Základní umělecká škola Petra Ebena, Žamberk

Hodnotící zpráva
Školní rok 2011 / 2012
1. Základní údaje
Základní umělecká škola Petra Ebena, Žamberk
Adresa: 564 01 Žamberk, Masarykovo náměstí 145
Zřizovatel : Město Žamberk
Majitel budovy: Město Žamberk
2. Charakteristika školy
Plně organizovaná čtyřoborová škola s kapacitou 582 žáků. Ve školním roce 2011/2012 měla
519 žáků, z toho: 370 v hudebním oboru
71 v tanečním
65 ve výtvarném
13 v literárně-dramatickém oboru.
Zvláštností školy je výuka v rámci výtvarného oboru ve specializaci „Paličkování a kreslení
krajek“, která funguje už od roku 1990.
Škola zažila 33. rok své existence, v němž se konečně podařilo rozšířit prostory o 5 učeben,
kabinet školníka, 2 WC a prostorné atrium. V průběhu prosince 2011 byly učebny obsazeny a
od ledna 2012 se v nich začalo naplno vyučovat. Jedná se o prostory pronajaté od soukromého
majitele sousedního domu. Tyto prostory v 1. poschodí byly propojeny se stávající budovou,
kompletně zrekonstruovány a nově vybaveny. Umístili jsme tam výtvarný obor, jednu klavírní
třídu, výuku zpěvu, hry na klarinet a na trubku.
Rekonstrukci hradilo město formou předplaceného nájemného, vybavení jsme zvládli ze
svých provozních prostředků.
3 Personální zabezpečení
Škola měla 30 zaměstnanců, z toho 27 pedagogů. Nejvíce – 21 – jich vyučovalo v hudebním
oboru, 2 v tanečním, 3 ve výtvarném a 1 v literárně-dramatickém oboru.
Všichni pedagogičtí pracovníci mají statut interních.
Škola disponuje jednou hospodářskou pracovnicí a dvěma provozními zaměstnanci (školník a
uklizečka).
Přepočtený počet zaměstnanců činil 20,1, z toho 17,75 pedagogických 2,35 nepedagogických
pracovníků.
Průměrný věk pedagogického sboru byl 40,93 roku.

Ze 27 učitelů je 24 plně kvalifikovaných, Jeden nekvalifikovaný učitel zastupuje za mateřskou
dovolenou, druhá nekvalifikovaná dokončuje bakalářské studium a třetí má malý úvazek
stepu v tanečním oboru.
Ředitelka ukončila ve své funkci 33. školní rok, její zástupce Ladislav Tyrner byl jmenován
ke dni 1. 9. 2000.
Klavíristka Eva Šmoková vykonává funkci vedoucí učitelky hudebního oboru.
Ve škole pracuje 5 předmětových komisí hudebního oboru, které jsou řízeny vedoucími
4. Účast pedagogických pracovníků na DVPP
Učitelé navštěvují vzdělávací akce na okresní i krajské úrovni, neváháme se zúčastnit ani
celostátních (klavírní, flétnové, houslové soboty v Brně aj.). Jsou motivování i finančně
(pomocí odměn) k získávání nových znalostí i zkušeností.
Nabídku a přehled vzdělávacích akcí NIDV a dalších institucí zpracovává učitelka Olga
Kalášková, která ji distribuuje ostatním kolegům.
Ředitelka Hana Chvátilová dokončila v červnu 2006 funkční studium II školského
managementu pro řídící pracovníky ve školství.
Hana Chvátilová vykonává funkci předsedkyně sekce HN při Ústřední umělecké radě a
Krajské umělecké radě a je členkou ÚUR. Zástupce ředitelky Ladislav Tyrner je členem ÚUR
– sekce žesťových nástrojů.
Hana Chvátilová působila v letošním školním roce jako světlonoš v projektu Podpora ZUŠ.
Vedla semináře, řízená setkání a terénní konzultace na ostatních školách Pardubického kraje.
5. Organizace oborů, přehled učebních plánů
Od roku 1979 měla škola hudební, taneční a výtvarný obor, v roce 1987 k nim přibyl obor
literárně-dramatický a v roce 1990 paličkování a kreslení krajek.
Jednotlivé obory dosud pracují podle učebních plánů schválených MŠMT.
Nové učební plány a osnovy, které jsme vytvořili v rámci našeho ŠVP, platily od 1. 9. 2011
pro přípravné studium a první ročníky I. a II. stupně.
Byli jsme jednou z prvních škol, která začala podle ŠVP pracovat a vůbec první, která svůj
ŠVP zveřejnila celý na webových stránkách.
6. Údaje o přijímacím řízení
Přijímací řízení se na všech oborech kromě hudebního odehrává formou zápisu, při němž
uspokojíme všechny zájemce. Důležitá je prezentace činnosti jednotlivých oborů, propagace
možností studia a kredit školy u dětí i dospělých.
Hudební obor má zápis po ukončení průzkumu hudebních schopností u předškolních dětí
v mateřských školách. Tento průzkum provádí ředitelka podle vlastní metodiky, kterou
vypracovala v rámci atestace na Pedagogické fakultě UK v Praze. K zápisu do hudebního
oboru jsou však zvány i děti, které průzkumem neprošly – zejména přespolní.
Do PHV bylo letos zapsáno 60 dětí 5 - 7 letých.

