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1. Základní údaje o škole
 Název školy, adresa: Základní umělecká škola, Nové Strašecí, Komenského 189








Zřizovatel: Středočeský kraj se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČO: 47013729
IZO ředitelství školy: 102 602 492
Telefon, fax: 313 572 441
E-mailová adresa: zusnovstra@iol.cz
Www stránky: zusbubu.cz

 Ředitelka školy: Mgr. Jiřina Kinkalová


Telefon: 775 312 091
E-mailová adresa: zusnovstra@iol.cz
Statutární zástupce: Lenka Stránská
Telefon: 774 405 286
E-mailová adresa: stranskal@zusnovestraseci.cz

Datum poslední změny zařazení do rejstříku škol a školských zařízení a uskutečněné změny za hodnocený
školní rok: s účinností od 13.3.2006 – změna názvu „ odloučené pracoviště“ Tuchlovice za „ místo
poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb“ Tuchlovice a s účinností od 19.6.2006.

2. Charakteristika školy
 Vymezení hlavní činnosti školy
Postavení základní umělecké školy v systému výchovy a vzdělávání České republiky
je vymezeno Zákonem č. 561/2004 Sb ze dne 24. září 2004 o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
Povinnosti základní umělecké školy pak dále upravuje Vyhláška MŠMT ČR č. 71/2005 Sb
ze dne 9. února 2005 o základním uměleckém vzdělávání.
Výroční zpráva školy za rok 2018/2019 je předkládána v souladu s vyhláškou MŠMT
č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení
školy.
Základní umělecká škola poskytuje základy vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech a
připravuje pro studium ve středních školách uměleckého zaměření, na konzervatořích a na vysokých
školách s uměleckým zaměřením (Zákon 561/2004 Sb., § 7, odstavec 3, § 109, odstavec 1).
V základní umělecké škole se zřizují obory hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický
(Zákon 561/2004 Sb., § 109, odst. 1).
ZUŠ Nové Strašecí je plně organizovanou základní uměleckou školou a poskytuje tedy základy
vzdělání v hudebním, tanečním, výtvarném a literárně-dramatickém oboru. Základní umělecká škola
organizuje studium určené převážně pro žáky základní školy, může též organizovat studium pro dospělé
(Zákon 561/2004 Sb., § 109, odst. 2). Škola organizuje přípravné studium, základní studium, základní
studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin v oboru výtvarném a studium pro dospělé ve všech
oborech (Vyhláška MŠMT ČR č. 71/2005 Sb). Studium v naší škole je organizováno převážně pro žáky
základních škol, tradičně pokračují někteří studenti středních škol ve 2. stupni studia hudebního, tanečního,
literárně dramatického a výtvarného oboru. Ve výtvarném, tanečním a hudebním oboru probíhá i studium
pro dospělé.

2



Materiálně technické podmínky pro výuku

ZUŠ je umístěna v budově bývalé radnice. Tato budova je majetkem města a zřizovatel poskytuje
prostředky na nájem. V roce 2010/2011 to bylo 68% z celkové výše nájemného, v roce 2011/2012 49% a
od roku 2012/2013 dále 48% z celkové výše nájemného. Od školního roku 2016/2017škola od zřizovatele
dostává příspěvek na nájemné v plné výši.
Pro výuku škola využívá celkem 19 učeben. Hudební obor 11, výtvarný obor 5, taneční obor 2 a literárně
dramatický obor 1. Pro pořádání vlastních akcí má škola hudební sál, divadelní sál, pro specifičnost ve
výuce jsou zřízeny dva nevelké taneční sály a pro výuku fotografie v rámci výtvarného oboru zařízena
fotokomora. V jarních a letních měsících využíváme prostoru atria školy, kde je postavené podium pro
pořádání koncertů a jiných akcí.
Tak jako v každém školním roce i v tomto jsme dovybavovali inventář školy hlavně učebními
pomůckami pro jednotlivé obory .
Pro hudební obor: nové skříně pro notový materiál a pomůcky do hudební nauky, CD nosiče pro poslech
v hudební nauce, notové stojany, doplnění Orffova instrumentáře , 3 trubky, 3 saxofony, byla provedena
oprava baskřídlovek a starších saxofonů, proběhlo ladění klavírů a jejich drobné opravy.
Pro výtvarný obor: spotřební materiál (čtvrtky,kartony, lepenky, keramická hlína, glazury, barvy aj.),
radiomagnetofon a sádrové odlitky (modely pro tvorbu).
Do tanečního oboru: zrenovovaná šatna (nový koberec, skříně na kostýmy a pomůcky, uzamykatelné
šatnové boxy), látky na kostýmy.
Pro LDO: stojany, reproduktor.
V rámci celé školy jsme opravili podium ve dvoře školy a venkovní lavice, zakoupili vysavač, lampu do
kanceláře, nový skartovací přístroj, do jedné třídy byla instalována nová akumulační kamna.
Před prázdninami město (majitel budovy) započal s rekonstrukcí střechy a stropů v budově bývalé Tesly,
proto byly zakoupeny plachty na zabalení vestavěných skříní a keramických pecí.
V oblasti ICT: 2 notebooky pro zástupkyni řed. školy a pro vedoucí tanečního oboru, počítač do kabinetu
č. 19, 2 nové tiskárny do učeben č. 5 a č. 19. Do nových přístrojů byla zakoupena licence na softwar Office,
Adobe Photoshop a Nero 2018. Pro potřeby vedení školy jsme pořídili externí paměťový disk. Nemalou
finanční položku jsme potom věnovali na dokupování tonerů do tiskáren.
Složitá ekonomická situace v celém státě tedy i ve školství trvá a výdaje je nutno omezit skutečně na
nezbytné minimum. Některé nákupy se nám daří realizovat díky spolupráci se SRP. Toto stručné
konstatování výše uvedených realizací naprosto nepostihuje míru práce a osobního nasazení zúčastněných.

