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I.

Závazná část zprávy o škole

1.
Název školy:
organizace

Základní umělecká škola, Most, Moskevská 13, příspěvková

2.

Zřizovatel:

Město Most
právní forma: Obec, IČO: 266 094
se sídlem Radniční 1/2 , 434 69 Most
jehož statutárním zástupcem je Ing. Vlastimil Vozka

3.

Datum zřízení školy:

Zřizovací listina ke dni 1. 1. 1993, poslední úprava
ze dne 24. 6. 2004, dodatek (změna v názvu) je z 26. 5.
2005. Škola byla otevřena v lednu 1985. Poslední
změna k 1. 10. 2009 (změna zřizovací listiny)

4.

Zařazení do sítě škol: Poslední zařazení k 1. 9. 2003 (zvýšení kapacity
na 600 žáků)

5.

Hospodářsko-právní subjektivita:

6.

Ředitel školy: Mgr. Romana Pavlíčková
Statutární zástupce ředitele: Ing. Hana Kyselová

7.

Kontakt na zařízení:
telefon: 476 703 466, 722 914 712
E-mail. zusmost@iol.cz
www. zusmost.cz

8.

Studijní obory a počty žáků ve školním roce 2011/2012:
Ve škole jsou zastoupeny nehudební obory, tj. obor výtvarný, taneční
a literárně dramatický.
Celkový počet žáků: 455. Z toho stav v jednotlivých oborech:
výtvarný obor = 307 žáků
taneční obor = 116 žáků
literárně dramatický obor = 32 žáků (soubor)

9.

Obsah učebních plánů:
Ve školním roce 2011/2012 se výuka řídila učebními plány MŠMT ČR pro ZUŠ.
Současně probíhá příprava na ŠVP subjektu, který vstoupí v platnost od září
roku 2012.

Právnická osoba
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10.

Seznam pedagogických dokumentů vedených školou:
Třídní knihy
Výkazy o placení školného
Katalogové listy žáků
Zápisy z pedagogické rady
Dokumentace k organizaci školního roku obsahující rozvrhy jednotlivých
učitelů,
celoroční plán práce, zahajovací výkaz atp.

11.

Seznam nepedagogických dokumentů školou vedených:
Knihy úrazů žáků a zaměstnanců
BOZP – školení, karty zaměstnanců, prověrky
Inventarizační knihy
Personální evidence
Účetní evidence
Mzdová evidence
Požární kniha
Rozmístění hasicích přístrojů
Evakuační plány objektu
Vnitřní řád školy
Organizační řád školy
Smlouvy s jinými subjekty

12.

Časový průběh a organizace školního roku:
Školní rok byl zahájen v souladu s organizačními opatřeními MŠMT ČR.
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13. Systém řízení školy:

ŘEDITEL
Statutární orgán

EKONOM
Zástupce statutárního
orgánu

Pracovník pro
výběr školného

UČITELÉ

školník

uklízečky

Ředitel školy řídí školu a organizuje výchovně vzdělávací práci.
Zástupce ředitele pro ekonomiku vede činnosti administrativně správního
charakteru.
Pedagogická rada přijímá závazná usnesení a úkoly v oblasti výchovně
vzdělávací práce školy.
Pracovní pedagogické porady jsou, vedle rady zahajovací, pololetní a závěrečné,
svolávány pravidelně každou první středu v měsíci.
Provozní porady jsou, vzhledem k velikosti kolektivu, svolávány podle potřeby.
Ředitel školy vypracovává celoroční plán práce.
14. Výše školného, počet platících žáků:
Pro školní rok 2011/2012 bylo stanoveno školné ve všech ročnících a oborech na
160,- Kč měsíčně, tj. 1.600,- Kč za rok na žáka.
Školné bylo stanoveno v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 71 / 2005 Sb. O
základním uměleckém vzdělávání.
Školné bylo řádně vybráno od všech žáků, do nastávajícího školního roku
škola nevstupuje s žádnými pohledávkami.
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15. Příjmy a výdaje školy:
Finanční zdroje školy jsou, stejně jako v předchozích letech, trojího druhu.
I nadále pokrývá více než polovinu ročního rozpočtu dotace státu, která do školy
přichází prostřednictvím Krajského úřadu v Ústí nad Labem – tyto prostředky
jsou určeny na neinvestiční výdaje, tj. na náklady na platy zaměstnanců, odvody,
zákonná pojištění a ostatní osobní náklady.
Druhým zdrojem financí je příspěvek zřizovatele, tj. MmM, který je určen na
provoz školy a převážně kryje energie a částečně i provoz, tvoří asi šestinu
příjmů.
Posledním finančním zdrojem je potom školné, to tvoří rovněž asi jednu desetinu
celoročního rozpočtu školy – z těchto prostředků jsou hrazeny částečně provozní
náklady a učební pomůcky, dále potom částečné rekonstrukce a DVPP (Další
vzdělávání pedagogických pracovníků).
Rovněž jsou tyto prostředky používány na nákupy vybavení učeben. Příjmy a
výdaje školy jsou konzultovány se zřizovatelem a jsou předmětem periodických
rozborů, výkazů a kontrol.
Sponzorský dar:
V průběhu školního roku získala škola sponzorský dar ve výši 8 000,- Kč. Tento
dar poskytla firma Blue Bridge z Mostu. Prostředky byly použity v souladu
s darovací smlouvou na rozvoj aktivit žáků školy.
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II.

