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Tato zpráva je zpracována v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., § 10, odst. 3
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I. Zpráva o činnosti školy :
1.) Charakteristika školy :
Údaje o škole:
Základní umělecká škola
Náměstí č. p. 2
262 72 Březnice
tel. :
318 68 23 42
mobil : 721 101 842
e-mail : zusbreznice@volny.cz
webové stránky : www.zusbreznice.cz
IČO : 6 1 9 0 4 2 0 1
IZO : 1 1 4 0 2 2 8 2
DIČ : C Z 6 1 9 0 4 2 0 1
Organizační číslo školy : 52006
Zřizovatel :
Město Březnice
Náměstí č. p. 11
262 72 Březnice
tel. : 318 403 171
IČO : 2 4 2 0 0 4
Škola s právní subjektivitou - příspěvková organizace od 1. ledna 1996
na základě ustanovení § 250 Zákoníku práce.
Do sítě škol MŠMT ČR byla zařazena na základě zákona
č. 139/95 Sb., § 13-b, dne 1. dubna 1996.
Ředitel školy :
Přemysl Zíka
- do funkce jmenován na základě konkurzního řízení 1. srpna 2012
starostou Města Březnice Jiřím Štěrbou.
________________________
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a)
Na škole se vyučovalo ve dvou oborech : hudebním (dále HO) a výtvarném (VO).
Literárně-dramatický obor (LDO) není v současné době otevřen.
Původně měla bylo plánováno zahájení výuky LDO po návratu aprobované učitelky Kláry
Skopečkové z mateřské dovolené, bohužel tento zaměstnanec v předchozím školním roce rozvázal
(na vlastní žádost) se ZUŠ Březnice pracovní poměr.
Pobočky, ani samostatná či odborná pracoviště škola nemá.
Ve školním roce 2014/2015 navštěvovali ZUŠ Březnice, tak jako v minulých letech, jednak žáci
místní ZŠ a rovněž tak žáci z dalších přilehlých obvodů (a to obvod ZŠ - Tochovice, Hvožďany,
Bělčice, Mirovice, Čimelice ; 1 žák dokonce z Příbrami), přestože např. hned tři z těchto obvodů
(Bělčice, Mirovice a Čimelice) spádově patří do jiné oblasti (okresu) a kraje (okres Strakonice a
Písek) - a tím i k jiné ZUŠ. Historicky však tyto oblasti patřily spíše do Středočeského kraje a proto
řada žáků z těchto obcí dojíždí do ZUŠ Březnice. Důvodem může být i výhodnější dopravní
spojení.
Počet žáků ve školním roce 2014/2015 byl celkem 193
- přičemž v : HO
VO

- 166 (z toho dívek 115)
- 27 (z toho dívek 17)

LDO Počet žáků PHV :

0

21 (z toho dívek 13)

Je zřejmé, že počet dětí v posledních letech kolísá okolo 190-200. Problémem do budoucna
může být už nyní pozorovatelný menší zájem z řad dětí; jistá pohodlnost, éra počítačů, jiné priority
mladé generace, demografický vývoj atd... Očekáváme v budoucnu mírný pokles.
V následujícím školním roce 2015/2016 je aktuálně přihlášeno 13 dětí do přípravného oddělení
hudebního oboru (PHV nebo PO HO) - ze ZŠ Březnice. Vesměs jsou do ZUŠ přihlášeny děti z 2.
tříd ZŠ.
Oproti loňskému školnímu roku je počet nově zařazených žáků do PHV znatelně nižší, což může
být způsobeno i malým počtem dětí ve 2. třídách na ZŠ (2 třídy po cca 16 dětech).
Počet žáků v jednotlivých ročnících HO i VO, včetně jejich zařazení na hudební nástroj, lze
vyčíst z tabulek zařazených jako příloha na následujících stránkách.
Viz příloha : tabulka č. 1 - 3
1. - souhrnná tabulka HO + VO : počty žáků podle jednotlivých ročníků
2. - Hudební obor - rozdělení žáků podle jednotlivých hudebních nástrojů
a podle ročníků
3. - Výtvarný obor - rozdělení žáků podle ročníků
________________________
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Vzhledem k tomu, že přijímání dětí z 1. tříd a 2. tříd ZŠ, resp. MŠ (předškoláků)
a jejich společné zařazování do jedné třídy Přípravného oboru (dále PO) se na naší škole
neosvědčilo (pomalejší postup výuky, často žák byl odrazen „neúspěchem“) , od školního roku
2006/2007 se tento obor otevřel především pro žáky 2. tříd ZŠ (v případě talentovanějších dětí i pro
žáky 1. tříd ZŠ) a rovněž v tomto školním roce se nadále postupovalo podle tohoto klíče. Děti z MŠ
jsou zařazováni pouze výjimečně - v případech prokázání mimořádného talentu, vyspělosti a
manuální zručnosti.
Na výuku hry na hudební nástroj jsou tedy žáci obvykle zařazováni až ve 3. třídě ZŠ
(talentovanější ve 2. třídě ZŠ), a z toho vyplývá - že podle platných osnov, které dnes sjednocují
délku studia v I. cyklu u všech vyučovaných hudebních nástrojů na sedm let (dříve výuka trvala podle náročnosti hudebního nástroje - buď 3, 4, 5, 6 nebo 7 let), bude zároveň zakončení I. cyklu na
ZUŠ korespondovat s ukončením povinné školní docházky na ZŠ (9. třída).
Počet ročníků II. cyklu je stejný u všech hudebních nástrojů a trvá 4 roky, podobně jako u
většiny středních škol. Absolventi SŠ tak zároveň ve stejném roce končí II. cyklus na ZUŠ, což je
zejména výhodné pro jejich eventuální přípravu na VŠ pedagogické a či jiné školy s uměleckým
zaměřením.
________________________
b)
Výše příspěvku na školné byla stanovena v této výši:
HO : 180,- Kč měsíčně (oproti předcházejícímu školnímu roku bez navýšení),
VO : 150,- Kč měsíčně (bez navýšení)
PVO : 110,- Kč měsíčně (bez navýšení)
PHV :

