Základní umělecká škola Petra Ebena, Žamberk,
Masarykovo náměstí 145

Výroční zpráva
2006 / 2007
1. Charakteristika školy
Plně organizovaná čtyřoborová škola s kapacitou 582 žáků. Ve školním roce 2006/2007 měla
505 žáků, z toho: 342 v hudebním oboru
92 v tanečním
48 ve výtvarném
23 v literárně-dramatickém oboru.
Zvláštností školy je výuka v rámci výtvarného oboru ve specializaci „Paličkování a kreslení
krajek“, která funguje už od roku 1990 a po zrušení krajkářských škol je jedinou možností
vzdělávání v tomto umělecko řemeslném oboru, který má v našem regionu staletou tradici.
Letos třídu paličkování navštěvovalo 28 žákyň.
Škola začala 28. rok své existence, budova i při stabilizovaném počtu učitelů a žáků stále
nestačí. Pokoušíme se s majitelem budovy (Město Žamberk) získat prostředky na nástavbu
zadního traktu, kde by vznikla sborovna, dvě učebny HO a kabinet školníka o další rozvoj.
2. 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 pracují podle učebních plánů schválených MŠMT, nové učební plány a
osnovy si zpracujeme sami v rámci tvorby ŠVP, která nás v příštím školním roce jako pilotní
školu čeká..
Na počátku příštího školního roku bude hotov RVP ZUV, který bude pro nás podkladem ke
tvorbě ŠVP.
3. Přehled o zaměstnancích školy, vedení školy
Škola měla 25 zaměstnanců, z toho 22 pedagogů. Nejvíce – 18 – jich vyučuje v hudebním
oboru, 1 v tanečním, 2 ve výtvarném a 1 v literárně-dramatickém oboru.
Přepočtený počet činí 18,515 zaměstnance, z toho 16,165 pedagogů a 2,35 nepedagogických
zaměstnanců.
Ze 22 učitelů je 19 plně kvalifikovaných, jedna studuje v posledním ročníku konzervatoře.
Ze dvou nekvalifikovaných byla jedna učitelka přijata k vysokoškolskému studiu oboru hra na
zobcovou flétnu a účastní se dostupných vzdělávacích programů.
Průměrný věk sboru je 42,9 roku.
Ředitelka ukončila ve své funkci 28. 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
Dohlížím na to, aby se učitelé účastnili všech možných vzdělávacích akcí, kterých je pro ZUŠ
tak jako tak málo. Navštěvujeme akce na okresní i krajské úrovni, neváháme se zúčastnit ani
celostátních. Učitelé jsou motivování i finančně k získávání nových znalostí i zkušeností.
Nabídku a přehled vzdělávacích akcí NIDV a dalších institucí zpracovává učitelka Hana
Šípková, která ji distribuuje ostatním kolegům.
Ředitelka Hana Chvátilová dokončila v červnu 2006 funkční studium II školského
managementu pro řídící pracovníky ve školství.
Učitelka Petra Grusová ukončí v červnu svá studia na konzervatoři v Pardubicích.
Hana Chvátilová vykonává funkci předsedkyně sekce HN při Krajské umělecké radě a je
členkou ÚUR.
5. Údaje o přijímacím řízení
Přijímací řízení se na všech oborech kromě hudebního odehrává formou zápisu, při němž
uspokojíme všechny zájemce.
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.
Do PHV bylo letos zapsáno 44 dětí 6-7 letých.
6. Vyhodnocení práce školy
Uplynulý školní rok patřil k nejaktivnějším v osmadvacetileté historii školy. Škola kromě
všech povinností vyplývajících z výchovně –vzdělávacího procesu zorganizovala rekordních
130 veřejných vystoupení, což je vyrovnání loňského nejvyššího počtu v historii. Znamená to
3-4 veřejné aktivity do týdne!
Pokračovala stabilizace učitelského sboru (odchod jediného učitele s malým úvazkem) a
vzrostla jeho kvalifikovanost (pouze tři nekvalifikovaní). Stabilní byl i počet žáků – zcela
shodný s loňským stavem.
Přijali jsme několik konkrétních opatření, aby trend úbytku žáků nepokračoval. Změnili jsme
metodiku náboru do LDO, zlepšili propagaci školy a v tanečním oboru byla rozšířena nabídka
o step a hip-hop.
Vydali jsme pětijazyčný propagační materiál s mnoha fotografiemi a uvedli jsme do provozu
webové stránky školy (www.zus-zamberk.cz), kde nabízíme mnoho informací i služeb.
Vytvořili jsme i power-pointovou prezentaci školy, kterou využíváme na všech propagačních
akcích a na zahraničních zájezdech (je rovněž v pěti jazycích).
Bohužel zápolíme s nařízením zřizovatele nepřekročit stav žáků z roku 2004 (505),
přestože kapacita školy je 582 žáků! Jakékoli, byť nepatrné zvýšení výkonů je okamžitě
finančně potrestáno
7. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
Ve druhém pololetí školního roku 2006/2007 bylo klasifikováno 406 žáků, ostatní byli žáci
přípravných výchov, kteří dostávají pouze potvrzení o absolvování přípravky.