 Datum založení školy, specifika školy
Škola svoji činnost zahájila 1.září v roce 1950.
I. Škola – nejvyšší povolený počet žáků a naplněnost školy (k 30. 9. 2017)
Nejvyšší povolený počet žáků
Skutečný
Počet žáků v uměleckém oboru
v uměleckém oboru
Kapacita
počet
školy
žáků
literárně
literárně
hudební taneční výtvarný
hudební taneční výtvarný
celkem
dramat.
dramat.

500

260

110

160

30

500

259

84

127

30

Z řad dospělých (samoplátců) škola měla osm studentů. Tři studenty v hudebním oboru ( hra na housle
1, hra na klavír 1a hra na EKN 1) a pět studentů ve výtvarném oboru. Dalších sedm studentů ve studiu pro
dospělé byli z řad studujících (pět studentů v hudebním oboru – hra na housle 1 hra na zobcovou flétnu 1,
hra na klavír 2, hra na příčnou flétnu 1 a dva studenti v tanečním oboru.
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Učební plány a studijní zaměření.

Ve škole pracujeme dle učebních plánů pro základní umělecké školy, schválených MŠMT ČR dne
26. června 1995 pod č.j. 18.418 / 95 s účinností od 1. září 1995 a jejich úpravy – č.j.25 429/95 – 25 – 6.
Řídíme se dále učebními plány, které schválilo MŠMT pro výtvarný obor dne 3.5.2002 pod č.j.
18 455/2002-22 s platností od 1.9.2002, pro taneční obor dne 7.5.2003 pod č.j. 17 620/2003-22 a č.j.
17 621/2003 s platností od 1.9. 2003, pro literárně dramatický obor dne 30.6.2004 pod č.j. 22 558/200422 s platností od 1.9.2004 a pod č.j. 22 035/2005 – 22 s platností od 1.9.2005.
V jednotlivých oborech se organizuje výuka formou individuálního, skupinového nebo hromadného
vyučování v souladu s učebními plány. Počty žáků v konkrétních vyučovacích předmětech, respektive
skupinách jsou též určeny. Učebními plány pro základní umělecké školy
( viz. výše ).
V uplynulém školním roce byla výuka realizována podle následujících učebních plánů :
V hudebním oboru: 2a, 2b, 3, 5a, 5b, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 15 a 16.
Ve výtvarném oboru: var. A – 1, 2, 3, var. B – 4, rozšířené. vyuč. 6.
V tanečním oboru: 1, 2, .
V literárně dramatickém oboru: 1, 2.
Výše uvedenými konkrétními učebními plány a Vzdělávacími programy pro VO a TO je závazně dána
forma studia, počty žáků i časová dotace.
Kromě těchto učebních plánů jsou žáci vyučováni dle Školního vzdělávacího programu. V současné
době jsou to žáci přípravných ročníků I. i II. stupně a žáci 1. - 6. ročníku I. stupně a všech ročníků
II. stupně základního studia. Výuka dle ŠVP je bedlivě sledována, analyzována a pokud je to nutné je
školní vzdělávací program upravován.



Základní cíle výchovně vzdělávacího procesu

Kvalitní výukou vést studenty k neustálému zdokonalování se ve svém oboru s tím, aby nabyté zkušenosti
a dovednosti byli schopni kreativně použít ve svém životě.
Probouzet a zvyšovat v studentech zájem o uměleckou činnost a umění jako celek a tím zvyšovat jejich
citlivost ke své vlastní osobě a druhým lidem, posilovat jejich zdravé sebevědomí.
Prací v uměleckých oborech nabízet studentům širší aspekty života a tím poskytovat rozsáhlejší hledání
východisek v různých životních situacích.
Uměleckým vzděláním v jednotlivých oborech umožňovat studentům poznání etiky, estetiky, filosofie a
historie i z jiného pohledu.
Vytvářet vztah k umění a tím zakotvovat ve studentech vztah k regionu, národu, inteligentnímu
kosmopolitismu.


Umělecká rada školy

Umělecká rada školy pracovala v tomto školním roce v tomto složení:
Miroslav Thuma - předseda
Dagmar Pavlíková – člen, vedoucí hudebního oboru
Petra Tetaurová – člen, vedoucí výtvarného oboru
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Mgr. Jana Molíková – člen, vedoucí tanečního oboru
Mgr. Iva Dvořáková – člen, učitelka literárně – dramatického oboru
Umělecká rada v tomto složení se pravidelně schází, podílí se na řešení závažných otázek týkajících se
poradního orgánu.