0,- Kč (beze změny)

Díky zřizovateli (Město Březnice), který školu dotuje výraznou částkou, můžeme držet výši
úplaty za vzdělávání v těchto nízkých cenových relacích. Ve školním roce 2015/2016 dojde k
navýšení úplaty za vzdělávání o cca 10 % (200,- / 160,- / 120,- Kč měsíčně)
Pokud by došlo k výraznějšímu navýšení školného, ředitel se obává, že někteří rodiče by byli
nuceni odhlásit dítě ze ZUŠ a vyšší školné by tak nezaručilo vyšší celoroční příjem.
Škola poskytla jednomu žáku ze sociálně slabé rodiny prominutí školného.
O prominutí školného rozhodl ředitel školy na základě podání zdůvodněné žádosti rodičů, podle
§ 23 odst. 4) Školského zákona č. 561/2004 Sb. Rovněž u jednoho žáka ze sociálně slabé rodiny
došlo k proplacení školného přímo ze strany sociálního úřadu.
Ředitel školy dále rozhodl, tak jako v předcházejícím školním roce 2014/2015, o prominutí
školného všem žákům přípravného oddělení HO (dále PHV). Důvodem je to, že řada rodičů váhá se
zařazením svých potomků do HO („neví, co to obnáší“). Pokud ZUŠ takto získá více
„nerozhodnutých“, v případě jejich dalšího studia v HO škola nebude v budoucnu (cca za 3 roky)
nijak finančně tratit, spíše naopak. Počet přihlášek do hudebního oboru - po zavedení tohoto kroku
bezplatného přípravného studia - býval zpravidla mezi 10-15, dnes se v průměru pohybuje okolo 20
přihlášených žáků. Na školní rok 2015/2016 se zatím přihlásilo pouhých 13 dětí.
________________________
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c)
Dne 1. února 2009 byly spuštěny webové stránky školy (www.zusbreznice.cz).
Na stránkách lze najít základní informace o škole, o průběhu studia, vyučovaných oborech a
hudebních nástrojích, o zaměstnancích školy a jejich rozvrzích, o plánech na školní rok a
uskutečněných akcích včetně programů z koncertů, fotografií a obrazovo-zvukových záznamů z
těchto akcí; dále pak základní dokumenty školy - Školní vzdělávací program (dále ŠVP), učební
plány a osnovy, školní řád, zákony, inspekční zprávy apod.

2.) Přehled učebních plánů :
Na škole se nadále vyučovalo podle učebních plánů pro ZUŠ, zveřejněných v metodické části
vyhlášky č. 186/1988 Sb., o LŠU a ve Věstníku MŠMT sešit č. 1/1989 nebo podle upravených
učebních plánů schválených MŠMT ČR pod č. j. 18 418/95-25 ze dne 26.6.1995 a učebních osnov
platných pro jednotlivé obory, ročníky a oddělení.
Výuka výtvarného oboru probíhala podle vzdělávacího programu schváleného MŠMT pod č. j.
15 865/2000-22 a upravených učebních plánů schválených pod č. j. 18455/2002-22,
Vzhledem k tomu, že MŠMT schválilo dne 31. května 2010 pod č.j. 12 955/2010-22 „Rámcový
vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání“ (dále RVP), byli všichni učitelé školy
seznámeni s jeho zněním. S účinností od 1. září 2010 pak nastalo pro všechny ZUŠ a jejich
pedagogy povinnost vytvořit podle těchto RVP vlastní „Školní vzdělávací program“ (dále ŠVP) a
začít s jejich ověřováním v praxi; o 2 roky později - od 1.9.2012 všechny ZUŠ (tedy i naše škola)
již vyučují podle těchto vlastních ŠVP.
Tento ŠVP byl pedagogickou radou naší školy schválen a žáci ve školním roce 2014/2015
zařazení do 1. - 2 ročníků I. i II. cyklu se vyučovali na základě tohoto ŠVP ZUŠ Březnice.
Dokument je k dispozici v ředitelně školy a rovněž volně ke stažení na webových stránkách školy.
Žáci ostatních (vyšších) ročníků se nadále budou vyučovat dle výše uvedených učebních plánů pro
ZUŠ.

