
Základní umělecká škola Petra Ebena, Žamberk 

Hodnotící  zpráva 

 Školní rok 2013 / 2014 
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 2013/2014 měla 

514 žáků, z toho: 377 v hudebním oboru 

                              52 v tanečním 

          70  ve výtvarném  

  15 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 35. rok své existence – trochu jubilejní. V něm se jí konečně podařilo vyřešit 

dvacetiletý problém se zkušebnou orchestrů. Pronajala si v objektu č. 144, propojeném 

s našimi prostorami, dvě poslední velké místnosti, kde vznikla zkušebna orchestrů a druhá 

pracovna výtvarného oboru. Konečně tedy nevyužíváme žádné prostory mimo školu!. 

 

3  Personální zabezpečení 

 

Škola měla 29 zaměstnanců, z toho 26 pedagogů. Nejvíce – 21 – jich vyučovalo v hudebním 

oboru, 2 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 20,90,  z toho 18,55 pedagogických 2,35 

nepedagogických pracovníků. 

Průměrný věk pedagogického sboru byl 40,23 roku. 

 

Ze 26 učitelů je 24 plně kvalifikovaných, Jeden nekvalifikovaný učitel zastupuje za mateřskou 

dovolenou, druhá učitelka má malý úvazek stepu v tanečním oboru (3h). Petra Kučerová 

dokončila bakalářské studium hry na zobcovou flétnu na vysoké škole. 

 

Ředitelka ukončila ve své funkci 35. 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 navštěvovali vzdělávací akce na okresní i krajské úrovni, z celostátních to byly 

klavírní  soboty v Brně. 

     Letos jsme využili nabídky vzdělávacích akcí NIDV, CCV,  konzervatoří a vysokých škol.     

  

     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 pokračovala v letošním školním roce ve svém 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. 2013 

pro přípravné studium a 1.,  2. a 3. 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 téměř 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 tanečního 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 45 šestiletých dětí. 

 

7. Výsledky vzdělávání žáků 

     

    V prvním pololetí jsme klasifikovali 434 žáků, z toho 320 s vyznamenáním a 113 s klasifikací 

prospěl. 

     Ve druhém pololetí jsme oklasifikovali 422 žáků, 333 s vyznamenáním, 86 s hodnocením 

prospěl.  

 Průměrný počet zameškaných hodin na žáka byl v prvním pololetí 5,27., ve druhém pak 6,23 

hodiny. Je to v obou pololetích lehce méně než v loňském školním roce. 

 



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. 

Žáci výtvarného oboru Eliška Dytrtová, Martin Felcman a Marika Krčmářová se připravili na 

přijímací zkoušky a byli přijati na střední výtvarnou školu do Ústí nad Orlicí. 

Dominika Mrázková, žákyně tanečního oboru, byla přijata na konzervatoř Duncan Centre 

Praha. 

 

9. Organizace soutěží a přehlídek 

 

Ministerstvo školství vypsalo tento rok soutěž pro žáky ZUŠ celé republiky v pro nás 

zajímavých disciplínách. Ve hře na klavír, smyčcové nástroje, kytaru, pro dechové orchestry a 

pro výtvarný a literárně-dramatický obor. 

 

Ve školním kole soutěže klavíristů zahrálo 32 žáků v 9 kategoriích. Z nich porota vybrala 10 

žáků, kteří k prvnímu místu dostali i postup do okresního kola. To se konalo ve Vysokém 

Mýtě, kde získali Vendula Falladová, Simona Šindelářová a Agáta Jansová 1. místa 

s postupem do krajského kola. Dále Viktor Adámek a Martin Macháček 1. místa, 

Kateřina Vanická, Melánie Adamcová a Marta Novotná 2. místa a Julie a Klára 

Semerákovy 3. místa.  V krajském kole pak všichni tři naši zástupci vybojovali 3. místa. 

 

Kytaristů soutěžilo ve školním kole 29, z nich porota odměnila čtyři 1.  místem s postupem do 

okresního kola. To se konalo u nás v Žamberku a pro naše zástupce s těmito výsledky: 

Zdeněk Železo a Libor Matyáš – 1. místa s postupem do kraje, Adéla Faltusová a Eva 

Steffková – 3. místa. V krajském kole pak zaznamenal velký úspěch Zdeněk Železo, 

který zvítězil a získal postup do ústředního kola! Libor Matyáš obsadil 3. místo. 

V ústředním kole pak Zdeněk Železo získal čestné uznání. 