7. Výsledky vzdělávání žáků
V prvním pololetí jsme klasifikovali 442 žáků, z toho 346 s vyznamenáním a 96 s klasifikací
prospěl.
Ve druhém pololetí jsme oklasifikovali 420 žáků, 324 s vyznamenáním, 96 s hodnocením
prospěl. Jedna žákyně byla slovně hodnocena.
Průměrný počet zameškaných hodin na žáka byl v prvním pololetí 5,9., ve druhém pak 7,28
hodiny. Je to v prvním pololetí méně, ve druhém pak výrazně více než loni.
8. Úspěchy žáků v přijímacím řízení na vyšší typ školy
V hudebním oboru se ke studiu na konzervatořích nebo vysokých školách letos nepřipravoval
nikdo. Je stále obtížnější přesvědčit žáky a zejména rodiče o správnosti cesty lemované
odříkáním a nejistou budoucností.
Dva žáci výtvarného oboru se úspěšně připravili na přijímací zkoušky. Lucie Nožková byla
přijata na střední výtvarnou školu a Štěpán Tylš ke studiu architektury na VUT Brno.
9. Organizace soutěží a přehlídek
Na zpěváky, hráče na dechové dřevěné i žesťové nástroje a na recitátory vyšla letos podle
pravidel Ministerstva školství možnost soutěžit.
Ve školním kole jí využilo 12 zpěváků a 33 dechařů. Z nich poroty vybraly ty nejlepší, aby
reprezentovali školu v okresních kolech.
Ve zpěvu to byla Agáta Moskvová, Anička Pachelová, Anička Říhová a Tomáš Sourada,
který v okresním kole zvítězil a postoupil do krajského kola.
Ve hře na dechové nástroje dřevěné soutěžilo za naši školu v okresním kole těchto 10 žáků:
Tereza Procházková, František Hebr, Jan Hauf, Denisa Stejskalová, Jakub
Stejskal(klarinet), Nela Ševčíková, Zuzka Haufová, Pavlína Nastoupilová, Klára
Tomanová a Jakub Stejskal (flétna).
První místa zde získali a do krajského kola postoupili: Jan Hauf a Jakub Stejskal ve hře na
klarinet a Zuzka Haufová a Jakub Stejskal ve hře na flétnu.
Žesťaře zastupovali v okresním kole tito hráči: Dominik Friml, Lukáš Kubišta, Ladislav
Dostál, Vratislav Rusz, Lukáš Veselý, Kurt Steffek a Martin Cukor. První místa a postup
do krajského kola získali: trumpetisté Lukáš Kubišta a Vratislav Rusz, hornista Lukáš Veselý,
tenorista Kurt Steffek a tubista Martin Cukor.
V okresním kole recitační soutěže nás zastupovaly dvě žákyně : Anička Pachelová a Eva
Steffková, která postoupila do krajského kola,
Krajská kola, která už jsou opravdovou prověrkou kvality, dopadla pro naše žáky takto:
zpěvák Tomáš Sourada - 2. místo
klarinetisté Jan Hauf a Jakub Stejskal - 1. místa
flétnisté Zuzka Haufová a Jakub Stejskal – 2. místa
trumpetisté Lukáš Kubišta a Vratislav Rusz - 2. místa
hornista Lukáš Veselý, tenorista Kurt Steffek a tubista Martin Cukor
– všichni 1. místa.