3.) Přehled o pracovnících školy :
a)
Ve školním roce 2014/2015 - oproti minulým létům - nastaly určité změny ve složení
pedagogického sboru školy. Malé odchylky jsou ve stanovení stanovených úvazků.
Pí. uč. Klára Skopečková (kytara) ukončila na vlastní žádost pracovní poměr na ZUŠ Březnice
(z rodinných důvodů). Žáky z její třídy převzal p. uč. Ondřej Sobotka. Vzhledem k tomu, že pan
učitel není kvalifikován, do budoucna vystává problém s hledáním aprobovaného učitele hry na
kytaru.
Ze zdravotních důvodů před začátkem školního roku ukončila pracovní poměr pí. uč. Jana
Staňková (klavír), která na škole učila celkem 48 let. Její úvazek převzala pí. uč. Jitka Koupilová.
Na konci školního roku z osobních důvodů se rozhodla ukončit pracovní poměr pí. uč. Věra
Obdržalová (akordeon). Úvazek převezme p. uč. Václav Kovanda.
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U nepedagogických pracovníků nedošlo, tak jako v minulých letech, k žádným personálním
změnám (ani výši úvazků).
Vzhledem k předchozímu školnímu roku pak byly nadále mírným způsobem změněny a
upraveny úvazky některých pedagogických pracovníků, kdy se přihlédlo k zájmu dětí ve hře na
jednotlivé hudební nástroje a k obsazenosti jednotlivých oborů.
Vzhledem k dočasným omezeným možnostem školy ve výuce kytary byli zájemci u výuku
tohoto hudebního nástroje dočasně zařazováni na jiný hudební nástroj - převážně na zobcovou
flétnu.
Na škole (začátkem školního roku) vyučovalo celkem 10 pedagogů, z toho 6 pedagogů je plně
kvalifikovaných. Jsou to vesměs „interní učitelé“ s plným pracovním úvazkem“.
Kvalifikovaní učitelé (všichni jsou absolventi konzervatoře):
• Přemysl Zíka (ředitel školy) - aprobace klavír
• Ladislav Staněk (zástupce ředitele) - aprobace housle
• Jitka Koupilová - aprobace klavír
• Tomáš Bláha - aprobace žesťové nástroje (pozoun)
• Jiří Štěpán - aprobace žesťové nástroje (pozoun)
• Věra Obdržalová - aprobace akordeon
Nekvalifikovaní učitelé :
• Mgr. Dana Sedláčková (vyučuje výtvarný obor) má plnou kvalifikaci pro MŠ
(Pedagogická fakulta UK), nikoliv však postačující pro ZUŠ (též viz níže ►).
• Antonín Žalud (vyučuje ve hře na dřevěné dechové nástroje) sice vystudoval konzervatoř hudební obor, konzervatoř však ukončil maturitní zkouškou a ta není podle příslušného
zákona postačující pro plnou kvalifikaci pedagoga na ZUŠ (též viz níže ►).
• Ondřej Sobotka (na škole vyučuje hru na kytaru : záskok za část úvazku paní uč. Kláry
Skopečkové, která je momentálně na MD) nevystudoval konzervatoř ani jinou školu
potřebnou pro plnou kvalifikaci pro ZUŠ, je však aktivním členem několika hudebních těles.
►Připravovaný zákon o pedagogických pracovnících, platný od 1. ledna 2016, umožňuje získat
"kvalifikační výjimku" pro učitele starší 55 let s minimálně 20-letou praxí. Této podmínce uznání
kvalifikace vyhověli Antonín Žalud a Mgr. Dana Sedláčková.
Dále jsou zde na škole zaměstnáni 2 nepedagogičtí pracovníci.
• Hana Kotěšovská (mzdová účetní)
• Eva Nováková (uklízečka, školník)
Jistým problémem do budoucna se může jevit vyšší věkový průměr pedagogů školy, kdy
zejména na malém městě bude obtížné sehnat odpovídající kvalifikovanou náhradu.
Nicméně ředitel školy je v kontaktu na absolventy konzervatoří i pedagogy na jiných školách a
možné budoucí kolegy (např. housle - I. Balková), aby v případě potřeby (odchodu starších
pedagogů) byla zajištěna příslušná, navazující a aprobovaná výuka.
________________________
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b)
Pedagogičtí pracovníci
Jméno

úvazek funkce pedagogické zaměření

praxe-typ

vzdělání

Přemysl Zíka

1,000 ředitel

18 - In

Konzervatoř

Ladislav Staněk

1,000 zástupce housle, viola, zpěv

57 - In

Konzervatoř

Jitka Koupilová

0,910 učitel

klavír

40 - In

Konzervatoř

Antonín Žalud

1,000 učitel

klarinet, příč.fl., zobc.fl.

