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                                              VÝROČNÍ ZPRÁVA O ZUŠ    

                                                 ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 

 

 

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.                

Žáci studují hudební, výtvarný, taneční a literárně dramatický obor I. a II. stupně. 

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

3/ TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO VÝUKU ŽÁKŮ, UČEBNÍ POMŮCKY 

 

V budově je využíváno 23 učeben-suterén, přízemí, první a druhé patro, koncertní sál ZUŠ. 

Koncertní sál je určen také pro prezentace žáků školy a školské subjekty města. Další 

místnosti v budovy školy jsou sborovna, kabinety pro učitele a provozní zaměstnance, archiv, 

šatny a sklady. 

Dle žádostí učitelů byly během školního roku pořízeny učební pomůcky v celkové částce 

190 000 Kč.  

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

4/ KAPACITA ŠKOLY 

Škola má pro studium oborů povolenou kapacitu 600 žáků 

Ve školním roce 2018/2019 bylo vyučováno celkem 593 žáků. Z tohoto počtu bylo 

v hudebních předmětech 389 žáků, výtvarný obor-98 žáků, taneční obor 93 žáků a literárně 

dramatický obor 13 žáků. 

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

5/ UČEBNÍ PLÁNY. Žáci ZUŠ G. Mahlera jsou vyučováni dle školních vzdělávacích plánů 

a ročních plánů v příslušném školním roce. 

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

6/ ZÁKLADNÍ CÍLE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍHO PROCESU 

Během studia v uměleckém vzdělávání rozvíjet talent žáka školy. 

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

7/ UMĚLECKÁ RADA ŠKOLY 

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

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

8/ ASOCIACE ZUŠ /AZUŠ/ 

ZUŠ G. Mahlera je členem AZUŠ od roku 2000 

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

9/ CIZÍ STÁTNÍ PŘÍSLUŠNÍCI 

Ve školním roce 2018/2019 studovali na škole dva cizí státní příslušníci z EU. 

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

10/ PŘIJMUTÍ ŽÁKŮ KE STUDIU 

Během školního roku se uskutečnily talentové zkoušky žáků, kteří projevili zájem o studium a 

přihlásili se v programu iZUŠ. Do studia pro další školní rok bylo zařazeno 56 žáků. 

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

11/ UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ A VÝSLEDKY 

Žáci školy vykonali postupovou zkoušku s ročníkovými výstupy. Absolventi školy uzavřeli 

I. a II. stupeň absolventským koncertem nebo závěrečnou zkouškou, závěrečným 

vystoupením a obhajobou závěrečných výtvarných prací. 

Absolventi školy: celkem 70 / HO-45,VO-19,TO-6 / 

 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 dvacet čtyři pedagogů.                                                                                            

Provoz školy zabezpečovali čtyři provozní zaměstnanci  

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

13/  ÚDAJE O VZDĚLÁVÁNÍ 

Někteří učitelé se aktivně zapojili do výzvy Šablony II v rámci svojí aprobace. Učitelé hry na 

klavír se zúčastnili semináře ve hře na klavír a učitel klávesových nástrojů absolvoval další 

vzdělávací program pro výuku tohoto nástroje. 

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

14/ ÚČAST ŽÁKŮ V UMĚLECKÝCH SOUTĚŽÍ 

V soutěžích ZUŠ naše škola uspěla a některé soubory a žáci postoupili až do celostátních kol 

soutěží.                                                                                                                            

V hudebním oboru komorní hry dechových nástrojů a hry na klávesové nástroje naše škola 

obsadila v Okresních kolech 18 postupů do krajských kol. V krajských kolech pak obsadili 

dvanáct prvních míst, pět druhých místa a jedno místo třetí. Do nejvyššího celostátního kola 

postoupily tři soubory dechových žesťových nástrojů a 6 žáků na klávesové nástroje. Poprvé 

se také do skladatelské soutěže ZUŠ přihlásil jeden žák. 

V soutěží PER QUATRO MANI-hra na klavír čtyřručně se velmi dobře umístily dvě naše 

žákyně. 

Žáci výtvarného oboru získali 71 cen v mezinárodních a celostátních soutěží. 

Účast byla při soutěžích v Japonsku, Bulharsku, Bělorusku a celé řadě dalších. 

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

15/ MLÁDÍ HUMPOLEC  

Ředitel školy a vyučující VO navrhli nominaci na Mládí Humpolec, což je ocenění 

nejnadanějších studentů škol z města Humpolce za uplynulý školní rok. Za naši školu byli 

oceněni dva žáci za hudební a výtvarný obor. 

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

16/ VEŘEJNÉ PREZENTACE ŽÁKŮ ŠKOLY 

 

Ve školním roce 2018/2019 uskutečnili učitelé s žáky hudebního, výtvarného, tanečního a 

literárně dramatického oboru více jak 150 prezentací.                                                                             

Hudební obor: třídní vystoupení, veřejné koncerty, koncerty absolventů, ZUŠ OPEN, 

vystoupení pro seniory, vánoční vystoupení, vystoupení smyčcového a dechového orchestru, 

vítání občánků, Bernard fest, X. festival Mahler Kaliště, vystoupení pro žáky škol, mše J. J. 

Ryby. 

 

Výtvarný obor: soutěže, výstavy, výzdoba interiérů budovy školy, 

 

Taneční obor: vystoupení v rámci činnosti školy a spolupráce s hudebním oborem, závěrečné 

vystoupení žáků a absolventů, vystoupení pro školy a jiné subjekty ve městě.  

 

Literárně dramatický obor: závěrečné vystoupení v sále kina pro veřejnost a rodiče žáků.  

 

Spolupráce školy je s Radou rodičů žáků ZUŠ, zřizovatelem, školskými a podnikatelskými 

subjekty  

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

17/  ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH KONTROL 

Kontrola auditorem byla provedena v oblasti čerpání provozních nákladů během školního 

roku. Zásadní nedostatky 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 žáků je ustanovena dle nařízení ředitele školy s úhradou za I a II pololetí 

školního roku 

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

19/  EKONOMICKÁ ČÁST VÝROČNÍ ZPRÁVY 

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2018 

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: 692,86 

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

20/ PROVOZ ŠKOLY  

V tomto školním roce byla posílena bezpečnost žáků realizací zabezpečení vstupu do prostorů 

školy čipy pouze pro žáky a zaměstnance školy. 

Během prázdnin došlo i k opravě svodů dešťové vody kolem budovy školy. 

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

 

ZÁVĚR VÝROČNÍ ZPRÁVY  

 

Posláním základní umělecké školy v Humpolci je rozvíjení talentu žáků při studiu 

uměleckých předmětů.  

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

 

 

 

          Výroční zprávu vypracoval 10. září 2019. ředitel školy Josef Jirků  

 

 

 

 

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

                                                                                                               podpis 

 

 

 

 

 

PS. Zaměstnanci školy byli informováni o výroční zprávě při Zahajovací poradě školního 

roku 2018/2019. Výroční zpráva je také zveřejněna na webu školy, včetně zveřejněné kopie 

na sborovně školy. 

 

 

 

 

 

 