LDO se s inscenací „Prachsakramentský rozprávky“ nesoutěžně zúčastnil festivalu
Loutkářská Chrudim, představení byla ve dnech 4. a 5. 7. 2012.
Výtvarný obor se zapojil do letošní soutěže s projektem „Socha pro moje město“,
kterého se zúčastnili Markéta Brůnová, Eliška Dytrtová a Hynek Tejkl. Projekt byl
z krajského kola vybrán na ústřední přehlídku do Šternberku.

10. Akce organizované školou, mimoškolní aktivity, veřejná činnost
Letos škola zorganizovala celkem 115 akcí
– z toho: 28 koncertů v sále školy
15 koncertů v Divišově divadle
11 výchovných koncertů
8 třídních besídek
6 vystoupení dechovky, zájezd do Německa
7 vernisáží
6 zájezdů – z toho 1 zahraniční
12 vystoupení TO
29. ročník tanečního pořadu „Mládí tančí“
4 vystoupení LDO a výstava VO
Mezi zmíněnými 6 zájezdy jsou poznávací akce pro žáky všech oborů a 1 zahraniční výjezd,
který vždy znamená nemalou zátěž odbornou i organizační, ale nese ovoce zvýšeným zájmem
žáků.
Aktivita školy nebyla letos tak vysoká jako loni a jsme tomu rádi. Bylo to naším záměrem. O
naše akce je stále zájem a návštěvnost je velká. Zvláště v období vánoc a měsíců května a
června bylo velmi náročné vše organizačně skloubit a nenarušit chod vyučování.
11. Mezinárodní aktivity
Naše škola je od září 2010 členem partnerského svazku 5 evropských uměleckých škol. Patří mezi ně:
Amnéville – Francie
Echternach – Lucembursko
Marx - Rusko
Merzig – Německo
Žamberk - Česká republika
V rámci tohoto svazku proběhlo ve dnech 22. – 26. 9. 2011 mezinárodní setkání akordeonistů
v sárském Weiskirchenu. Naše škola vyslala 6 žáků a 2 učitele. Vezli pozvání na podzim roku 2012,
kdy podobné setkání uskutečníme v Žamberku.

Ve dnech 8. – 10. 6. 2012 proběhl zájezd mládežnické dechovky do Sárska. Naši hráči se stali
jednak součástí mezinárodního dechového orchestru, ale uskutečnili i samostatný koncert
v lázeňském středisku Cloef u Saarschleife. Zájezdu se zúčastnilo celkem 53 hráčů.
Zdárně funguje a rozvíjí se spolupráce se sárskou hudební školou v Merzigu, komunikujeme
s brandenburskou školou v Senftenbergu a rovněž s italskou hudební školou v abruzzkém
městě Fresagrandinaria.
Spolupracujeme i s dechovým orchestrem v dolnorakouském městě Senftenberg a kulturním
centrem v saském Schneebergu.