45 - In

Konzervatoř *

Jiří Štěpán

0,910 učitel

žesťové nástroje, bicí

31 - In

Konzervatoř

Tomáš Bláha

1,000 učitel

zobcová flétna, žestě

16 - In

Konzervatoř

Ondřej Sobotka

0,560 učitel

kytara, elektrická kytara

Věra Obdržalová

0,260 učitel

akordeon

18 - In

Konzervatoř

Dana Sedláčková

0,430 učitel

výtvarný obor

42 - In

VŠ Pedagog. *

klavír, HN, PHV

6 - In

Gymnázium *

8,070
Nepedagogičtí pracovníci
Eva Nováková

1,000 provoz. školník

36 - In

vyučena

Hana Kotěšovská

0,330 admin. účetní

27 - In

Gymnázium

1,330
=======================
celkem úvazek

8,400

* Pozn.: Tito učitelé nesplňují v současnosti požadovanou odbornou kvalifikaci podle Školského
zákona pro výkon učitele na ZUŠ (viz kapitola 3.a - výjimka).
c)
Předpokládané změny v pedegogickém sboru v následujícím školním roce 2015/2016:
• Iveta Balková (housle) - převezme část úvazku p. uč Staňka (cca 12 hodin), do budoucna by pak
převzala zbývající žáky
• Václav Kovanda (akordeon) - náhrada za odcházející pí. uč. Věru Obdržalovou (cca 6 hodin)
• Květoslava Ciznerová (zpěv) - nově vyučovaný obor (cca 10 hodin)
• Hana Vydrová (výtvarný obor) - náhrada za odcházející pí. uč. Danu Sedláčkovou
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4.) Přijímací řízení :
a)
V letošním školním bylo přijato 21 žáků do PHV.
Ve výtvarném oboru bylo zařazeno 5 žáků do PVO.
________________________
b)
Žáci, kteří se přihlásili během školního roku (buď se přistěhovali nebo studovali soukromě a
chtěli pokračovat ve studiu na naší škole), byli - na základě výsledků přijímací nebo talentové
zkoušky a podle počtů volných míst a potřeb školy - zařazeni v 1. polovině září. Ostatní uchazeči,
kteří úspěšně prošli přijímacím řízením, ale zatím nemohli být zařazeni pro nedostatek kapacity na
škole, byli vedeni v pořadníku pro přijetí, a zařazováni postupně podle možností školy.

