie Digrínová - první místo, Tereza Zachová- 

druhé místo 

 

Vánoční malování-celostátní soutěž, umístění-Veronika Beznosková, Kateřina Jiráková, 

Grant Rosemarie Aaliyah 

 

Ahoj z prázdnin-celostátní soutěž, první místo- Kateřina Králová, Antonie 

Kratochvílová,  Natálie Kučerová, a Karolína Roupcová.  

    

Kniha a já – celostátní soutěž, první místo- Lukáš Kováčík, Anežka Smolíková, 

 

Moje země- mezinárodní soutěž, absolutní vítěz a laureát s diplomem-Veronika 

Beznosková, laureáti s diplomem-Pavlík Denis a Jiráková Kateřina, diplom- Svobodová 

Adéla, Kubátová Lucie, čestné uznání-Grant Rosemarie Aaliyah, Maršíková Sabina, 

Digrinová Sofie, Svatkova Elis, Kotenová Anežka, Glancová Laura, Smolíková Anežka, 

Beznoska Vojtěch, Příhodová Barbora, Píchová Petra, Krtek Jaromír, 

 

Bienále fantazie v Martině- mezinárodní soutěž,ocenění-Kanaylo Matouš, Kučera Jan, 

Marhounová Kristýna, Jan Novák, Beznoska Vojtěch, 

 

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

 

15/ TALENT VYSOČINY   

 

Ředitel školy a vyučující VO navrhli k nominaci na TALENT VYSOČINY 2016 žáky 

hudebního a výtvarného oboru. Pro TALENT 2016 byla vyhodnocena a oceněna za naši 

školu Michaela Krejčí-elektronické klávesové nástroje, která byla absolutním vítězem  

všech postupových kol této soutěže ZUŠ. 

 

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

 

16/ VEŘEJNÉ PREZENTACE ŽÁKŮ ŠKOLY 

 

Ve školním roce 2015/2016 uskutečnili žáci hudebního, výtvarného a tanečního oboru 

celkem 156 prezentací. Z tohoto počtu bylo 52 prezentací v koncertním sálu školy. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Žáci hudebního oboru vystoupili při veřejných a třídních koncertech, absolventských 

koncertech, koncertech pro seniory, vítání občánků, vánočních koncertech, Zlaté neděli na 

náměstí v Humpolci, soutěžích ZUŠ. DO školy vystupoval při výchovných koncertech,    

setkání DO v Kalištích v rámci oslav Mahler 2016, finále Zlaté podkovy, výročí obce 

Plačkov, hudebním festivalu v Pacově, Dnu dětí v Humpolci. 

Ředitelství školy uskutečnilo pro veřejnost města a okolí vánoční mši J. J. Ryby -         

Hej mistře. 

 

Žáci výtvarného oboru pořádali ve školním roce 2015/2016  Den otevřených dveří, kde 

přivítali 1 100 návštěvníků. Dokumentace tohoto dne byla zveřejněna na webu VO. Obor 

pořádal obhajoby absolventských prací v koncertním sálu školy/10 žáků/,kde bylo předáno 

ocenění vítězům výtvarných soutěží. Výtvarné práce byly vystaveny také na zámku 

v Žirovnici. Ve škole žáci nainstalovali na chodbách v podzimním čarování-

květiny,dýně,adventní a vánoční tvoření, nová instalace obrazů atelier I, nová instalace části 

v galerii na půdě, velikonoční výstava v ZUŠ,internetová galerie na facebooku-virtuální 

výstava,výstava výtvarných prací žáků při 70. výročí školy-kino Humpolec,spolupráce s 

Medou- darování obrazů,DOD pro učitelky MŠ,ukázka prací pro klienty Domova sv. 