Doporučená část zprávy o škole
Po celý školní rok pracovala škola jako škola nehudební s celkovým počtem
žáků 455 ve 46 třídách. Podmínky pro výuku a vzdělávání jsou ve všech
oborech velmi dobré. Stejně tak situace ve všech oborech je stabilizována,
pedagogický sbor působil v devítičlenném složení interních zaměstnanců, a
dvou externích zaměstnanců. Učitelé jsou velice vstřícní a ochotní pracovat se
žáky i ve svém volném čase a věnují zvýšenou péči těm žákům, kteří se hlásí
na střední a vysoké umělecké školy. Zájem dětí a rodičů o studium je trvalý.
Díky pravidelné výstavní činnosti, spolupráci s tiskem a regionální televizí,
školu soustavně navštěvuje rodičovská veřejnost, žáci všech typů mosteckých
škol i veřejnost odborná. Důležitou úlohu při nástupu nových žáků ke studiu
mají webové stránky, které jsou průběžně aktualizované.
Kromě velké výstavní síně, kde probíhá každoročně kolem 5 pravidelných
výstav, škola zprovoznila malou galerii v budově ZUŠ s názvem S – 56, kde se
studenti školy mohou setkat s možností samostatné instalace svých prací. Jde
tedy spíše o výstavní činnost individuální. Probíhají zde také občasné výstavy
prací studentů PF UJEP v Ústí nad Labem. Tuto spolupráci zaštituje Mgr. Jana
Jungmannová, která na PF UJEP studuje doktorandské studium. V tomto
školním roce se uskutečnilo 7 výstav jak studentů ZUŠ, tak studentů PF UJEP
v Ústí nad Labem.
Každoročně škola pořádá jednodenní setkání absolventů školy ve formě
výstavy s názvem Co v nás je. Cílem této výstavy je především setkání se a
udržení vztahu mezi učiteli a absolventy, ale také snaha přiblížit studentům
ZUŠ současné umění.
Škola se účastnila v průběhu školního roku řady výtvarných soutěží a
výstav jak domácích tak i zahraničních, v nichž žáci získali celou řadu uznání a
ocenění. Za největší úspěchy lze zcela jednoznačně považovat účast
v Mezinárodní výtvarné soutěži Lidice 2012 a zisk 2 medailí - „Lidické růže“
za školní kolekci keramiky a malba a kresby, a dále pak tři individuální
medaile pro žáky školy. Práce našich dětí byly přihlášeny do mezinárodních
přehlídek a soutěží v Japonsku, Polsku, na Slovensku, ve Spojených Arabských
Emirátech. Nezanedbatelný úspěch také sklidily naše paní učitelky Jana
Fabianová a Jana Jungmannová, které se se svými výtvarnými řadami dostaly
do 11. Národní přehlídky výtvarného oboru základních uměleckých škol ČR.
Tato přehlídka s názvem Oči dokořán se konala již tradičně v bývalém
augustiniánském klášteře Šternberk u Olomouce.
Snahou školy je ukázat veřejnosti naše učitele jako výkonné umělce, a proto
se jednou za tři roky konají v ZUŠ také výstavy učitelů. V letošním roce
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vystavovali: Jana Fabianová, Jana Jungmannová, Dana Lvová, Romana
Pavlíčková.
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Stejně tak žáci tanečního oboru připravili řadu vystoupení. Zúčastnily se
velké řady přehlídek a soutěží po celé ČR. Velkým úspěchem pro ně byla účast
v národní přehlídce TO ZUŠ v Kroměříži. Žáci tanečního oboru vystupují
pravidelně na vernisážích školy a na slavnostním předávání ocenění pro
nejúspěšnější žáky školy v daném školním roce.
Poslední z oborů naší školy – literárně-dramatický obor byl v tomto
školním roce také úspěšný. Jeho žáci postoupili se svým vystoupením do
národního kola LDO ZUŠ ve Svitavách. Přehlídka s názvem Dětská scéna
mapovala tvorbu na ZUŠ v ČR. Žáci Literárně-dramatického oboru pravidelně
vystupují na vernisážích školy a pro rodiče připravují vlastní vystoupení
Úspěšnost přijetí na střední a vysoké školy uměleckých směrů byla
v letošním roce vysoká, prakticky uspěli všichni žáci. Příprava k přijímacím
zkouškám jak na střední, tak na vysoké školy probíhají systematicky a
individuálně s každým studentem, podle typu školy na který se hlásí.
Ve spolupráci s uměleckou školou v německém Oederanu bylo připraveno
setkání žáků obou škol v tomto školním roce dvakrát. Při prvním setkání,
v listopadu 2011, se žáci seznámili s tvorbou animovaného filmu. Toto setkání
proběhlo na Základní umělecké škole v Mostě. Stěžejním motivem druhého
setkání byla reportážová fotografie. Hlavním smyslem těchto setkání, kterých
se v tomto školním roce zúčastnilo 15 žáků, je komunikace, navázání
kontaktů, výměna zkušeností a společná výtvarná práce. Přátelství, která se
v průběhu těchto setkání navazují, mají dlouhodobý charakter. Z prací, které
vznikly na workshopu reportážové fotografie, byla v srpnu tohoto roku
zahájena výstava v německých Drážďanech. V následujícím školním roce pak
mohou rodiče a návštěvníci shlédnout práce též v ZUŠ, kde budou vystaveny.
V následujícím školním roce by bylo dobré zaměřit se na větší spolupráci
s rodiči a navázat užší kontakt mezi rodinou a školou. Chybí větší zájem
rodiny o práci vlastních dětí i prezentaci tvorby ve školní výstavní síni a další
profesní orientaci na střední a vysoké umělecké školy. Rovněž absolventská
práce by měla být zodpovědně vnímána jako vrchol studia a nikoli jako
automatická záležitost, i když v posledních letech vnímáme velké zlepšení
v této situaci.
V době školního roku a hlavních prázdnin se uskutečnily dvě akce v rámci
velké údržby školy. Výměna oken a dveří ve vestibulu školy a oprava střechy
nad tanečním sálem. Obě akce byly hrazeny z prostředků zřizovatele. Dále
byla uskutečněna oprava měření TUV a oprava kamenných schodů před
budovou školy. V září 2011 byla do školy zakoupena velká vypalovací
keramická pec.
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Obecně je možno konstatovat, že uplynulý školní rok byl bohatý na akce
v oblasti pedagogické i hospodářsko-ekonomické a je možno ho
charakterizovat jako velmi dobrý. Plán práce byl splněn. Výuka nebyla
poznamenána dlouhodobou pracovní neschopností v žádném oboru, jen
krátkodobým odvoláním vyučování z důvodu zamrznutí studené vody
v zimních měsících. Toto období se povedlo rychle překlenout a byly učiněny
kroky k tomu, aby již k takové situaci nedošlo.
Další vzdělávání pedagogických pracovníků má stagnující tendenci. Vedení
školy umožňuje učitelům kvalitní prázdninové a další akce dle vlastního
zájmu i výběru. Prostředky na DVPP byly pravidelně čerpány učiteli (taneční
semináře, výtvarné kurzy, školení, atd.), celkem bylo vyčerpáno 20 110,- Kč na
všechny vzdělávací akce.
Mezi správními zaměstnanci je zaměstnána na plný úvazek hospodářka
školy – zástupce ředitele pro ekonomiku a uklizečky, ostatní zaměstnanci
pracují na částečné úvazky.
V uplynulém kalendářním roce byla provedena ve škole kontrola auditu
Odborem IAaK Magistrátu města Mostu. Nebylo zjištěno porušení závazných
předpisů.
V uplynulém školním roce již k dalším kontrolám ze strany zřizovatele
nedošlo.
Ve školním roce 2011/2012 došlo ve škole k měření hodnot azbestu v
budově. Měření provedla KHS a vyloučilo se jakékoli nebezpečí pro výuku
našich žáků. Nebyly zjištěny žádné nebezpečné látky ve škole.
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Personální obsazení – interní zaměstnanci