 

Houslisté se letos klání o vítězné příčky neúčastnili, uspořádali však 1. ročník soutěže 

Javorové housličky, kde si zahrálo 23 hráčů a bylo uděleno třináct 1. míst. Dobrá metoda 

k aktivizaci žáků se určitě osvědčila a bude pokračovat do dalších ročníků. 

 

Na závěr přidávám radostnou zámořskou zprávu – Filip Krejčí, klavírista a saxofonista, 

který je na ročním studijním pobytu v americkém Rice Lake, získal v místní klavírní soutěži 

první místo. A se saxofonovým triem bylo toto první místo okořeněno i postupem do státního 

kola. 

 

Dechový orchestr se ze známých příčin soutěže neúčastnil. Je nám to líto, ale nechceme hráče 

– dřívější žáky, nyní studenty středních hudebních škol – nechat doma. Dokud jsou pravidla 

soutěže nastaveno takto, nemůžeme se účastnit. 

 

Výtvarný obor se účastnil různých lokálních soutěží – např. v Brandýse nad Orlicí nebo 

v Městském muzeu v Žamberku. 

 

Literárně dramatický obor připravil do soutěže pět vystoupení a se všemi postoupil 

z krajského kola do ústředního. To se konalo v Uherském Hradišti a sklizeň našich žáků byla 

vynikající: 



Trio Šárka Hlaváčová, Tereza Junková a Mikuláš Suchodol   získalo za „Etudy šatní“ 

zlatého Pegase (1. místo). 

Natka Dunglová za recitaci rovněž zlatého Pegase. 

Míša Fulierová a Natka Dunglová za inscenaci „Náš drahý oslík“ stříbrného Pegase. 

Tomáš Sourada za autorský výstup „Tomášov nad Souradou“ bronzového Pegase.                 

A Mariana Matějčíková  za přednes Pegasovo čestné uznání“. 

 

Pro úplnost uvádím že LDO dosáhlo letos i další cenné úspěchy: 

V krajském kole recitační soutěže dětí získali Mariana Matějčíková a Tomáš Sourada 

postup na národní přehlídku Dětská scéna. Natálka Papcunová pak získala 3. místo. 

Krajské kolo recitace mládeže přineslo postup Natce Dunglové přímo na národní 

přehlídku Wolkerův Prostějov. 

V krajském kole loutkářské přehlídky se Natka Dunglová a Míša Fulierová líbily 

s představením „Náš drahý oslík“ tolik, že je porota odměnila postupem na celostátní 

přehlídku Loutkářská Chrudim. 

Žáci našeho literárně dramatického oboru letos dosáhli na všechny možné nejvyšší příčky. 

Svědčí to o výborné úrovni práce v tomto oboru díky učitelce Olze Strnadové 

 

 

10. Akce organizované školou, mimoškolní aktivity, veřejná činnost 

 

Letos škola zorganizovala celkem 135 akcí   

                             – z toho:    27 koncertů v sále školy  

    16  koncertů v Divišově divadle 

    11 výchovných koncertů 

    8 třídních besídek 

                                                6 vystoupení dechovky, zájezd do Německa   

                                                7 vernisáží                                               

                                                11 zájezdů – z toho 1 zahraniční 

    18 vystoupení TO 

15 vystoupení LDO + výstava k 25. výročí oboru  

Mezi zmíněnými 11 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 Sárska, kde naši hráči koncertovali samostatně i 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 26 akcí pro město Žamberk a jeho organizace – buď přímo 

na objednávku, nebo po vzájemné dohodě. 

 

Významné byly akce k 35. výročí vzniku školy. Jednak závěrečný koncert celý zasvěcený 

tomuto výročí. Dále pak výstava ve foyeru divadla k 25. výročí vzniku LDO a ke 35. výročí 

školy. Na koncertě se poprvé rozdával i náš nový informační pětijazyčný materiál. 



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 

 

Každý rok se scházejí hráči na dechové nástroje z těchto škol, aby utvořili evropský orchestr. 

Přidali se k nim i akordeonisté, kteří také každoročně organizují projekt „Hudba bez hranic“. 

Ten proběhl v září 2012 v Žamberku, v roce 2013 v ruském Marxu a v září 2014 ve 

francouzském Metz. Zúčastnilo se ho 8 hráčů na akordeon z naší školy, mnozí mladí poprvé. 

Dechaři pokračují v každoročním setkávání v Sársku. 
 

12. Spolupráce s jinými zařízeními a organizacemi 

 

Spolupráce s městem byla opět 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. 

 

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 34.000,- Kč. Bylo to o více než v minulém roce, zřejmě 

po podařeném akordeonovém projektu a velmi zdařilé cestě naší dechovky do Sárska. 