5.) Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání :
a)
Naše škola se po řadu let intenzivně věnuje přípravě žáků na talentové zkoušky pro všechny typy
středních, vysokých i uměleckých škol. Během celé řady let, na základě praktických zkušeností,
jsme vypracovali metodiku přípravy těchto žáků v disciplínách : intonace, rytmus, hudební
představivost, všeobecná hudební nauka, stručný přehled dějin hudby (zvláště evropské a české
hudby) a přehled kulturního dění u nás (také podle regionu) a ve světě (festivaly, soutěže, významné
koncerty, hudební kurzy v jednotlivých oborech apod.).
________________________
b)
Ve školním roce 2015/2016 nebude žádný žák pokračovat ve studiu na školách s uměleckým
zaměřením (v loňském školním roce to byli 2)
________________________
c)
Dále se naše škola zaměřuje systematicky na to, aby absolventi naší školy dovedli svoje
dovednosti uplatnit v praxi. Proto vedeme žáky hudebního oboru ke společnému "muzicírování".
Klavíristé hrají čtyřručně nebo doprovázejí své spolužáky, anebo jsou zařazeni do různých
komorních souborů s ostatními instrumentalisty.
________________________
d)
V tomto školním roce proběhl 47. ročník soutěže ZUŠ - a to ve hře na dechové nástroje
ZUŠ Březnice letos vyslala do okresního kola 6 soutěžících
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• Martin Vitík (p. uč. Jiří Štěpán) - obsadil ve své kategorii 3. místo (zobcová flétna)
• Tereza Rezková (p. uč. Jiří Štěpán) - obsadila ve své kategorii 3. místo (trubka)
• Lukáš Veselý (p. uč. Tomáš Bláha) - obsadil ve své kategorii 2. místo (trubka)
• Klarel Sýkora (p. uč. Jiří Štěpán) - obsadil ve své kategorii 2. místo (trubka)
• Vít Nekl (p. uč. Tomáš Bláha) - obsadil ve své kategorii 1. místo (lesní roh)
________________________
e)
Žáci oddělení smyčcových nástrojů jsou zařazováni do Smyčcového komorního orchestru ZUŠ
„Poškoláci“ pod vedením p. emeritního ředitele Ladislava Staňka, který podle potřeby doplňujeme
nebo rozšiřujeme také o žáky dechového oddělení (zejména pak z oddělení dechových dřevěných).
Soubor pracuje soustavně - od listopadu 1989, v současné době má 12 členů - z řad současných
i bývalých žáků.
Orchestr se veřejnosti představuje na pravidelných koncertech (zámek Březnice, kaple sv.
Rocha, KD Březnice), jeho hlavním těžištěm je vážná hudba, světská a v menší míře i duchovní.
S orchestrem příležitostně pracuje i ředitel školy (Varšavský koncert pro klavír a orchestr Richarda
Addinsella).
V repertoáru souboru jsou skladby od baroka po současnost. Některé skladby byly dokonce
současnými autory věnovány, dedikovány našemu orchestru nebo sólistovi (jako např. Sonatinka
pro housle a klavír příbramského skladatele J. A. Richtera). Orchestr spolupracuje příležitostně se
sólisty i hosty (Státní opera Plzeň) a Březnickým chrámovým sborem „Farníci“.
________________________
f)
V roce 2002 byl založen flétnový soubor „Capella flauta“, pod vedením p. uč. Bláhy. Tento
soubor pak několikrát ročně vystupuje nebo spoluúčinkuje při různých příležitostech ve městě i
mimo, zpravidla dvakrát ročně též pořádá samostatný večerní hudební koncert (Vánoční koncert
v Reprezentačním sále MěÚ a Jarní zámecký koncert).
Po odchodu starších vyspělých hráčů prošel výraznou personální - už třetí generační obměnou a
počet stabilních členů se nyní výrazně navýšil - na 1 učitele a 16žáků.
________________________
g)
Ve školním roce 2011/2012 byl pak založen nový „Zákovský orchestr ZUŠ Březnice“ složený z
řad žáků napříč všemi hudebními odděleními (dechové, bicí, strunné nástroje).
V současnosti čítá počet malých muzikantů okolo 20 členů.
Samostatnou premiéru měl orchestr v závěru školního roku 2011/2012 v Infocentru na Náměstí.
________________________
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h)
V průběhu školního roku škola uspořádala 6 veřejných žákovských vystoupení tři v prosinci 2014 a tři v květnu 2015.
Absolventský koncert proběhl v posledních dnech školního vyučování.
Absolventských koncertů školy se pravidelně účastní se svými žáky průběžně (podle možností)
všichni učitelé, vyjma p. uč. Štěpána.
________________________
i)
Výtvarnému oboru se vyučovalo 27 dětí. Jestliže v minulých letech se škola dostávala do
situace, kdy jsme z důvodů kapacitních nemohli vyhovět všem zájemcům o studium, tak nyní zájem
rodičů a dětí postupně opadá. Talentovému průzkumu do tohoto oboru v následujícím období bude
potřeba věnovat zvýšenou pozornost.
VO pořádá pravidelně výstavky svých na chodbách školy a v hudebním sále při žákovských
vystoupeních a absolventských koncertech.
Všichni žáci se - pod vedením pí. uč. Dany Sedláčkové - podíleli na výrobě upomínkových
předmětů (dárků) především pro všechny absolventy a pak pro posluchače významných koncertů
(Vánočních i jarních).