12. Spolupráce s jinými zařízeními a organizacemi
Spolupráce s městem byla letos na velmi dobré úrovni. Snažili jsme se beze zbytku uspokojit
všechny žádosti z města a jeho podniků a zařízení o kulturní programy nebo jinou spolupráci.
Bylo to pro zajímavost 26 vystoupení na městském úřadě, v muzeu, v knihovně apod.
Město nám letos opět odpustilo placení nájmu za hlavní budovu, takže jsme zaplatili jen
63.336,- Kč za provoz a nájem U Pešanů.
Na údržbu budovy věnovalo město 59.137,- Kč, což byla cena instalace topných systémů do
okapů.
Od města Žamberka jsme obdrželi příspěvky v rámci kapitoly „Mládežnické projekty
zájmové“ a to na zájezdovou činnost dechovky(reprezentace města), krajkářskou přástvu a na
setkání mladých akordeonistů pěti zemí..
Celková suma na tyto projekty činila 25.000,- Kč. Je to stejná částka, jako v uplynulém roce.
Přestože bychom potřebovali mnohem více prostředků, všechny zamýšlené projekty jsme
v plném rozsahu realizovali.
Tradičně příkladná je spolupráce se všemi typy žamberských škol. Školy navštěvují naše
koncerty, divadelní představení a výstavy, snaží se respektovat naše pravidelné vyučování.
Přijali jsme dohodu o dostatečně včasném vzájemném informování o mimořádných
významných akcích, které by mohly narušit práci druhé strany.
Spolupracujeme s mnoha žamberskými organizacemi a institucemi, kterým často
připravujeme menší či větší kulturní příspěvky.
V únoru 2012 byli v Divišově divadle vyznamenáni nejúspěšnější mládežníci ve všech
oborech (sport, kultura, školství) a z naší školy bylo oceněno 11 jednotlivců a 5 kolektivů . Do
kulturního programu večera jsme přispěli čtyřmi vstupy.
Navzdory tomu, že jsme se léta bránili změně zřizovatelských funkcí, jsme dnes s městem
jako zřizovatelem školy spokojeni. Nebýt tohoto faktu, nemohli bychom pomýšlet na
rozšíření našich prostor. Navíc v závěru školního roku potvrdila rada města ředitelku Hanu
Chvátilovou ve funkci na dalších 6 let a nevypsala na toto místo výběrové řízení.
Doufáme, že vzájemně prospěšná spolupráce města a školy vydrží déle, než do konce
volebního období.

