Základní umělecká škola Petra Ebena, Žamberk

Hodnotící zpráva
Školní rok 2012 / 2013
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 2012/2013 měla
511 žáků, z toho: 378 v hudebním oboru
49 v tanečním
65 ve výtvarném
19 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 34. rok své existence, v němž se konečně necítila stísněná a roztříštěná
v nevyhovujících prostorách. Užívala si nové prostory o 5 učebnách, kabinetu školníka, 2 WC
a prostorného atria.
.
3 Personální zabezpečení
Škola měla 30 zaměstnanců, z toho 27 pedagogů. Nejvíce – 21 – jich vyučovalo v hudebním
oboru, 3 v tanečním, 2 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 20,505,
z toho 18,155 pedagogických 2,35
nepedagogických pracovníků.
Průměrný věk pedagogického sboru byl 39,63 roku.
Ze 27 učitelů je 24 plně kvalifikovaných, Jeden nekvalifikovaný učitel zastupuje za mateřskou
dovolenou, druhá nekvalifikovaná dokončuje bakalářské studiu a třetí má malý úvazek stepu
v tanečním oboru (2h).
Ředitelka ukončila ve své funkci 34. 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.
Letos jsme využili nabídky vzdělávacích akcí NIDV, CCV, ČOS, ARTAMA, konzervatoří a
vysokých škol i dalších institucí.
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 dokončila v letošním školním roce svoje působení jako lektor v projektu
Podpora ZUŠ.
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 ve vyšších ročnících podle učebních plánů schválených
MŠMT.
Nové učební plány a osnovy, které jsme vytvořili v rámci našeho ŠVP, platily od 1. 9. 2012
pro přípravné studium a 1. a 2. 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. Pokusili jsme se zlepšit propagaci
výtvarného a literárně- dramatického oboru a přineslo to svoje ovoce.
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 49 dětí 6 - 7 letých.
7. Výsledky vzdělávání žáků
V prvním pololetí jsme klasifikovali 431 žáků, z toho 321 s vyznamenáním a 110 s klasifikací
prospěl.

Ve druhém pololetí jsme oklasifikovali 410 žáků, 335 s vyznamenáním, 75 s hodnocením
prospěl.
Průměrný počet zameškaných hodin na žáka byl v prvním pololetí 5,44., ve druhém pak 7,1
hodiny. Je to srovnatelné s loňským rokem.
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.
Vít Verner, žák výtvarného oboru, se však úspěšně připravil na přijímací zkoušky na ČVUT
Praha – obor architektura.
9. Organizace soutěží a přehlídek
Ministerstvo školství vypsalo tento rok soutěž pro žáky ZUŠ celé republiky v pro nás
atraktivních disciplínách. V sólové a komorní hře akordeonů a v komorní hře s převahou
smyčcových a dechových nástrojů.
To dávalo možnosti ve společné souhře hráčů na různé nástroje.
Komorní hra s převahou dechových nástrojů.
Ve školním kole nastoupilo 6 souborů, které postoupily rovnou do kola krajského (okresní se
nekonalo). Soubory odjely do Vysokého Mýta, kde získaly tato ocenění:
1/ Trio Notičky (Nela Ševčíková, Justýnka Všetičková – příčné flétny, Zdeněk Železo –
kytara) - 3. místo
2/ Flétnové trio (Zuzka Haufová, Pavlínka Nastoupilová a Klára Tomanová) - 2. místo
3/ Flétnové Quartetto Affabile (Denisa Janatová, Veronika Pálková, Lukáš Sourada, Jakub
Stejskal) - 2. místo
4/ Žesťové kvarteto (Láďa Dostál, Václav Rendl, Vráťa Rusz, Kurt Steffek) - 2. místo
5/ Duo flétna – klarinet (Zuzka a Jan Haufovi) - 1. místo
6/ Duo lesních rohů (Andrea Rusnáková, Lukáš Veselý) - 1. místo
Žáky připravili a do soutěží vedli Věra Foglová, Richard Heckenberger, Jan Hovorka a
Ladislav Tyrner.
Akordeony.
Školního kola se zúčastnilo 15 hráčů, do okresního kola porota vybrala dva sólisty a dvě
komorní formace. Výběr to byl určitě správný, protože všichni zvítězili i v okresním kole
v Chocni a postoupili do krajského kola, které se konalo 26. března v Chrudimi.
Tam Adélka Luxová zvítězila ve své 1. kategorii a postoupila do ústředního kola.
Beník Oravec bojoval a obsadil ve 2. kategorii 3. místo.
Akordeonové kvarteto ve složení Sára Hornová, Nikola Nekorancová, Anička Říhová a
Dominik Bílek obsadilo po vydařeném výkonu 1. místo.
Stejný úspěch zaznamenalo s 1. místem dueto Václav a Martin Bílkovi.
Velmi příznivá zpráva přišla po zasedání Ústřední umělecké rady, která vybrala naše kvarteto
dodatečně také k postupu do ústředního kola.
Ústřední kolo se konalo ve dnech 10. – 12. 5. v Pardubicích.
Naše Adélka Luxová soutěžila v pátek 10. 5. v nejvíce obsazené I. kategorii, kde bylo