Asociace ZUŠ

Členem Asociace ZUŠ je naše škola od jejího založení, což je 30. 4. 1999.

3. Umělecké obory a údaje o žácích v nich
I. Počet žáků na I. stupni – podle uměleckých oborů (k 30. 9. 2017)
Počet žáků

Kód a název oboru

v základním studiu

Přípravné studium (1. a 2. roč.) za všechny obory

v rozšířeném studiu

0
0
0
0
0
0
0
0

55
130
95
3
56
109
23
471

Hudební obor – individuální výuka
Hudební obor – skupinová výuka
Hudební obor – kolektivní výuka
Taneční obor
Výtvarný obor
Literárně dramatický obor
Celkem
II. Počet žáků na II. stupni – podle uměleckých oborů (k 30. 9. 2017)

Počet žáků

Kód a název oboru

v základním studiu

Přípravné studium (1. a 2. roč.) za všechny obory

v rozšířeném studiu
0

0
16
0
0
7
5
1
29

Hudební obor – individuální výuka
Hudební obor – skupinová výuka
Hudební obor – kolektivní výuka
Taneční obor
Výtvarný obor
Literárně dramatický obor
Celkem

0
0
0
0
0
0
0

III. Studium dospělých – podle uměleckých oborů (k 30. 9. 2017)
Počet dospělých
- celkem

Kód a název oboru
Hudební obor – individuální výuka

z toho žáci denního
studia ze SŠ a VOŠ

7
0
2
4
0
13

Hudební obor – kolektivní výuka
Taneční obor
Výtvarný obor
Literárně dramatický obor
Celkem

5

4

0
2
0
0
6



Hudební obor – přehled studijních zaměření

Přípravná hudební výchova – výuka probíhala podle uč. plánu: ŠVP
Hra na klavír – výuka probíhala podle uč. plánu: ŠVP, č. 2a
Hra na housle - výuka probíhala podle učebního plánu: ŠVP, č. 3
Hra na zobcovou flétnu - výuka probíhala podle učebního plánu:ŠVP, č. 5a
Hra na příčnou flétnu - výuka probíhala podle učebního plánu: ŠVP
Hra na hoboj – výuka probíhala podle učebního plánu:ŠVP (v tomto roce nerealizována)
Hra na klarinet – výuka probíhala podle učebního plánu: ŠVP
Hra na saxofon – výuka probíhala podle učebního plánu: ŠVP
Hra na trubku - výuka probíhala podle učebního plánu: ŠVP
Hra na baskřídlovku – výuka probíhala podle učebního plánu: ŠVP
Hra na klasickou kytaru – výuka probíhala podle uč. plánů : ŠVP
Hra na bicí nástroje - výuka probíhala podle učebního plánu: ŠVP
Hra na el. kytaru – výuka probíhala podle uč. plánů: ŠVP
Hra na lesní roh – výuka probíhala podle uč. plánu: ŠVP
Hra na el. klávesové nástroje – výuka probíhala podle uč. plánů: ŠVP
Sólový zpěv – ŠVP, č. 10


Taneční obor

V tanečním oboru výuka probíhala podle uč. plánů: ŠVP, č. 1


Výtvarný obor

Ve výtvarném oboru se výuka probíhala podle uč. plánů: ŠVP, č. 1


Literárně - dramatický obor

V literárně – dramatickém oboru výuka probíhala podle uč. plánů: ŠVP, č. 1

 Cizí státní příslušníci
V tomto školním roce naše škola neměla žádné studenty s cizí státní příslušností.

4. Přijímání uchazečů ke vzdělávání
Talentového průzkumu se zúčastnilo celkem 141žáků.
Ke studiu bylo přijato103 žáků.
Z kapacitních důvodů nebylo přijato 21 žáků.
Žáci ve věkové hranici 5 – 6 let byli přijímáni do přípravného studia I. stupně, žáci ve věkové hranici od 7
– 14 let do 1. ročníku I. stupně základního studia, žáci od 14 do 18 let do přípravného ročníku či 1. ročníku
II. stupně základního studia.
Hudební obor: 56 žáků
Výtvarný obor: 29 žáků
6

Taneční obor:17žáků
Literárně – dramatický obor: 17

5. Ukončení vzdělávání a výsledky ve vzdělávání


Přijímací zkoušky do I. a II. stupně, postupové zkoušky

Přijímací zkoušky do 1. ročníku z přípravného studia:
Hudební obor: přijato 11 žáků.
Hra na zobcovou flétnu: 2 žáci do 1.roč. I. stupně
Hra na klavír: 2 žáci do 1. roč. I.stupně
Sólový zpěv: 1 žák do1.roč. I.stupně, 1žák do 1. ročníku II. stupně
Hra na kytaru: 4 žáci do 1.roč. I.stupně
Hra na bicí nástroje: 1 žák do 1. roč. I. stupně
Hra na housle: 1 žák do 1. roč. I. stupně
Taneční obor: přijato 17 žáků do 1.roč. I. stupně
Výtvarný obor: přijato 12 žáků do 1.roč. I. stupně
Literárně – dramatický obor: 8 žáků do 1. roč. I. stupně