13. Propagační činnost
Používáme pětijazyčný propagační materiál s mnoha fotografiemi, který je funkční i při
zájezdech do ciziny. Začíná nám docházet a proto bude třeba zrealizovat nový. Stále
zdokonalujeme webové stránky školy (www.zus-zamberk.cz), kde nabízíme mnoho informací
i služeb, nově například zasílání všech zpráv zaregistrovaným návštěvníkům.
Funguje i power-pointová prezentace školy, kterou využíváme na všech propagačních akcích
a na zahraničních zájezdech (je rovněž v pěti jazycích).
Dochází i materiál vydaný ke 30. výročí vzniku naší školy, jehož součástí je DVD nazvané
„ ZUŠ Petra Ebena dnes“. Ukazuje současnou podobu školy, možnosti studia v ní, všechny
učitele a zachycuje atmosféru školy při práci i na vystoupeních. I v tomto školním roce jsme
materiál mnohokrát využili k propagaci práce školy i jako dárky.
Stále slouží pexeso s obrázky ptáčků – pracemi nejmladších žákyň. Vydaly ho krajkářky ke 30.
výročí školy. K němu vznikly i plastové tašky s logem naší školy a polo trička pro dechovku
se znakem školy – vše stále využíváme.
14. Materiálně-technické zabezpečení
Budova, která má strategicky výhodnou polohu, nám nestačí, a proto jsme mnoho let usilovali
o její přístavbu. Protože se toto řešení nedařilo z finančních důvodů uskutečnit, zahájili jsme
jednání s majitelem sousední budovy, jejíž volnou část by po propojení bylo možno užívat pro
naše účely. Rada tuto myšlenku podpořila a v srpnu byla přestavba a propojení obou objektů
zahájeno. Stavební práce skončily v listopadu, dokončovací práce však trvaly ještě v prosinci
a v lednu.
Investorem akce byl majitel sousedního objektu Martin Kačena, se kterým město podepsalo
dlouhodobou smlouvu o pronájmu prostor naší škole. Město mu pak uhradilo stavební
náklady formou předplaceného nájemného.
Ve stávající budově byly instalovány topné systémy do okapů v přední i zadní části budovy
v hodnotě 59.137,- Kč. Tím bude zabráněno namrzání a padání ledu a rampouchů na chodník
a do dvora.
Vybavení nástroji, běžný provoz a potřeby zvládáme z příspěvků na vzdělání, které platí
rodiče.
Město nám přispělo částkou 38.000,- Kč na zakoupení basového klarinetu.
Využíváme též možnosti sponzorských darů, které používáme na zlepšení vybavení školy.
15. Informace o odloučených pracovištích školy.
Jediné odloučené pracoviště – prostory výtvarného oboru a jedna učebna hudebního oboru
v budově „ U Pešanů „ - sloužilo letos jen do prosince. Od ledna 2012 jsme zase všichni pod
jednou střechou. Znamená to lepší vzájemnou komunikaci i spolupráci mezi jednotlivými
obory, což je významný klad našeho typu školy.

16. Ekonomické zajištění činnosti
Rozpočet školy – NIV celkem
2009
- z toho : MP
OON
Odvody
Vybrané školné
Provozní náklady
Výnosy celkem
Náklady celkem
Hospodářský výsledek

8.594.403,6.336.518,7.200,2.250.685,- (pojištění + FKSP)
989.860,997.486,9.611.889,19
9.591.889,19
20.000,-

17. Údaje o výsledcích kontrol a inspekcí
Po změně zřizovatele proběhla 25. 5. 2012 veřejnosprávní kontrola s předmětem prověření
hospodaření s veřejnými prostředky. Kontrolu provedly pracovnice finančního odboru MÚ a
kontrolovaly majetkové účty, inventarizaci, směrnice, vnitřní kontrolní systém a uzavírání
obchodních smluv za období 2011. Závěr bylo jen několik doporučení a drobných výhrad,
které jsme obratem napravili. Výsledkem kontroly byla pochvala za příkladnou práci
hospodářce Ivetě Kolářové.
Dále proběhly každoroční běžné kontroly zdravotních pojišťoven.
Po dobu práce na RVP ZUV a ŠVP byla naše škola po dohodě s ČŠI vyjmuta z plánu
inspekční činnosti.
18. Další informace - Závěr
Od 1. září 2011 byla naše škola jednou z mála, které už začaly ověřovat vlastní školní
vzdělávací program. Jsme tomu velmi rádi, protože teprve v praxi jsme přišli na mnohé
drobné detaily a nedostatky, které bylo potřeba dořešit. Nejednalo se však v žádném případě o
zásadní problémy.
Novou verzi ŠVP platnou od 1. 9. 2012 jsme umístili na naše webové stránky. Už dnes však
víme, že i tu budeme obměňovat. Minimálně po kontrole ŠVP ze strany ČSI.
Podstatnou změnou byl i nový zřizovatel – Město Žamberk. Nejprve nechtěná změna se
ukázala hned v počátku jako pro školu prospěšná.Domníváme se, že první školní rok pod
novým zřizovatelem proběhl v klidné spolupráci a partnerství, přinesl rozšíření našich prostor
a s ním i spokojenost učitelů i žáků.

Žamberk 15. 10. 2012

PhDr. Hana Chvátilová
ředitelka školy