Bronislavy, instalace obrazů do tříd učitelů, 

 

Žáci tanečního oboru navštívili muzikál Fantom opery Praha, vystoupili pro seniory města 

Humpolce, spoluúčinkovali při akci MLÁDÍ pro MĚKIS,vánoční vstoupení ve spolupráci 

s pěveckou třídou- vystoupení pro žáky škol, rodiče žáků a veřejnost, vánoční besídka TO, 

vystoupení při koncertech žáků HO-koncertní sál, předtančení Sportovního plesu, Rybářského 

plesu,maturitního plesu,Plesu hudby,taneční workshop Brno,projekt s pěveckou třídou Svět 

muzikálů kde se konala vystoupení pro žáky školy,rodiče žáků, veřejnost. Toto vystoupení 

bylo i v programu 70. výročí založení ZUŠ a Bernard Festu. Žáci spoluúčinkovali při 

koncertech absolventů HO, májovém vystoupení TO, forbalovém turnaji FC Humpolec, 

předávání absolventských vysvědčení. 

 

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

Vedení školy spolupracuje s ustanovenou Radou rodičů při ZUŠ. Rada rodičů je složena ze 

zástupců rodičů žáků ZUŠ hudebního, výtvarného a tanečního oboru. Tato Rada rodičů má 

devět členů. Členové Rady rodičů se střídavě  zůčastňují koncertů a vystoupení během celého 

školního roku. 

Spolupráce se zřizovatelem školy je bez problémů ze strany školy i města Humpolce. ZUŠ 

zajišťuje pro město hudební vystoupení při Vítání občánků a dle požadavků města 

spolupracuje na zabezpečení kulturních akcí. 

Spolupráce se školami/MŠ,ZŠ,gymnáziem/ je při výchovných koncertech a vystoupeních 

v sále kina /TO,DO/, ZUŠ pro žáky uvedených škol a veřejnost připravila Den otevřených 

dveří při příležitosti 70. výročí školy. 

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

Střediskem volného času při ZŠ Hradská, rodinným pivovarem Bernard, MěKIS, seniory 

města,MEDOU a  subjekty z města i jeho okolí. 

V koncertním sálu školy uskutečnily ZŠ a gymnázium předávání vysvědčení žákům devátých 

tříd. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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17/  ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH KONTROLY ČŠI A DALŠÍCH KONTROLÁCH 

V měsíci květnu byla na škole provedena inspekční činnost ČŠI – inspektorát Jihlava, 

v oblastech- kontrola ŠVP,vedení povinné dokumentace, vydání a obsah školního 

řádu,kontrola splnění předpokladu odborné kvalifikace pro přímou pedagogickou 

činnost,kontrola oprávněnosti v použití přijatých finančních prostředků ze státního 

rozpočtu, hospodaření s finančními prostředky které byly poskytnuty v roce 

2015,přijatá opatření k odstranění nedostatků v minulém období,vnitřní kontrolní 

systém,jeho fungování dle zákona o finanční kontrole.  

Ve všech jmenovaných oblastech kontrol nebyly zjištěny nedostatky. 

Škola byla ohodnocena celkově jako výtečná.  

Ve vedení účetnictví školy byla provedena kontrola auditorkou. Nebyly zjištěny 

nedostatky. 

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

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 bankovním příkazem dvakrát ve školním roce za I a II 

pololetí. 

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

19/  EKONOMICKÁ ČÁST VÝROČNÍ ZPRÁVY 

 

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2015 

Náklady celkem- hlavní činnost- 11,170,6 

Výnosy celkem- hlavní činnost- 11,174,4 

                            dotace na provoz- 9,651,1 

                            čerpání fondů- 143,1 

                            ostatní výnosy- 1,380,2 

 

Hospodářský výsledek před zdaněním: 3,8 

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

20/ PROVOZ ŠKOLY  

Ekonomka a sekretářka školy v jedné osobě je pověřena vedením všech provozních 

zaměstnanců. O čistotu v budově se stará provozní zaměstnankyně, správce budovy a 

správce půdní vestavby se starají o prostory, které jsou využívány pro činnost ZUŠ. 

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

ZÁVĚR VÝROČNÍ ZPRÁVY  

 

Cílem a motivací všech zaměstnanců školy je stálá úroveň a kvalita vzdělávání žáků. 

ZUŠ G. Mahlera je nedílnou součástí kulturního života v městě a jeho okolí. 

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

 

     Výroční zprávu zpracoval 25. srpna 2016.                  Josef Jirků ředitel školy 

 

Všichni zaměstnanci byli s obsahem této výroční zprávy seznámeni při Zahajovací 

poradě školního roku 2016/2017 