 Počty žáků, kteří konali postupové zkoušky
Hudební obor:
Taneční obor:
Výtvarný obor:

228 žáků
55 žáků,
104 žáků

Literárně – dramatický obor:



30 žáků

Počty žáků, kteří ukončili I. stupeň základního studia a II. stupeň základního studia
závěrečnou zkouškou

Hudební obor:3 žáci v I. stupni, 2 žáci ve II. stupni
Taneční obor: 7 žák v I. stupni, 2 žáci ve II. stupni
Výtvarný obor: 14 žáků v I. stupni
Literárně – dramatický obor: 3 žáci v I. stupni
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 Počty žáků, kteří ukončili docházku do ZUŠ v průběhu školního roku
V průběhu roku se ze studia odhlásilo 19 žáků.
 Počty žáků, kteří byli přijati na střední nebo vysoké školy uměleckého zaměření
4 žáci přijati na střední školy s výtvarným zaměřením
Kateřina Husáková – SUPŠ Praha, obor bytový design
Veronika Lintymerová – SŠ designu a řemesel Kladno
Zuzana Nováková - SŠ designu a řemesel Kladno
Štěpán Laurinec – Stření umělecká škola Kamenický Šenov

6. Údaje o pracovnících školy
I. Základní údaje o pracovnících školy (k 30. 9. 2017)
Počet pracovníků
celkem fyzický
nepedagogických
pedagogických
/přepočtený
fyzický/přepočtený
fyzický/přepočtený

27/17.28

3/2,38

pedagogických
– s odbornou kvalifikací1

24/14.9

Interní učitelé: 23/14.9

Interní neped. prac.: 2/1,88

Externí učitelé: 1/0,2

Externí neped. prac: 1/0,5

23

II. Učitelé – podle nejvyššího dosaženého vzdělání (absolvované školy) – k 30. 9. 2017
Počet učitelů
VŠ uměleckého zaměření
VŠ – Ped. fakulta
(AMU, AVU)
– obory s uměl. zam.
Konzervatoř Konzervatoř
– 6letá
– 4letá
magisterské bakalářské magisterské bakalářské
stud.
stud.
stud.
stud.

3

0

5

1

9

1

Jiná VŠ

Jiná VOŠ
nebo SŠ

1

3

 Rok ukončení funkčního studia
Ředitelka školy: 2007
Statutární zástupce: 2009
III. Učitelé – podle délky praxe (k 30. 9. 2017)
do 5 let

do 10 let

Počet učitelů s praxí
do 20 let

do 30 let

více než 30 let

5

1

5

7

6

Umělecky aktivní pedagogičtí pracovníci (počet, příp. bližší specifikace umělecké
činnosti)
Umělecky aktivních pedagogů je ve škole devět. 2 učitelky působí v divadelním spolku, 1 učitelka aktivně
tancuje, 7 učitelů jsou aktivními hudebníky a 1 výtvarnice je výtvarně činná.

8

IV. Věková struktura učitelů (k 30. 9. 2017)

Celkem

5

5

5

9

0

Z toho
důchodci
0

z toho žen

3

4

3

7

0

0

Počet učitelů

do 30 let

31 – 40 let

41 – 50 let

51 – 60 let

nad 60 let

Průměrný
věk
42,5
43,5

Personální změny ve školním roce:
S novým školním rokem byla přijat učitel hry na klavír, učitelka sólového zpěvu. V průběhu roku odešla
učitelka hry na housle na mateřskou dovolenou a místo ní nastoupil nový učitel. Po mateřské dovolené
nastoupila zatím na dohodu o pracovní činnosti učitelka, která vede kapelu souboru Lísteček. V závěru
školního se s námi rozloučil učitel klavíru.
Další údaje o učitelském sboru a dalších pracovnících školy Příloha č. 1

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně vedoucích pracovníků
 Studium k prohlubování odborné kvalifikace
Ředitelka školy a její zástupkyně se zúčastnily řady seminářů týkajících se školní legislativy.
(Organizátory byly AZUŠ, Fakta)
Učitelé hudebního oboru se zúčastnili seminářú: Mistrovské kurzy pro pěvecké pedagogy (Operní studio
Praha), Společné vzdělávání a základy práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na ZUŠ
(NIDV), Dechová sobota (Konzervatoř Brno).
Jedna učitelka VO celoročně pravidelně jeden den v týdnu navštěvovala kurz Od gotiky po secesi
(Národní galerie Praha)., další výtvarnice se zúčastnila Kurzu Vytváření modelováním z keramických
hlín (Střední umělecko – průmyslová škola v Bechyni).
Jenda z učitelek LDO studovala Loutkářsou konzervatoř při NIPOS ARTAMA Chrudim a zúčastnila se
animačníh semináře R. Berana (NIPOS ARTAMA Chrudim).
2 učitelky TO se zúčastníly semináře Využití nových metod a forem ve výuce tanečního oboru na ZUŠ
(NIDV) a další učitelka navštívila seminář Zdravotně orientovaná cvičení v TV (Descartes).
Samostudium je na naší škole organizováno přesně účelově pro individuální rozvoj učitelů a potřeby školy
s perfektní evidencí.


Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

V této oblasti nestudoval nikdo.


Finanční náklady vynaložené na DVPP

Celkové náklady v této oblasti činí: 22 826 Kč, z čehož 2 666.- Kč je na dopravu pedagogů na určené
semináře a kurzy.
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Celkové omezení prostředků na provoz školy se promítá i v oblasti dalšího vzdělávání, kde je nutno
zvažovat stále vzrůstající finanční náročnost i u velmi zajímavých aktivit a pečlivě hledat možnosti získání
nových poznatků bez úplaty.
Další údaje Příloha č. 2

8. Výsledky a prezentace školy na veřejnosti
 Účast žáků školy v uměleckých soutěžích vyhlašované Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy
Soutěže hudebního oboru:
Okresní kolo soutěží ZUŠ – Nové Strašecí
– sólový zpěv
Barbora Petra Hliboká – 1. místo s postupem
Zlata Matějovičová - 1. místo s postupem
Ema Hejnová – 1. místo s postupem
Radek Korf – 1. místo s postupem
Nikol Krejčí – 1. místo bez postupu
Kristýna Hondlová – 2. místo
Anna Kovrzková – 2. místo
Lucie Batelková – 2. místo
Eliška Hégrová – 2. místo
Adéla Burešová – 3. místo
Emma Chalupecká – 3. místo
Vojtěch Čepelák – 3. místo
- hra na zobcovou flétnu
Sofie Maříková – 1. místo s postupem
Anna Kovrzková – 1. místo s postupem
Julie Fischerová - 1. místo bez postupu
Klára Doušová – 2. místo
- hra na hoboj
Marie Babíčková – 1. místo s postupem
- hra na lesní ro
Kateřina Krátká – 1. místo s postupem
- hra na trubku
Vojtěch Kovalský – 1. místo s postupem
Krajské kolo soutěží ZUŠ – Benátky nad Jizerou
- sólový zpěv
Barbora Petra Hliboká – 2. místo
Radek Korf – 2. místo
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Zlata Matějovičová – čestné uznání
Krajské kolo soutěží ZUŠ –Kolín
- hra na zobcovou flétnu
Anna Kovrzková – 1. místo bez postupu
Sofie Maříková – 2. místo
Anežka Stará – 3. místo
- hra na hoboj
Marie Babíčková – 2. místo
- hra na lesní roh
Kateřina Krátká – 2. místo
- hra na trubku
Vojtěch Kovalský – 2. místo
Krajské kolo soutěží ZUŠ tanečního oboru
Choreografie: Drogy – celosvětový problém – čestné uznání

Soutěže a přehlídky vyhlašované jinými subjekty:
Přehlídka scénického tance Praha
Choreografie: Baroko nebo renesance? – hlavní cena v kategorii historický tanec
(M.Knoblochová, B.Šváchová, K.Dolejší, M.Duchoňová)
Choreograrie: Etuda – cena za kontrast v choreografii
(Kudr Jakub, Růžičková Barbora, Dolejší Alena, Toužimská Pavlína)

 Veřejné prezentace výsledků školy – festivaly, přehlídky a výstavy
Folklórní festival středočeského kraje Tuchlovice 2017
Kapela souboru Lísteček – pásmo písní
Adventní výstava v Pecínově



Spolupráce školy s rodiči, zřizovatelem, obcí a dalšími subjekty

Spolupráce s rodiči
Škola pro rodiče svých žáků pořádá různá vystoupení, učitelé hudebního oboru zvou rodiče svých žáků
kromě obvyklých koncertů na třídní koncerty, v tanečním oboru se rodiče účastní pololetních ukázkových
hodin a postupových zkoušek, které jsou také organizovány jako ukázkové hodiny, literárně – dramatický
obor pořádá kromě představení společné hodiny rodičů a žáků, učitelé výtvarného oboru zvou rodiče na
výstavy prací jejich dětí. Během celého školního roku s rodiči probíhá neustálá komunikace. SRP ZUŠ se
pak podílí svojí fyzickou účastí pří přípravě a uskutečňování vystoupení, koncertů, ovšem i nemalou měrou
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napomáhá škole finančně tyto akce zabezpečovat. SRP ZUŠ také podává několik grantů, které škola
využívá i realizaci společných akcí. (Masopust, Dvorek).
Spolupráce se zřizovatelem
Škola se snaží o maximální spolupráci se zřizovatelem a dle svých možností přihlašuje žáky na všechny
akce, přednášky, soutěže pořádané Krajským úřadem Středočeského kraje
Spolupráce s obcí
Žáci školy vystupují při různých kulturních akcích pořádaných městem, jako jsou např. vernisáže
k výstavám, které organizuje městský úřad, vítání občánků aj. Město je naopak nápomocno při akcích školy
jako je Masopust, Strašecký dvorek.
Spolupráce se základní školou a mateřskými školami
Spolupráce s těmito organizacemi je velice rozvinutá. Společně s učitelkami mateřských škol a prvních tříd
základní školy provádíme talentový průzkum dětí. Jak pro děti předškolní, tak i školního věku organizujeme
různá vystoupení hudební, taneční, divadelní. Zároveň oběma institucím nabízíme využití našich prostor
(divadelní sál, podium v atriu školy) k pořádání jejich akcí či akcí společných.
Přehled všech akcí Příloha č. 3

9. Programy a projekty:
V rámci projektové politiky škola prostřednictvím SRP ZUŠ využívá především grantů vyhlašovaných
MěÚ Nové Strašecí. Jedná se o projekty Masopust a Strašecký dvorek.

10. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí a dalších
kontrolách


Výsledky inspekcí České školní inspekce

V tomto školním roce inspekce ČŠI nebyla.



Výsledky kontrol

V tomto školním roce proběhla kontrola ze strany Okresní správy sociálního zabezpečení Rakovník
k plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti z období od 1.4.2016 do konce
posledního zúčtovaného období. Kontrola neshledala nedostatky v této oblasti.
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11. Ekonomická část výroční zprávy o činnosti školy
I. Výše úplaty ve vzdělávání podle uměleckého oboru a typu výuky pro žáka/dospělého
Výše úplaty za žáka – I. a II. st.
Výše úplaty – studium dospělých
žák denního studia
Kód a název oboru
v základním
v rozšířeném
dospělý
SŠ, VOŠ
studiu
studiu
a konzervatoře
Přípravné studium (1. a 2. roč.)
310
Hudební obor – individuální výuka
Hudební obor – skupinová výuka
Hudební obor – kolektivní výuka
Taneční obor
Výtvarný obor
Literárně dramatický obor

370
310
310
310
330
310

330
-

1100
800
-

-

Celkem

II. Základní údaje o hospodaření školy
Základní údaje o hospodaření školy
v tis. Kč

Za rok 2017 (k 31. 12.)
Činnost
Hlavní
Doplňková

Za 1. pol. roku 2018 (k 30. 6.)
Činnost
Hlavní
Doplňková

1.

Náklady celkem

10 398

5 184

2.

Výnosy celkem

10 833

5 757

příspěvky a dotace na provoz
(úč. 691)

8 983

4 649

ostatní výnosy

1849

1 108

435

573

z toho

3.

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
před zdaněním
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III. Přijaté příspěvky a dotace
Přijaté příspěvky a dotace v tis. Kč

Za rok 2017
(k 31. 12.)

1.

Přijaté dotace ze státního rozpočtu celkem (INV)

0

2.

Přijaté dotace z rozpočtu kraje (včetně vrácených příjmů z pronájmu) celkem
(INV)

0

3.

Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje ze státního rozpočtu přes účet
zřizovatele (MŠMT apod.) celkem (NIV)
přímé vzdělávací výdaje celkem (UZ 33 353)
z toho

z toho

4.

8 445

mzdové výdaje (platy a OPPP)

8 445

ostatní celkem1 (vypsat všechny - např. UZ 33 166,…)

z toho

8 633

188

33 052

168

33 073

20

Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje z rozpočtu kraje celkem (NIV)
běžné provozní výdaje celkem (UZ 000)

350
350

ostatní účelové výdaje celkem1 (vypsat všechny - např. UZ 007…)
z toho

0
0

z toho

5.

Z jiných zdrojů (sponzorské dary, strukturální fondy EU, FM EHP/Norsko
atd.)

0

Vzhledem k finanční situaci v celém státě se snaží škola velice hospodárně využívat veškeré finanční
prostředky. Plnění cílů, úkolů, způsobů provedení a ekonomická situace jsou průběžně vyhodnocovány
každý měsíc na základě plánu práce školy.
Závazné ukazatele rozpočtu byly dodrženy, finanční příspěvky a účelové dotace byly řádně vyúčtovány.
Nejobjemnějšími položkami pro naši organizaci byly energie. Dotace prostřednictvím KÚ byla
poskytnuta na platy, OPPP, odvody, přímé ONIV, na nájemné. Nájemné bylo řádně vyúčtováno. Po celý
rok bylo citlivě hospodařeno se všemi prostředky školy, zvláště bylo počítáno se splátkovými kalendáři na
nájemné, el. energii, plyn a vodu. Ani materiál na výuku pro jednotlivé obory není zanedbatelnou položkou
(neustále se zvyšuje cena za notový materiál, výtvarný materiál, potřebné kostýmové vybavení tanečního
oboru), jsme nuceni zastaralé počítačové vybavení nahrazovat novým. Také běžná údržba nástrojového
parku a učeben je další položkou, s kterou musíme neustále počítat.
Tržby za školné, rovnoměrné čerpání rozpočtu na konečný výsledek hospodaření nám umožnily v tomto
školním roce pořídit nové zařízení,nástroje, opravovat a vyměňovat zastaralé. (Konkrétní výčet je v kapitole
2. – Materiálně technické podmínky pro výuku).
Škola bude nadále pokračovat v kvalitní činnosti jak po stránce pedagogické, tak i ekonomické.
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12. Závěr
Předchozí část výroční zprávy slouží jako východisko pro koncepční složku řízení i pro stanovení
kontinuálních úkolů a cílů v následujícím období.
Mottem pro další práci je snaha udržet stávající kvalitu i ve stále složitějších vnějších podmínkách
a při trvale vysokém stupni náročnosti na pedagogické i řídící pracovníky. Kromě vysoké racionality při
naplňování našich cílů a úkolů však charakter naší činnosti přímo vyžaduje také intuitivní metody práce
typu hodnotové analýzy, které rovněž neformálně praktikujeme. Výsledkem je nevšední obsah i forma
našich aktivit.
Samozřejmým důsledkem studia na našem typu kvalitních škol je prevence sociálně patologických
jevů. I když tato problematika není příliš proklamována, víme, že to mládež a společnost nutně potřebuje.
Ceníme si, že důležitost našeho typu škol v této oblasti je uznána i v dlouhodobém programu v oblasti
školství Středočeského kraje.
Tato výroční zpráva obsahuje hodnocení všech požadovaných oblastí. Troufáme si říci, že se
můžeme opřít o kolektiv zralých, ctižádostivých, vysoce tvůrčích pracovníků, pro které je zájem dětí na
prvním místě. Proto je jejich práce vysoce kvalitní. Škola jako celek půjde stále cestou prohlubování
vzdělání v oborech a propracovávání vazeb mezi nimi.
Již šestým rokem vyučujeme podle Školního vzdělávacího programu, který jsme vydali k 1.9.2012.
V závěru roku jsme opět vyhodnotili dosavadní výsledky výuky dle tohoto dokumentu, který chápeme jako
živý materiál, který máme možnost ještě několik let vylepšovat tak, aby činnost školy byla i nadále vysoce
kvalitní. Obsah vzdělání, metodika a síť ZUŠ jsou ve světě ojedinělé a zavazující a vysokou měrou se
podílí na rozvoji zdravé, kulturně a sociálně vyspělé společnosti.