 

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 2013 byli v Divišově divadle vyznamenáni nejúspěšnější mládežníci ve všech 

oborech (sport, kultura, školství) v programu Talent 2013. Z naší školy bylo oceněno 29 

nominovaných. Dva sólisté, čtyři dua, tři tria a 3 kvartety. Do kulturního programu večera 

jsme přispěli třemi 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. Od února 2014 jsme si od majitele domu č.p. 144 pronajali ještě poslední 

dvě velké místnosti v prvním poschodí. 



Tím se splnil náš téměř dvacetiletý sen o možnosti zkoušek orchestrů v budově školy. 

Zejména dechový orchestr vystřídal za dobu své existence sedm působišť (mnohdy nepříliš 

vhodných) a teprve letos se dočkal důstojné a zvukově odpovídající zkušebny přímo ve škole. 

Druhou, menší místnost, využívají výtvarníci jako kreslírnu. 

 

13. Propagační činnost 

 

Letos jsme vydali novou verzi pětijazyčného propagačního materiálu s mnoha fotografiemi, 

který bude funkční zejména při zájezdech do ciziny.  

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). 

     Stále slouží pexeso s obrázky ptáčků – pracemi nejmladších žákyň. Vydaly ho krajkářky ke 

30. výročí vzniku školy.  

 

14. Materiálně-technické zabezpečení 

 

Poté, co využíváme prostory v s naší budovou propojení sousední budově č.p. 144, máme 

konečně důstojné prostory pro všechny obory, soubory a orchestry. 

     Vybavení nástroji, běžný provoz a potřeby zvládáme z příspěvků na vzdělání, které platí 

rodiče.  

Město nám přispělo částkou  50.000,- Kč na provoz. Použili jsme je na nákup basového 

akordeonu. 

    Využíváme též možnosti sponzorských darů, které používáme na zlepšení vybavení školy.  

     

15. Informace o odloučených pracovištích školy. 

 

Od ledna 2012 a února 2014 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                   8.502.000,- 

2009       - z toho :    MP  6.263,000,- 

    OON  - 

    Odvody 2.239.000,- (pojištění + FKSP) 

 

      Vybrané školné                1. 573.101,- 

   Provozní náklady      1. 349.999,- 

 

   Výnosy celkem                                            10.120.647,- 

   Náklady celkem    9.851 999,- 

   Hospodářský výsledek       268.645,-  



 

17. Údaje o výsledcích kontrol a inspekcí 

 

Poslední kontrola Pardubickým inspektorátem České školní inspekce proběhla ve dnech 

9. – 10. 4. 2013 se stoprocentně dobrým výsledkem 

 

Od 11. 7. 2014 proběhla veřejnosprávní kontrola s předmětem prověření hospodaření 

s veřejnými prostředky. Kontrolu provedla auditorská firma Daně – Audit, Praha, pověřená 

našim zřizovatelem. Kontrolovány byly majetkové účty, inventarizace, směrnice, vnitřní 

kontrolní systém a uzavírání obchodních smluv za období 2013.  

Dále proběhly každoroční běžné kontroly zdravotních pojišťoven a OSSZ. 

       

 

18. Další informace - Závěr 

 

V ŠVP nedošlo v tomto školním roce k významným změnám, drobnější změny jsme provedli 

v UP pro LDO a v osnovách pro studijní zaměření HO Hra na bicí nástroje. Podle ŠVP 

pracovaly letos už 3. ročníky I. i II. stupně.  

Radovali jsme se ze vzniku nové zkušebny pro orchestry a doufáme, že to bude mít vliv na 

zlepšení docházky u členů dechového orchestru. 

V závěru roku jsme bohužel čelili nechutnému napadání oponentů vedení města za údajně 

nevýhodný pronájem nových prostor, padla dokonce i trestní oznámení, ale policie ČR věc 

odložila. Dojemně se nás zastali rodiče našich žáků, kteří si zjistili dostupné informace a 

jednoznačně celou kauzu vyvrátili. 

 

Důstojně a vesele jsme oslavili 35. výročí vzniku školy a vykročili tak do dalšího pětiletí 

snahy o porozumění se žáky, rodiči i městem. 

 

Úspěšné body právě uplynuvšího školního roku tedy jsou: 

- Výborné výsledky v soutěžích 

- Velká kulturní a veřejná aktivita 

- Nové prostory pro orchestry a výtvarný obor 

- Podpora města. 

- Důstojné uzavření jubilejního 35. roku existence školy koncertem a výstavou. 

 

 

 

 

 

 

 

Žamberk 29. 9. 2014              PhDr. Hana Chvátilová 

          ředitelka školy 

 