Klasifikace za 2. pololetí byla následující: 305 žáků prospělo s vyznamenáním
101 žáků prospělo
Pojem neprospěl se letos v souhrnu klasifikace nevyskytoval.
Žáci zameškali celkem 2336 hodin, což představuje průměr 5,75 hodiny na žáka. Je to více
než o hodinu méně než v minulém roce. Je třeba připomenout, že v tom je zahrnuta absence
jak v hodinách nástroje, tak nauky, komorní hry i souborů a orchestrů.
U nehudebních oborů, kde je hodinová týdenní dotace vyšší, je to také vlastně málo.
8. Účast a úspěchy žáků v soutěžích pořádaných MŠMT
Letošní soutěžení se týkalo komorní a orchestrální hry a literárně-dramatického oboru.
V soutěži komorních souborů s převahou smyčcových nástrojů jsme měli jedno dueto,
do soutěže komorních souborů s převahou dechových nástrojů jsme vyslali tři zástupce.
Dechový orchestr se soutěže nezúčastnil na protest proti pravidlu, které zakazuje účast
kteréhokoli studenta profesionální školy nebo hráče staršího 26 let. Jestliže je těchto několik
hráčů trvalou součástí orchestru, považujeme za diskriminační účast na soutěži bez nich.
Literárně-dramatický obor tradičně sklízel úspěchy s vrcholem účasti T. Schlöglové na
Loutkářské Chrudimi
Soutěž
Soutěž ZUŠ –
Komorní hra - smyčce

úroveň
okresní kolo
krajské kolo

Soutěž ZUŠ –
Komorní hra - dechy

okresní kolo
krajské kolo

dosažený výsledek, hodnocení
1x1.místo
1x1.místo (postup nebyl možný)
2 x 1. místo s postupem
1 x 2. místo
1 x 1. místo s postupem
1 x 2. místo

ústřední kolo

LDO – recitační soutěž
-„-

LDO – loutkářská
přehlídka

okresní kolo 5x postup do krajských kol
1x 1.místo
oblastní kolo 3x 2.místo
1x 3.místo
regionální
1.místo – postup na LCH
kolo
celostátní
Loutkářská Chrudim
kolo

Nejcennějšími vavříny jsou tedy letos:
1. 1. místo malého houslového dueta (M.Fulierová, M.Neugebauer), kterému unikl
postup do ústředního kola jen proto, že nebyl možný.
2. Postup žesťového kvinteta do ústředního kola , i když tam se vše stoprocentně
nevydařilo.
3. Účast Terezky Schlöglové s představením 1x3 pohádky (F.Hrubín) na Loutkářské
Chrudimi

9. Úspěchy žáků v přijímacím řízení na vyšší typ škol
K přijímacímu řízení na konzervatoř jsme letos připravovali dva uchazeče v hudebním oboru,
oba uspěli a tedy: tubista Jan Adamec bude studovat Deylovu konzervatoř a ladičskou školu
v Praze, stejně jako Vít Stráník, který se u nás připravoval v teoretických oborech a bude
studovat na téže škole hru na violu.
Žák tanečního oboru Jakub Bříza byl přijat do 1. ročníku Taneční konzervatoře Praha.
Učitelka Petra Tyrnerová vykonala úspěšně přijímací zkoušky na Akademie staré hudby
Brno a bude studovat hru na zobcovou flétnu.