Datum zpracování zprávy: 10. 10. 2018
Datum projednání zprávy: 8. 11. 2018

Mgr. Jiřina Kinkalová
ředitelka školy
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Příloha č. 1
PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI
Abdurakhimov
Bulat
Andrášková
Lucie, DiS.
Bartošová
Kristýna,dipl.um
.
Becherová
Miloslava, Mgr.
Černá
Martina, Mgr.
Dřízhalová
Iveta, MgA.
Eržiaková
Zuzana, Mgr.
Frolík
Zdeněk
Kinkalová
Jiřina, Mgr.
Molíková
Jana, Mgr.
Musilová
Petra, DiS.
Nermut
Vít, Mgr.
Pavlíková
Dagmar
Raich
Jan
Rybáčková
Eva, Mgr.
Stará
Lada, Mgr.
Stránská
Lenka
Štěpánek
Lukáš, DiS.
Šteruská
Simona, Bc.
Šugárek
David, Mgr.
Teshomeová
Ivana
Tetaurová
Petra
Thuma
Miroslav

student
konzeratoře
konzervatoř
absolutorium

0,30
0 roků
1
5 let

konzervatoř
absolutorium

0,39

15 let
VŠ
um.zam. 34 let
zazamz
VŠ
12 let
VŠ
DAMU 20 let
VŠ
konzervatoř
absolutorium
konzervatoř
absolutorium

0,39
0,29
0,33
0,07

12 let
1
27 let

VŠ
1
um.zam. 20
29 let
VŠ
0,74
jiná
34 let
konzervatoř 9 let
0,43
absolutorium
0,5 roku
konzervatoř
0,24
absolutorium
20 let
konzervatoř
1
absolutorium
27 let
20 let
SŠ
0,22
5 let
VŠ
0,5
um.zam. 7 let
.
VŠ
0,29
zzaZam. 27 let
um.zam.
ÚSO
1
31 let
konzervatoř
0,41
absolutorium
3 roky
VŠ
0,31
um.zam. 5 roky
AMU
1
23 let
konzervatoř
1
absolutorium
28 let
ÚSO
1
25 let
konzervatoř
1
absolutorium
31 let
25 let

Učitel
HO - klavír
Učitelka
HO – zpěv, HN
Učitelka
HO – housle, horna
Učitelka
HO - klavír, EKN
Učitelka
VO
Učitelka
LDO
Učitelka
klavír, souborová praxe
Učitel
HO - klarinet, saxofon, z.flétna,
EKN
Ředitelka
akordeon,
klavír
VO
– keramika
Učitelka
TO
Učitelka
HO - sólový zpěv
Učitel
HO- housle
Učitelka
HO – zobc. a příč. flétna, hoboj
Učitel
HO - bicí
Učitelka
HO – housle,sborový zpěv, Orffovy nástroje
Učitelka
VO
Učitelka
TO, zást. ředitelky
Učitel
HO - kytara
Učitelka
HO – hudební nauka, kytara klas. a el.
Učitel
HO – klavír, korepetice
Učitelka
HO – klavír, korepetice
Učitelka
VO
Učitel- zobc. flétna, trubka,
pozoun, baskřídlovka, bicí
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zam.
zam.
zam.
zam.
zam.
zam.
DPČ
od 1.4. po MD
zam.
zam.
zam.
zam.
zam.
od 2.5.2018
zam.
DPČ
zam.
od 2.5. na MD
zam.
zam.
zam.
zam.
zam.
do 31.8.2018
zam.
zam.
zam.