Daniel Beňák

- učitel výtvarného oboru

Jana Fabianová

- učitelka výtvarného oboru

Jana Jungmannová

- učitelka výtvarného oboru

Dana Lvová

- učitelka výtvarného oboru
- učitelka literárně dramatického oboru

Romana Pavlíčková

- učitelka výtvarného oboru
- ředitelka školy

Anna Peřinová

- učitelka výtvarného oboru

Kateřina Rathová

- učitelka výtvarného oboru, mateřská dovolená

Jana Volrábová

- učitelka tanečního oboru

Kamila Volrábová

- učitelka tanečního oboru

Ivana Zajáčková

- učitelka literárně dramatického oboru

Externí zaměstnanci:

Radim Madeja

- učitel tanečního oboru

Jiří Kutlvašr

- učitel výtvarného oboru

10

V souladu s celoročním plánem práce byly připraveny a uskutečněny
následující akce:
Oblast pedagogická
-

Úspěšný nábor žáků do všech oborů
DVPP – 4 učitelé
Přijímací zkoušky na SŠ a VŠ
Slavnostní předávání oceněným žákům VO. Oceněno přes 100 žáků, vystoupil TO

-

VÝTVARNÝ OBOR:
Podzimní výstava prací žáků VO
Malování na plot – 3 plotové dílce, ve spolupráci s CVČ Most
Společný projekt s německou školou v Oederanu – animovaný film, Most
Vánoční výstava, vystoupení LDO a vystoupení TO
Vánoční výstava v Dost dobré kavárně, Most
Adoptovaný indický chlapec Naik, odesláno 4.900,- Kč na rok 2012
Výstava Lidice 2011, instalace ve školní výstavní síni, spojeno s promítáním filmu o
MDVV Lidice – velká účast Základních škol
Výstava učitelů – Jana Fabianová, Jana Jungmannová, Dana Lvová a Romana
Pavlíčková
Výstava absolventská – 10 absolventů z VO
Spolupráce se zámkem Korozluky – více akcí během roku – Živá zahrada, Alternativa,
Korozlucká pouť, vánoce – škola zajišťuje výstavy na zámku a podílí se na výtvarné
stránce akcí.
Příprava a realizace česko-německého výtvarného kurzu v Oederanu
Výstavy v malé výstavní místnosti S 56:
Výstava Co je v nás – absolventi školy – jednodenní výstava
Krajská schůze nad tvorbou ŠVP, spolupráce s Věrou Roeselovou, Most
Spolupráce s magistrátem města Mostu – medaile pro Den Magistra Kellyho
Výstava fotografií z workshopu v Oederanu v drážďanské galerii Einhorn s názvem
Zapálená květina
Soutěže VO:
zahraniční: 5
zúčastněných žáků: 85
tuzemské: 5
75
tuzemská mezinárodní výstava: 1
14
celkem:
11
zúčastněných žáků: 174