celkem 20 soutěžících od Aše až po Moravu. Získala 3. místo po velmi soustředěném a
kvalitním výkonu.
Akordeonový kvartet naší školy ve složení Nikola Nekorancová, Sára Hornová, Andulka
Říhová a Dominik Bílek soutěžil v sobotu 11. 5. v I. A kategorii, kde bylo celkem 10
komorních souborů - dua, tria, kvarteta.
Získal 1.místo a stal se tak nejlepším akordeonovým komorním souborem ve své věkové
kategorii.
Poděkování patří všem hráčům, ale zejména učitelce Evě Steffkové za jejich přípravu.

Komorní hra s převahou smyčcových nástrojů.
Ze školního kola do okresu postoupilo houslové duetto Dell’Arco a barokní soubor Violinata.
V okresním kole v Letohradě získaly oba soubory 1. místa s postupem do krajského.
V krajském kole v Pardubicích obsadilo houslové duetto Dell’Arco – Michal Neugebauer a
Václav Kotyza 1. místo za velmi vydařený výkon.
Barokní soubor Violinata ve složení Michal Neugebauer, Václav Kotyza – housle,
Helenka Dubská - klavír podal úžasný výkon, s nímž zvítězil a postoupil do ústředního
kola. To se bude konalo od 17. do 19. května v Jindřichově Hradci.
Naši zahráli skvěle a přesvědčili porotu o svém prvenství vynikajícím přednesem Sonáty E
dur pro dvoje housle Georga Fridricha Händela.
Vybojovali tedy 1. místo ve své kategorii a navíc oba dva houslisté získali zvláštní
ocenění poroty za vynikající výkon ve hře na housle.
Za všemi úspěchy stojí velká píle všech tří aktérů a vynikající vedení ze strany učitelky
Jaroslavy Doudové.
Výtvarný obor se zapojil do letošní celostátní přehlídky VO ZUŠ a zúčastnil se
s projektem „Výkřik“ finále v Litoměřicích.
Účastnil se také soutěže pořádané ZUŠ Kladno s názvem „Domácí mazlíčci“ a postoupil
do celostátního finále.
10. Akce organizované školou, mimoškolní aktivity, veřejná činnost
Letos škola zorganizovala celkem 124 akcí
– z toho:

28 koncertů v sále školy
17 koncertů v Divišově divadle
11 výchovných koncertů
7 třídních besídek
6 vystoupení dechovky, zájezd do Německa
5 vernisáží
5 zájezdů – z toho 1 zahraniční
14 vystoupení TO
30. ročník tanečního pořadu „Mládí tančí“
3 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. Byl do Mettlachu, kde dechovka koncertovala samostatně a pak s kolegy z partnerských
škol.
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.
Velmi nás těší, že jsme připravili 24 akcí pro město Žamberk a jeho organizace – buď přímo
na objednávku, nebo po vzájemné dohodě.
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 27. 9. – 1. 10. 2012 mezinárodní setkání
akordeonistů u nás v Žamberku.
Zúčastnili se ho akordeonisté ze 4 zemí – Německa, Francie, Ruska a České republiky.
Celkem 45 účastníků bydlelo a zkoušelo v domově mládeže na zámku, ředitelé škol a
vedoucí delegací pak bydleli v hotelu Panský dům.
Součástí projektu bylo přijetí všech účastníků starostou města Žamberka na radnici. Hlavně
však dva koncerty – první 29. 9. v Divišově divadle a druhý 30. 9. v kostele v Neratově.
Oba vyprodané a velmi nadšeně přijaté.
Řízení orchestru se ujal německý dirigent Alexander Flory
Ve dnech 10. – 12. 5. 2013 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. Pro žáky byl připraven i výlet do římské vily
Borg, do městečka Schengen a výletního místa Saarburg.
Zájezdu se zúčastnilo celkem 53 hráčů.