6.) Inspekční záznamy ČŠI :
a)
V letošním školním roce na naší škole kontrola České školní inspekce (dále ČŠI) neproběhla. Ta
poslední se konala 2. listopadu 2011 a byla zaměřena především na hospodaření s finančními
prostředky ze státního rozpočtu (tzv. veřejnosprávní kontrola).
ČŠI neshledala žádná závažná porušení. Kontrolou bylo zjištěno, že škola vynakládá finanční
prostředky oprávněně, ke stanovenému účelu. Nebylo zjištěno neefektivní nakládání s těmito
prostředky.
Celý zápis z inspekční zprávy je volně k dispozici na webových stránkách ČSI www.csicr.cz
(ve formátu pdf) a rovněž na webových stránkách školy.
________________________
b)
Inspekční zpráva z předcházející inspekce charakterizuje naší školu takto (opis „Závěrečného
hodnocení“) :
Vzdělávání v ZUŠ Březnice je poskytováno v souladu se zápisem do rejstříku škol a školských
zařízení. Škola je funkční a zjištěná úroveň vzdělávání vyhovuje standardu. Ve škole jsou
dodržována pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Personální zajištění výuky vyhovuje
standardu a je dostačující pro zajištění výuky ve všech uměleckých oborech školy. Zjištěná rizika
jsou okrajová a lze je překonat. Materiální podmínky jsou také na standardní úrovni. Historické
prostředí budovy působí vzhledem k uměleckému vzdělávání inspirativně. Z pohledu řízení školy
a pedagogického procesu existují oblasti, které lze hodnotit jako příklady dobré praxe. Vedení školy
přistupuje pozitivně k současné reformě uměleckého školství. Tvorbu vlastního školního
vzdělávacího programu vidí jako příležitost k dalšímu zkvalitnění vzdělávání.
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7.) Údaje o mimoškolních aktivitách :
Podobně jako v minulých letech, i ve školním roce 2014/2015 se všichni učitelé naší školy, podle
svých sil a možností, maximálně angažovali v mimoškolních aktivitách.
a)
Ve školním roce 2014/2015 uspořádala naše škola 6 veřejných žákovských koncertů
a 1 absolventský koncert žáků ZUŠ.
________________________
b)
Smyčcový komorní orchestr ZUŠ, pod vedením p. emeritního ředitele Ladislava Staňka,
společně ve spolupráci s Březnickým smíšeným pěveckým sborem „Farníci“, uspořádali 1
samostatný koncert (Česká mše vánoční).
Soubor zobcových fléten Capella flauta p. uč. Tomáše Bláhy připravil 2 samostatné koncerty.
________________________
c)
Nedávno vzniklý Žákovský orcherstr ZUŠ Březnice se veřejnosti představil na 2 samostatných
koncertech.
________________________
d)
Rovněž několik učitelů založilo při škole Instrumentální soubor učitelů „5 O’clock coffee“, který
účinkoval nebo spoluúčinkoval na řadě koncertech i jiných akcíchc ve městě a okolí.
________________________
e)
Všichni učitelé HO aktivně hráli a vystupovali veřejně - ať už jako sólisté či ve spolupráci se
smyčcovým orchestrem (dále jsou uvedeny pouze nekomerční sdružení) :
• učitel Antonín Žalud - klarinet, fagot, byl stálým členem komorního orchestru ZUŠ.
Zároveň je stálým hráčem Příbramského big-bandu (tenorsaxofon)
• p. uč. Sobotka rovněž účinkuje v Příbramském big-bandu (elektrická kytara)
• p. uč. T. Bláha je kontrabasistou a uměleckým vedoucím skupiny "Five o'clock coffee".
• p. řed. Přemysl Zíka vystupuje příležitostně jako komorní hráč, resp. i jako sólista
(v klavírním koncertu) s komorním orchestrem ZUŠ a je členem "Five o'clock coffee".
• p. uč. Staněk nadále vede smíšený pěvecký sbor „Farníci“, který pravidelně spolupracuje s
komorním smyčcovým orchestrem „Poškoláci“.
• p. řed. Přemysl Zíka spolupracuje s „Malou divadelní společností Kostým“. Autorsky se podílí
na hudbě k jednotlivým číslům (komponuje písně, aranžuje skladby a nahrává hudbu), popř.
zařazuje před vlastní divadelní hru samostatný hudební recitál z oblasti vážné hudby.
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• pí. uč. Věra Obdržalová, p. uč. Tomáš Bláha a p. řed. Přemysl Zíka jsou členy Instrumentálního
souboru učitelů „Five o’clock coffee“. Se souborem spolupracuje Zdeněk Teska (ZUŠ
Rožmitál pod Třemšínem) a Roman Kraus (amatérský muzikant).
________________________
f)
Žáci i učitelé účinkovali po celý rok na požádání na akcích, které pořádalo Město, ZŠ, zámek
atd., také v širším okolí.
Klavíristé navíc doprovází všechny sólisty (žáky i učitele). Pan řed. Přemysl Zíka vystupuje
příležitostně jako sólista (klavír) s Komorním orchestrem naší školy a hraje při všech obřadech
(vítání občánků do života, svatby atd.) konaných na zámku i v Reprezentačním sále MěÚ (klavír,
keyboard).
________________________
g)
Učitelka VO se svými žáky vystavovala vybrané práce na chodbách školy včetně přízemí.
Postarali se o kvalitní výzdobu sálu při žákovských a absolventských koncertech.
________________________
h)
Stručný přehled akcí ZUŠ ve školním roce 2014/2015:
21. září

- Ze života židovského obyvatelstva v Březnici (Večer s rodákem)
(Five o'clock coffee)
8. října
- členská schůze SPCCH (KD Březnice)
(pí. uč. Věra Obdržalová, p. uč. Bláha, Žalud, p. řed. Zíka)
25. listopadu - Vítání občánků (Reprezentační sál MěÚ Březnice)
(PHV, p. řed. Zíka)
30. listopadu - Zahájení adventu v Březnici (Náměstí u vánočního stromu)
(p. uč. Bláha, pí. uč. Věra Obdržalová)
9. prosinec
- Žákovský koncert v hudebním sále ZUŠ
(všichni učitelé ZUŠ)
10. prosinec - Veřejné žákovské předehrávky v hudebním sále ZUŠ
(všichni učitelé ZUŠ)
11. prosinec - Žákovský koncert v hudebním sále ZUŠ
(všichni učitelé ZUŠ)
16. prosince - Vánoční koncert Capelly Flauty v Reprezentačním sále MěÚ Březnice
(p. uč. Bláha - Flétnový soubor + konzervatoř ČB)
24. prosince - Slavnost narození Páně. Půlnoční provedení Rybovy České mše
vánoční „Hej mistře“ (kostel Mirovice)
(p. uč. Staněk - smyčcový orchestr + sbor)
26. prosince - Vánoce v hornickém muzeu (šachta - důl Anna v Příbrami)
(p. uč. Bláha - Dechový soubor)
15. ledna
- Interní (třídní) přehrávky žáků
(pí. uč. Koupilová)
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4. února
20. února
14. března
24. března
7. dubna
9. dubna
5. května
5. května
19. května
20. května
21. května
23. května
26. května
4. června
19. června
25. června
25. června