10. Akce organizované školou + 11. Mimoškolní aktivity, veřejná činnost
Celkem 130 akcí – z toho:

24 koncertů v sále školy
16 koncertů v Divišově divadle
16 výchovných koncertů
17 vystoupení LDO
29 vystoupení TO
13 vystoupení dechovky, zájezdy do Německa
6 vernisáží
17 zájezdů – z toho 5 zahraničních
24. ročník tanečního pořadu „Mládí tančí“ – tentokrát „Z bájí a
pověstí Podorlicka“
3. ročník Tanečního festivalu Pod Suticí

Vyrovnán loňský rekordní počet veřejných a interních akcí (druhý nejvyšší počet byl 122),
zvláště v období vánoc a měsíců května a června bylo velmi organizačně náročné vše skloubit
a nenarušit chod vyučování.
Připomenu pár novinek: - listopadová besídka „ Hraje naše rodina „
-

říjen - návštěva a společné koncerty s žesťovým kvintetem
„Praetorius“ z hudební školy v Merzigu (SRN)

-

koncert „ Jaroslav Ježek stoletý „ v sále školy

-

vánoční vystoupení TO a souboru fléten v ÚSP Žampach

-

vánoční koncerty pro důchodce, školy a veřejnost

-

vyznamenání 12 nejúspěšnějších žáků v soutěži za rok 2006 –
Talent 2006 „ v Divišově divadle

-

2 výchovné koncerty pro děti z MŠ v divadle –„ Ztracené
strašidlo“

-

představení LDO „ Dram-ta-ty-já „ v Divišově divadle

-

zájezdy dechovky do Senftenbergu, Thumu

-

3 koncerty absolventů v sále školy – 29 – jeden pouze flétnový

-

5 třídních přehrávek v sále školy

-

organizace III. ročníku Letního tanečního festivalu Pod Suticí

-

slavnostní dopoledne a oběd s nejúspěšnějšími účastníky
soutěží ve školním roce 2006/2007

-

loutková představení LDO „ 1x3 pohádky „ pro MŠ, na muzejní
noci

-

odpolední představení „Dram-ta-.ty-já“ v divadle – všichni
starší žáci LDO

-

vernisáže v muzeu, městské knihovně, na MÚ, v divadle

-

závěrečný koncert v divadle

-

„Svátky dřeva“ – vernisáž, dopolední vystoupení na zámku,
výstava výtvarného oboru, koncert dechovky na zámeckém
nádvoří

-

Oslavy 550 let založení Jednoty bratrské v Kunvaldě – sbor,
smyčcový kvartet, taneční obor, dechovka

- Galavečer k 550 výročí Jednoty bratrské – Divišovo divadlo
Mezi zmíněnými 17 zájezdy jsou poznávací akce pro žáky všech oborů, zájezdy pro učitele a
jejich rodinné příslušníky hrazené z prostředků FKSP, ale i 5 zahraničních výjezdů, které
vždy znamenají nemalou zátěž odbornou i organizační, ale nesou ovoce zvýšenou aktivitou
žáků.
V únoru 2007 byli v Divišově divadle byli vyznamenáni nejúspěšnější mládežníci ve všech
oborech (sport, kultura, školství) a z naší školy bylo oceněno 9 žáků, kteří se postarali i o
kulturní program podvečera.
12. Spolupráce s jinými subjekty (městem atd.)

Spolupráce s městem byla na dobré úrovni, uspokojili jsme všechny žádosti městských
podniků a zařízení o kulturní programy. Na údržbu budovy jsme dostali 62.000,- Kč, což je
přesně poloviny částky, kterou platíme městu za pronájem budovy. Tato částka je
nasmlouvána jako každoroční příspěvek. Letos byla provedena sanace vlhkých omítek učeben
v přízemí a oprava střechy a svodů budovy zadního traktu.
Už loni jsme zažádali o zařazení zamýšlené nástavby budovy ve dvoře, kde by vznikla velmi
potřebná sborovna, kabinet školníka a dvě učebny HO do investičních střednědobých akcí.

Jedinou šancí jsou tzv. Norské fondy, o získání prostředků se město jako majitel budovy
snaží.
Od města Žamberka jsme obdrželi příspěvky v rámci kapitoly „Mládežnické projekty
zájmové“ a to na zájezdovou činnost dechovky(reprezentace města), taneční festival Pod
Suticí a na Krajkářskou přástvu a účast krajkářek na mezinárodních dnech paličkované krajky
v německé Schneebergu.
Celková částka na tyto projekty činila 60.000,- Kč.
Město se opakovaně vyjádřilo, že nechce převzít zřizovatelské funkce k naší škole,
s čímž my souhlasíme, protože se domníváme, že regionálnímu charakteru školy spíše
vyhovuje zřizovatelství krajské.
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.
Intenzivně hledáme významnějšího sponzora některých našich akcí. V Žamberku chybí
mateřská firma většího rozsahu, která by měla zájem o trvalou spolupráci a propagaci, proto
pošilháváme i po okolních městech.