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 24 vystoupení na městském úřadě, v muzeu, v knihovně apod.
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 čtyř zemí.

Celková suma na tyto projekty činila 24.000,- Kč. Je to zhruba stejná částka, jako
v uplynulém roce. Přestože bychom potřebovali mnohem více prostředků, všechny zamýšlené
projekty jsme v plném rozsahu realizovali.
Na pořádání mezinárodního akordeonového workshopu jsme dostali příspěvek ve výši
91.000,- Kč od Česko-německého fondu budoucnosti. Ten nám umožnil vše zorganizovat na
opravdu vysoké úrovni.
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 10 jednotlivců. Do kulturního
programu večera jsme přispěli čtyřmi vstupy.
Nejlepším výsledkem dobré spolupráce města a školy jsou nové prostory, kterých jsme si
v uplynulém školním roce opravdu užili. A to tak, že sloužily ku prospěchu jednotlivých tříd
od pondělí do pátku.
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 nestačila 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 jsme letos celý rok
využívali jako nájemníci k naprosté spokojenosti obou stran. Slouží nám 4 učebny hudebního
a 1 učebna výtvarného oboru. K tomu prostorné atrium, dvě WC, sklad VO, kabinet školníka
a úklidová komora. Poprvé jsme letos neměli pocit, že se do školy nevejdeme!
Vybavení nástroji, běžný provoz a potřeby zvládáme z příspěvků na vzdělání, které platí
rodiče.
Město nám přispělo částkou 25.000,- Kč na provoz.
Využíváme též možnosti sponzorských darů, které používáme na zlepšení vybavení školy.
15. Informace o odloučených pracovištích školy.
Od ledna 2012 jsme 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

8.509.320,6.286.863,2.222.457,- (pojištění + FKSP)
1. 555.388,1. 354.602,10.188.342,9.863 922,324.420,-

17. Údaje o výsledcích kontrol a inspekcí
Ve dnech 9. – 10. 4. 2013 proběhla dlouho očekávaná kontrola Pardubickým
inspektorátem České školní inspekce.
Nejprve jsme zaslali inspektorce ŠVP, který jsme následně zkonzultovali a výsledně provedli
drobné úpravy našeho ŠVP.
9. a 10. 4. 2013 školu navštívili pracovníci ČŠI Mgr. Jindrová, Bc. Nováková, PhDr. Šafařík a
T. Nováková. Zjišťovali a hodnotili personální a materiální podmínky vzdělávání a řízení
školy. Dále výsledky vzdělávání žáků vzhledem k cílům stanoveným v ŠVP a porovnávali
soulad ŠVP s právními předpisy a RVP ZUV.
Z této inspekce nevyplynulo žádné nařízení ani doporučení, obdrželi jsme pouze slova
chvály a uznání za naši práci.

Dne 28. 5. 2013 proběhla 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 2012. 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 a OSSZ.

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. Po kontrole
našeho ŠVP ze strany ČSI jsme provedli několik dalších, nutno říci, že drobných, úprav a 1. 4.
2013 vyvěsili tento ŠVP jako definitivní verzi na webové stránky.
Úspěšné body právě uplynuvšího školního roku tedy jsou:
- Zdárný průběh kontroly našeho ŠVP pracovníky ČŠI
- Celkově vynikající výsledky inspekce
- Výborné výsledky v soutěži – 2x 1. místo v ústředním kole
- Konečně dostatek důstojných prostor pro naši práci.

Žamberk 15. 10. 2013

PhDr. Hana Chvátilová
ředitelka školy

