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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ZUŠ 

ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 

 

  

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/ KAPACITA ŠKOLY 

Škola má pro studium oborů povolenou kapacitu 600 žáků 

Ve školním roce 2019/2020 bylo vyučováno celkem 580 žáků. Z tohoto počtu bylo 

v hudebních předmětech 381 žáků, výtvarný obor-96 žáků, taneční obor 93 žáků a literárně 

dramatický obor 10 žáků. 

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

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

a ročních plánů v příslušném školním roce. 

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

5/ ZÁKLADNÍ CÍLE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍHO PROCESU 

Během studia v uměleckém vzdělávání na ZUŠ G. Mahlera Humpolec rozvíjet talent žáka 

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

6/ UMĚLECKÁ RADA ŠKOLY 

 Umělecká rada školy je samostatný subjekt bez ředitelství školy pro jednání v oblasti 

 umělecké  

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

7/ ASOCIACE ZUŠ /AZUŠ/ 

ZUŠ G. Mahlera je členem AZUŠ od roku 2000 

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

8/ CIZÍ STÁTNÍ PŘÍSLUŠNÍCI 

Ve školním roce 2019/2020 studovali na škole tří cizí státní příslušníci z EU 

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

9/ PŘIJMUTÍ ŽÁKŮ KE STUDIU A ODHLÁŠENÍ ŽÁKŮ 

Na konci 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 celkem 

63 žáků HO- 41 žáků / z tohoto počtu bylo 6 žáků do kolektivního PS/, VO- 12 žáků,                       

LDO- 10 žáků. Během školního roku a k pololetí se odhlásilo celkem 64 žáků/HO-36 

žáků,VO-12 žáků, TO- 14 žáků, LDO- 2 žáci/. 

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

10/ UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ A VÝSLEDKY 

 

Absolventi školy: celkem 62 / HO-37,VO-13,TO-12 / 

 Na vyšší umělecké školy byli přijati: HO- 1 žák, VO- 6 žáků, TO – 0, LDO- 0, 

Všichni žáci ZUŠ byli ohodnoceni na konci školního roku učiteli dle výsledků a plnění 

úkolů výuky způsobem distančním a prezenčním. 

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

11/ ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY 

Žáky vyučovalo celkem dvacet čtyři pedagogů.                                                                                            

Provoz školy zabezpečovali čtyři provozní zaměstnanci  

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

12/  ÚDAJE O VZDĚLÁVÁNÍ 

Učitelé plnili zadané úkoly v oblasti výzvy Šablony II v rámci své aprobace. Učitelé hry na 

klavír se zúčastnili semináře v Chocni. Učitel klávesových nástrojů se zúčastnil jednání ÚUR 

jako zástupce kraje Vysočina tohoto uměleckého předmětu. Vyučující TO absolvovala 

vzdělávací kurz výuky v tomto oboru. 

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

13/ ÚČAST ŽÁKŮ V UMĚLECKÝCH SOUTĚŽÍ 

V soutěžích ZUŠ naše škola uspěla v Okresních kolech až do vyhlášení termínu nouzového 

stavu od 11  3. v rámci šířící se nákazy COVID-19.Soutěže uměleckých předmětů ZUŠ 

vyhlášené pro tento školní rok se budou konat opakovat v dalším školním roce 2020/2021.                                                                                                                         

Velmi dobré výsledky zaznamenali i žáci výtvarného oboru v soutěžích celostátních a 

zahraničních.. 

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

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

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

14/ MLÁDÍ HUMPOLEC  

Ředitel školy a vyučující VO navrhli ocenění žáků školy nominaci na Mládí Humpolec za 

uplynulý školní rok. Za naši školu byli oceněni dva žáci, jeden žák za hudební a jeden žák za 

obor výtvarný. 

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

15/ VEŘEJNÉ PREZENTACE ŽÁKŮ ŠKOLY 

Ve školním roce 2019/2021 uskutečnili učitelé s žáky hudebního, výtvarného a tanečního 

oboru více jak 50 prezentací.                                                                                                      

Hudební obor: třídní vystoupení, veřejné koncerty, vystoupení některých absolventů, 

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

orchestru, vítání občánků, mše J. J. Ryby, koncert učitelů, koncert některých učitelů z živého 

videozáznamu s názvem HUMPOLEC DĚKUJE určený pro ty, kteří pomáhali všem těm 

touto pandemií ohroženi. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Výtvarný obor: celostátní a zahraniční soutěže, výstavy, výzdoba interiérů budovy školy, 

Taneční obor: vystoupení pro seniory a některé subjekty ve městě.  

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

16/ TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO VÝUKU ŽÁKŮ, UČEBNÍ POMŮCKY 

V budově je využíváno k výuce 24 učeben v suterénu, přízemí, I, II a III patra-koncertní sál. 

Další místnosti v budově jsou určeny pro kabinety učitelů a provozních zaměstnanců 

sborovna, archiv, šatny a sklady. 

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

17/  ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH KONTROL 

Pravidelné kontroly auditorem nezjistily závažné nedostatky v čerpání provozních nákladů 

během školního roku. 

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

18/ ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ   

HO 270 Kč -1 lekce-individuálně,230 Kč-skupinové vyučování /2-4 žáci na hodině/.                     

VO  220 Kč- 3 lekce                                                                                                                        

TO  160 Kč- 1 lekce, 180 Kč- 2 lekce, 200 Kč- 3 lekce 

LDO 180 Kč- 2 lekce, 200 Kč -3 lekce 

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 2019 

Náklady celkem- hlavní činnost- 15,984.187                

Výnosy celkem-   hlavní činnost- 16,043.565                              

Hospodářský výsledek: 59 378 

Výnosy vybraných státní institucí a transférů - 14,601.854 

Učební pomůcky- 195.417, 50.486  celkem: 245 903 

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

20/ PROVOZ ŠKOLY  

Během hlavních prázdnin žáků se realizovalo ve škole  připojení na optickou síť města 

Humpolce/dotační program-žádost/,vymalování učebny smyčcových nástrojů a několika 

prostorů ve výtvarném a tanečním oboru.                                                                                       

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

ZÁVĚR VÝROČNÍ ZPRÁVY  

 

Ředitelství školy usiluje o udržení umělecké úrovně žáků při studiu všech předmětů a  

prezentací během školního roku.  

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

 

          Výroční zprávu vypracoval dne 28. srpna 2020. ředitel školy Josef Jirků  

 

 

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

                                                                                                               podpis 

 

 

Zaměstnanci školy byli s Výroční zprávou seznámeni při Zahajovací poradě školního roku 

2020/2021.Výroční zpráva je zveřejněna na webu ZUŠ. 


