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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, 

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

1/ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY                                                                                  

Poskytování základů uměleckého vzdělávání a rozvíjení talentu žáků v uměleckých 

předmětech s možností studia na vyšších uměleckých školách 

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

2 KAPACITA ŠKOLY 

Škola má pro studium oborů povolenou kapacitu 600 žáků 

Ve školním roce 2020/2021 bylo vyučováno celkem 572 žáků.  

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

3/ UČEBNÍ PLÁNY.                                                                                                                        

Žáci ZUŠ G. Mahlera jsou vyučováni dle školních vzdělávacích plánů a ročních plánů v 

příslušném školním roce. 

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

4/ UMĚLECKÁ RADA ŠKOLY 

 Umělecká rada školy je ustanovena dle svobodné vůle v nominování učitelů pedagogického 

sboru tajnou volbou. 

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

5 / VÝUKA UMĚLECKÝCH PŘEDMĚTŮ DANÉHO ŠKOLNÍHO ROKU 

V tomto školním roce byly prezentace všech předmětů závislé na vývoji pandemie COVID-19 

a s ním souvisejícím hygienickým opatřením v obdobích celého školního roku. 

Tím byly zhoršeny podmínky přímého kontaktu při výuce žáků školy. Vyučování bylo vedeno 

převážně distančním způsobem. I přesto celá řada učitelů komunikovala s žáky a rodiči 

formou on-line. Během školního roku byly pořádány třídní vystoupení učiteli předmětů. 

Tento způsob komunikace byl velmi kvitován rodiči žáků. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
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6/ PREZENTACE ŽÁKŮ BĚHEM ŠKOLNÍHO ROKU 

Na začátku školního roku, kdy ještě nebyla dána opatření vůči COVID 19 byly uskutečněny 

absolventské koncerty hudebního oboru a třídní vystoupení pěveckých tříd. 

Výtvarný obor získal ke konci toku 2020 sedmo ocenění z mezinárodních soutěží a zúčastnil 

se virtuálních videí, disajnových a charitativních projevů. Ředitelství školy ve spolupráci 

s učiteli uskutečnili projekt on-line v záznamu provedení vánočních mší J.J. Ryby z let 

minulých, ve kterých účinkovali žáci a učitelé školy. Toto video bylo uveřejněno v adventním 

čase na městském portálu zřizovatele školy a bylo s nadšením uvítáno veřejností města. 

Dalším zdařilým projektem byla prezentace výtvarných dílek žáků školy s názvem GALERIE 

POD ŠIRÁKEM. Jednalo se o vystavení prací žáků na devíti plakátovaných plochách města 

Humpolce. Na konci tohoto školního roku pak vystoupil Dechový orchestr školy při finále 

Zlaté podkovy na Horním náměstí se spoluúčastí mažoretek z Třebíče. Tento koncert byl 

velmi úspěšný ke spokojenosti všech přítomných posluchačů. 

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

7/ PŘÍPRAVA 75.VÝROČÍ ZUŠ G.MAHLERA 

Ředitel školy seznámil všechny zaměstnance školy s průběhem oslav tohoto výročí během 

roku 2021 s tím. že vše bude závislé na dané situaci pandemie a s tím souvisejících opatření.  

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

8/ KLASIFIKOVÁNÍ ŹÁKŮ ŠKOLY 

Žáci byli během školního roku klasifikováni v pololetí školního roku slovní nebo písemnou 

formou přes komunikačním systém iZUŠ z důvodu pandemie. Zákonní zástupci žáků velmi 

kvitovali přístup ředitelství školy při zjišťování a hodnocení rodičů o způsobu distanční výuky 

jednotlivých učitelů. Tato zpětná vazba byla přínosem pro danou situaci. Celkově pak byla 

hodnocena distanční výuka na Závěrečné klasifikační poradě s konstatováním zlepšení této 

výuky oproti minulému školnímu roku. Při tomto hodnocení se ukázalo to, že zákonní 

zástupci žáků preferují výuku způsobem on-line než to, že jsou pouze zadávány a 

kontrolovány úkoly. 

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

9/ ABSOLVENTI ŠKOLY- PŘIJETÍ KE STUDIU VYŠŠÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL 

 

 Absolventi školy: celkem 43 / HO-27,VO-9,TO-7 / 

 Na vyšší umělecké školy byli přijati dva žáci z výtvarného oboru 

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

10/  ÚDAJE O SEBEVZDĚLÁVÁNÍ 

Celá řada učitelů se zapojila do projektu Šablony II dle naplánovaných seminářů a školení. 

Učitelé výuky hry na klavír pak absolvovali vyhlášené interpretační kurzy. 

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

11/ ÚČAST ŽÁKŮ V UMĚLECKÝCH SOUTĚŽÍ 

Soutěže žáků základních uměleckých škol byly v tomto školním roce zrušeny z důvodů 

pandemie COVID 19. Žáci VO pak získali virtuálně celou řadu našich a mezinárodních 

ocenění. 

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

12/ Talent ROKU 2021  

Nominováni a oceněni Krajským úřadem Jihlava byli tři žáci školy. 

Tereza Honzlová-hra na klavír ze třídy Petry Kopecké, která zároveň při tomto předávání 

cen ve Žďáru nad Sázavou účinkovala. 

Kateřina Nováková a Matěj Marčík- výtvarný obor ze třídy Evy Moravcové 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                          
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13/ ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ   

Úplata za vzdělávání byla ustanovena beze změn ve výši z roku 2019/2020 

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

14/ RADA RODIČŮ PŘI ZUŠ 

Rada rodičů při ZUŠ zaznamenala celou řadu zněm. Bylo konstatováno, že bude řešeno 

personální obsazení Rady, včetně jejího předsedy a pokladní. Z tohoto důvodu je zvažována 

existeční funkčnost tohoto samostatného právního subjektu. Definitivní řešení bude v roce 

2022. 

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

15/  EKONOMICKÁ ČÁST VÝROČNÍ ZPRÁVY   / Mirka/ 

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2020 

Náklady celkem- hlavní činnost- 15,984.187                

Výnosy celkem-   hlavní činnost- 16,043.565                              

Hospodářský výsledek: 59 378 

Výnosy vybraných …institucí a transférů - 14,601.854 

Učební pomůcky- 195.417    50.486           celkem: 245 903 

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

16/ PROVOZ ŠKOLY  

Během hlavních prázdnin žáků byla provedena rekonstrukce veřejné komunikace u parkoviště 

zaměstnanců ZUŠ za budovou školy. Vymalovány byly-učebna hudebního oboru a prostory 

místností oboru výtvarného a tanečního. Škola byla také připojena k internetu v rámci 

optimalizace sítě školských subjektů ve městě.                                                                                       

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

ZÁVĚR VÝROČNÍ ZPRÁVY  

V rámci distančního vzdělávání, zabezpečit co nejlepší výuku žáků 

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

 

 

 

          Výroční zprávu vypracoval dne 25. srpna 2021. ředitel školy Josef Jirků  

 

 

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

                                                                                                               podpis 

 

 

Zaměstnanci školy byli s Výroční zprávou seznámeni při Zahajovací poradě školního 

roku 2021/2022.Výroční zpráva je také zveřejněna na webu ZUŠ. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