-
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-

TANEČNÍ OBOR:
Vystoupení na farmářských trzích, Hipodrom Most
Taneční pohárová soutěž formací Cena TŠ Duha Česká Lípa
Přehlídka dětských souborů Tanec pro radost, Litvínov
Vystoupení na slavnostním večeru oceněných výtvarníků, ZUŠ Leopolda Gassmanna
Vystoupení – Vánoční výstava
Účast na okres. Postupové přehlídce žáků TO ZUŠ, Litvínov
Spolupráce s Tanečním divadlem Fae – představení Zvoník od matky Boží a Divadlo
pro slepé, Praha
Účast na krajské postupové přehlídce TO ZUŠ, Litvínov
Vystoupení Zvoník od matky Boží – spolupráce s Tanečním divadlem Fae
Účast na krajské přehlídce dětských skupin scénického tance, Ústí nad Labem
Vystoupení – Velikonoční jarmark, Most
Účast na taneční postupové soutěži Festival tanečního mládí – Mistrovství ČR, Česká
Lípa
Taneční soutěž o Májový pohár, Horní Bříza
Účast na celostátní přehlídce žáků TO ZUŠ Kroměříž
Účast v Celostátním kole Mistrovství ČR, Parketové taneční kompozice, Česká lípa
Vystoupení na Slavnostním předávání ocenění záchranným sborům, MmM
Taneční podvečer, ZUŠ Leopolda Gassmanna
Taneční workshop, ve spolupráci s MgA. Lenkou Kolářovou

-

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR:
Dvoudenní akce LDO v Litvínově „Dradidlo“, spojená s praktickou dílnou
Oblastní kolo dětských recitátorů, Most
Krajské kolo dětských recitátorů
Krajské kolo LDO ZUŠ, Dětská scéna 2012, Děčín
Národní kolo LDO ZUŠ, Dětská scéna 2012, Svitavy
Vystoupení pro rodiče – pásmo recitace a inscenace

-
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Oblast provozní a materiálová
- Průběžný nákup materiálů pro jednotlivé obory
- Sponzorský dar: 8 000,- Kč - firma Blue Bridge
- Jednoleté stipendium pro dva žáky z výtvarného oboru – Malířské sympozium Benedikt
2012
- Nákup keramické vypalovací pece
- Měření azbestu v prostorách školy
- Oprava kamenných schodů před vstupem do školy
- Výměna oken ve výstavní síni školy
- Oprava střechy nad tanečním sálem

Se spoustou akcí nebylo pro uplynulý školní rok počítáno, podařilo se jej
zvládnout díky spolupráci všech zaměstnanců školy - školní rok je možno považovat
za vydařený.
Pravidelnou kontrolní činností nebyly zjištěny žádné závažné pedagogické ani
odborné nedostatky.
Technický stav školní budovy je celkem dobrý. Škola se každý rok potýká se
zamrznutím vody v zimních měsících.
S výroční zprávou za uplynulý školní rok 2011 / 2012 byla seznámena
pedagogická rada dne 29. srpna 2012.

Mgr. Romana Pavlíčková,
ředitelka školy
V Mostě, dne 24. srpna 2012
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