- Okresní kolo soutěže ZUŠ Rožmitál pod Třemšínem
(p. uč. Bláha, Štěpán, p. řed. Zíka)
- Budoshow junior Tochovice
(p. uč. Staněk, p. řed. Zíka)
- Tochovický masopust (KD Tochovice)
(p. uč. Bláha)
- Samostatný koncert Žákovského orchestru ZUŠ Březnice (2. samostatný koncert)
(p. uč. Bláha)
- členská schůze SPCCH (KD Březnice)
(p. uč. Štěpán, pí. uč. Staňková, p. řed. Zíka)
- Pověsti z Březnice a okolí - křest CD na nádvoří konventu
(Five o'clock coffee)
- pokládání věnců na březnickém hřbitově
(p. řed. Zíka)
- Jarní zámecký koncert Capelly Flauty (zámek Březnice - hudební sál)
(p. uč. Bláha - Flétnový soubor , p. řed. Zíka)
- Žákovský koncert v hudebním sále ZUŠ
(všichni učitelé ZUŠ)
- Veřejné žákovské předehrávky v hudebním sále ZUŠ
(všichni učitelé ZUŠ)
- Žákovský koncert v hudebním sále ZUŠ
(všichni učitelé ZUŠ)
- Zádušní mše za padlé v II. sv. válce v kostele sv. Ignáce v Březnici
(p. uč. Staněk, p. řed. Zíka)
- Vítání občánků (Reprezentační sál MěÚ Březnice)
(PHV, p. uč. Bláha, p. řed. Zíka)
- Předávání diplomů maturantům (aula SZeŠ Březnice)
(p. uč. Bláha, p. řed. Zíka)
- Oslava 80 let ZŠ Březnice
(pí. uč. Bláha - Žákovský orchestr, p. řed. Zíka - hudební doprovod sboru ZŠ)
- Předávání diplomů absolventům VOŠ (aula SZeŠ Březnice)
(p. uč. Bláha, p. uč. Staněk, p. řed. Zíka)
- Absolventský koncert v hudebním sále ZUŠ
(p. uč. Staněk, p. řed. Zíka)

prosinec, květen, červen - výroba upomínkových předmětů pro posluchače našich koncertů
(pí. uč. Sedláčková)
průběžně
- výstava prací žáků VO v prostorách školy, výzdoba sálku
(pí. uč. Sedláčková)
V Březnici 29. září 2015

Přemysl Zíka
ředitel ZUŠ
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
NÁMĚSTÍ čp. 2, BŘEZNICE 262 72
příspěvková organizace
IČ:61 904 201

ROZBOR HOSPODAŘENÍ
ZA ROK
2014

Základní údaje o organizaci:
Základní umělecká škola, Náměstí čp. 2, Březnice, 262 72
Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 61 904 201
Zřizovatelem školy je Město Březnice
Statutární orgán - ředitel školy: Přemysl Zíka
Datum zařazení do sítě škol: Rozhodnutí č. j. 146/96/Ž-01 ze dne 27. 3. 1996
Cílová kapacita školy: 300 žáků

Zaměření školy:
Obory:
hudební
výtvarný
literárně-dramatický (v současnosti neotevřen)
Stavy k 30. 9. 2013:
Žáci celkem 199
Z toho:
26 ve výtvarném oboru
173 v hudebním oboru
Zaměstnanci školy v přepočteném počtu: pedagogové celkem 7,312
: nepedagogové celkem 1,33
Stavy žáků k 30. 9. 2014:
Žáci celkem 193
Z toho:
27 ve výtvarném oboru
166 v hudebním oboru

Zaměstnanci školy v přepočteném počtu: pedagogové celkem 8,039
: nepedagogové celkem 1,33

ROZBOR HOSPODAŘENÍ

Naše organizace obdržela dotaci poskytnutou MŠMT ze státního rozpočtu na přímé
vzdělávání prostřednictvím Krajského úřadu Středočeského kraje ve výši 3 875 081- Kč z toho:
ÚZ 33353 PŘÍMÉ NÁKLADY NA VZDĚLÁVÁNÍ:

3 839 610,00

ÚZ 33051 ZVÝŠENÍ PLATŮ PED. PRAC. REGION. ŠKOLSTVÍ:

7 292,00

ÚZ 33052 ZVÝŠENÍ PLATŮ PRACOVNÍKŮ REG. ŠKOLSTVÍ:

28 179,00

Tyto dotace byly beze zbytku vyčerpány.