13. Účast v rozvojových programech
Uspěli jsme s projektem „ Viva la musica – hudba spojuje národy „ – výměna mládežnické
dechovky města Fresagrandinaria (Itálie-Abruzzo) s pěveckým sborem ZUŠ Žamberk.
Poskytnutý grant v rámci programu na podporu rozvoje zahraničních vztahů Pardubického
kraje zaměřený na spolupráci s partnerskými regiony z rozpočtu Pardubického kraje ve výši
20.000,-Kč jsme využili dle plánu na uhrazení pobytu mládežnické dechovky
z Fresagrandinarie v Žamberku.
Dále jsme podali žádost ve dvou programech o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Pardubického
kraje (Moderně vybavená odborná učebna VO, Výměnná spolupráce české školy se školou
v zemích EU), letos jsme však neuspěli.
Od města Žamberka jsme však obdrželi příspěvky v rámci kapitoly „Mládežnické projekty
zájmové“ a to na zájezdovou činnost dechovky(reprezentace města), taneční festival Pod
Suticí a na činnost krajkářek.
14. Mezinárodní aktivity
-V listopadu nás 4 krajkářky reprezentovaly na „Dnech paličkované krajky“ ve Schneebergu
(BRD)
- 13.5. se pět žáků naší školy zúčastnilo koncertu ke Dni matek v partnerském německém
městě Senftenberg
-19. 5. se dechovka zúčastnila 1. srazu fanfárových hudeb pořádaných hudební školou
Brieske v Senftenbergu

-1.-3. 6. přijala dechovka tradiční pozvání na 17. ročník festivalu dechových hudeb
v německém Thumu, kde absolvovala tři koncerty.
-Ve dnech 29.6.- 2.7. se 15 muzikantů podílelo na práci mezinárodního orchestru příchozích
v sárském Mettlachu.
-Na začátku srpna uskutečnil pěvecký sbor úspěšný zájezd do italské Fresagrandinarie
-Ve dnech 22. – 27. 8. jsme v Žamberku hostili dechovku z Fresagrandinarie jako reciproci
tří návštěv našich souborů
15. Informace o odloučených pracovištích školy.
Jediné odloučené pracoviště je již pátým rokem v budově „ U Pešanů“, kde má konečně
vyhovující prostory výtvarný obor a kde je jedna třída hudebního oboru, v níž se vyučuje
zpěv.
16. Stručně ekonomické údaje (2006)
Rozpočet školy – NIV celkem
7 368 000,- z toho : MP
5 347.000,OON
20.000,Odvody
1.968.000,- (pojištění + FKSP)
ONIV přímé
19.049,- (zákon. pojištění)
Dotace na SIPVZ:
Vybrané školné = provozní náklady

15.000,1.039 790,-

17. Údaje o výsledcích kontrol
Řádná kontrola na úseku hospodaření organizace – provedli pracovníci OŠMS a odboru
majetkového Pk – 25.9. – 6.10 2006 – kontrolované období rok 2005.
Drobné závady zjištěné při kontrole byly odstraněny do 31.1.2007
18. Další informace
Celý rok jsme se aktivně zapojovali do procesu vzniku RVP ZUV, ředitelka se zúčastňovala
všech setkání ředitelů pilotních škol. I vybraní učitelé byli platnou součástí pracovního setkání
učitelů pilotních škol v Karlových Varech.
Všichni jsme se aktivně zapojili do připomínkování nově vznikajících RVP, ředitelka byla
spoluautorkou RVP ZUV pro hudební nauky.
V příštím roce budeme podle schváleného RVP ZUV a podle časového harmonogramu
vypracovávat vlastní ŠVP.
Problémy kolem mládežnického dechového orchestru a jeho možností zkoušení vyřešil jeden
tip a velkorysý přístup ředitele léčebny Albertinum. Dechovka zkouší v bývalém kinosále
léčebny a po dlouhé době má dobře vytopenou, osvícenou prostoru s hygienickým zázemím a
možností pravidelných zkoušek.
Už zmíněná potřeba sborovny a dalších tříd se, doufáme, vyřeší nástavbou zadního traktu
školy!
Žamberk 7.9.2007

PhDr. Hana Chvátilová
ředitelka školy