Příspěvek od zřizovatele:
Neinvestiční příspěvek od zřizovatele na provoz k 31. 12. 2014 ve výši 330.000,- Kč
Finanční dar od zřizovatele ve výši 3.000,- Kč
Příspěvek byl plně vyčerpán zejména na náklady zejména za:

Energie:

330 248,00

Elektrické
Plyn
Vodné

61 182,00
254 910,00
14 156,00

a dále na náklady na provozní úklidové prostředky.
Finanční prostředky získané od zřizovatele darem byly plně použity na pokrytí nákladů na zakoupení
nástroje pro hudební obor – kytara s povlakem – účetní doklad č. 20-000027.

Příjmy za poskytnuté služby – příspěvek na školné celkem 224 770,- Kč
Z toho:
Spotřeba materiálu – provozní, úklidové
Školní pomůcky
Předpisy a periodika
Oravy a udržování
Programové vybavení
Ostatní služby
Závodní stravování
Drobný dlouhodobý majetek

11 927,60
23 676,90
2 874,00
16 060,00
20 014,50
31 952,00
27 775,00
89 522,50

Organizace ukončila hospodaření roku 2014 se ziskem + 967,50 Kč.

PENĚŽNÍ FONDY, jejich krytí a zapojení do hospodaření v daném roce

Stav fondů k 31. 12. 2014
FKSP
Rezervní fond
Investiční fond

27 789,88
24 239,77
98 861,31

Fondy jsou plně kryty. Fond FSKP byl navýšen o příděl 1 % z objemu hrubých mezd. Rezervní
fond byl navýšen o zlepšený hospodářský výsledek roku 2013 v částce 1334,47 Kč. Dále o dar
Města Březnice ve výši 3000,- Kč, který byl plně vyčerpán a o nadační příspěvek od Nadačního
fondu pro Březnici ve výši 31.430,- Kč, který byl plně vyčerpán v souladu se smlouvou o
poskytnutí nadačního příspěvku na nákup hudebních nástrojů.

VYPOŘÁDNÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ
Příspěvek od zřizovatele na provoz školy byl plně vyčerpán. Stanovený limit na platy nebyl
překročen. Limit zákonných odvodů byl plně vyčerpán. Limit na ONIV byl vyčerpán.

DOPLŇKOVÁ ČINNOST
Doplňkovou činnost ani mimorozpočtové zdroje škola nemá.

INVESTIČNÍ ČINNOST

Investiční činnost v roce 2014 nebyla.

PÉČE O ZPRAVOVANÝ MAJETEK

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je veden na počítačových sestavách – odpisován dle
odpisového plánu. Majetek vedený v operativní evidenci je dáván rovnou do spotřeby. Inventarizace
majetku jsou prováděny dle zákona o účetnictví a na základě příkazu ředitele školy. Poslední
inventura hospodářských prostředků byla provedena k 31. 12. 2014 stanovenými invetar. komisemi.
Závěry byly projednány

invet. komisí a předány řediteli školy ke schválení. Při poslední

inventarizaci byly všechny dílčí inventury bez inventurních rozdílů.

KOMENTÁŘ K HOSPODAŘENÍ
Základní umělecká škola skončila s hospodářským výsledkem + 967,50 Kč. Hlavním nákladem
školy jsou nadále mzdové prostředky a pokrytí nákladů na zákonné sociální odvody z mezd
zaměstnanců, které byly v roce 201 plně kryty z rozpočtu OŠMS Středočeského kraje. Zlepšený
hospodářský výsledek je navržen zřizovateli k rozdělení.

NÁVRHY NA ZKVALITNĚNÍ ČINNOSTI
Dle schváleného rozpočtu se budeme nadále snažit o zkvalitnění jak pracovního prostředí pro
zaměstnance školy tak pro žáky při výuce. Budeme pokračovat ve vybavení jednotlivých
vyučovaných oborů potřebnými učebními pomůckami.

VÝSLEDKY KONTROL
V roce 2014 byly provedeny kontroly:
 kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností
plátce pojistného provedená Všeobecnou zdravotní pojišťovnou

dne 27. 3. 2014.

Kontrolované období 1. 6. 2010 – 28. 2. 2014. Závěr: ke dni kontroly nebyly zjištěny
splatné závazky vůči VZP ani jiné evidenční nedostatky.
 Kontrola vykonaná podle zákona č. 255/2012 Sb. o kontrole a § 88 zákona č. 258/2000 Sb.
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů. Závěr: při kontrole nebyly zjištěny hygienické nedostatky, nicméně doporučujeme
provést opravu vlhkých stěn v přízemích učebnách.
 nezávislá kontrola hospodaření podle zákona č.320/2001 Sb. za rok 2013 ze dne

14. 5.

2014. Závěr – v roce 2013 byly náklady vynakládané účelně a v souladu s posláním
organizace. Výnosy byly zaúčtovány v plné výši. Účetnictví za rok 2013 bylo doloženo
inventurou ve všech položkách rozvahy v souladu s platnými předpisy. Nebyly zjištěny
nedostatky.

V Březnici 27. 1. 2015

Přemysl Zíka, ředitel školy