Tyčová
Vendula, DiS.
Vachková
Iva, MgA..
Vítek
Martin

konzervatoř
absolutorium

VŠ
AMU
konzervatoř
absolutorium

0,48
2 roky
0,21
28 let
0,7
25 let

Učitelka
TO
Učitelka
LDO
Učitel
HO - kytara

zam.
zam.
zam.

NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI
příjmení,jméno,
titul
Babíčková
Jitka
Buřtová
Ivana
Dudyová
Ilona

vzdělání délka
praxe
ÚSO
27 let
ÚO
29 let
SOU
10 let

úvazek pracovní zařazení, funkce

prac.poměr

1

hospodářka

zam.

0,88

školnice

zam.

0,5

uklízečka

DPČ

Umělecky aktivní pedagogičtí pracovníci
Bartošová Kristýna – .hudebnice,Národní divadlo Praha, Big band Felixe Slováčka, Dámský pražský
orchestr,Orchestr Karla Vlacha , hudební divadlo Karlín
Dřízhalová Iveta - SPOLUPOSPOLU – Divadlo ve výchově
Eržiaková Zuzana - choreografka souboru lidových písní a tanců Čtyřlístek Nové Strašecí
Rybáčková Eva – působí v kapele folklórního souboru písní a tanců Čtyřlístek
Molíková Jana – tanečnice v souboru historických tanců SALTUM DARE Praha
Raich Jan – působí v hudebních skupinách Call a STEREOBOX
Stará Lada - kulisy k divadelnímu představení pro divadlo ve Slaném, tvorba propagační grafiky plakáty,
PF, oznámení apod.
Štěpánek Lukáš – působí v Duu Mellison (společně s flétnistkou Karolínou Dlouhou)
Šteruská Simona – kytaristka v hudebních skupinách The Apples
Šugárek David – působí v Komorním orchestru Akademie Praha a Symfonickém orchestru ČVUT Praha
Thuma Miroslav – Modrá muzika, Novostrašečtí pozounisté, Kvartet a kvintet Modré muziky,
Kvartet M. Kopty, Krajanka, různé orchestry v okolí a v Praze.
Vachková Iva – Spolek pro kulturní činnost NoStraDivadlo
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Příloha č. 2
Další údaje o vzdělávání učitelů

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
pro školní rok 2017 - 2018
V tomto školním roce budeme opět využívat nabídek seminářů osvědčených vzdělávacích agentur jako
jsou: Nipos Artama Chrudim, Fakta, Národní galerie Praha, NIDV Praha (popř. Jihlava), Agentura
Descartes, Agentura Majestic
Témata a semináře budeme vybírat dle aktuálních nabídek jednotlivých agentur a společností, tak jak
budou škole předkládány v průběhu školního roku.
Oproti plánovaným agenturám v úvodu školního roku, jsme dále využili nabídky Národního divadla a
Konzeravatoře Brno.

REALIZACE:
Září:

Loutkářská konzervatoř (Nipos Artama Chrudim)
Od gotiky po secesi – Národní galerie v Praze

Dřízhalová Iveta
Tetaurová Petra

Říjen:

Loutkářská konzervatoř (Nipos Artama Chrudim)
Od gotiky po secesi – Národní galerie v Praze
Zdravotně orientovaná cvičení v tělesné výchově
(Descartes Praha)
Semináře pro vedoucí pracovníky (AZUŠ)

Dřízhalová Iveta
Tetaurová Petra

Loutkářská konzervatoř (Nipos Artama Chrudim)
Od gotiky po secesi – Národní galerie v Praze
Melodické ozdoby v barokní hudbě (Konzervatoř
Brno)
Mistrovské kurzy pro pěvecké pedagogy
(ND Praha)

Dřízhalová Iveta
Tetaurová Petra

Prosinec:

Loutkářská konzervatoř (Nipos Artama Chrudim)
Od gotiky po secesi – Národní galerie v Praze
Využití nových metod a forem ve výuce tanečního
oboru na ZUŠ (NIDV Praha)
Celostátní setkání řídících pracovníků ZUŠ (Fakta)

Dřízhalová Iveta
Tetaurová Petra
Stránská Lenka
Tyčová Vendula
Kinkalová Jiřina

Leden:

Loutkářská konzervatoř (Nipos Artama Chrudim)
Od gotiky po secesi – Národní galerie v Praze

Dřízhalová Iveta
Tetaurová Petra

Únor:

Loutkářská konzervatoř (Nipos Artama Chrudim)
Od gotiky po secesi – Národní galerie v Praze

Dřízhalová Iveta
Tetaurová Petra

Listopad:
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Molíková Jana
Stránská Lenka

Pavlíková Dagmar
Andrášková Lucie

Březen:

Loutkářská konzervatoř (Nipos Artama Chrudim)
Od gotiky po secesi – Národní galerie v Praze
Společné vzdělávání a základy práce se žáky
se speciálními vzdělávacími potřebami na ZUŠ
(NIDV Praha)

Dřízhalová Iveta
Tetaurová Petra

Duben:

Loutkářská konzervatoř (Nipos Artama Chrudim)
Od gotiky po secesi – Národní galerie v Praze

Dřízhalová Iveta
Tetaurová Petra

Květen:

Loutkářská konzervatoř (Nipos Artama Chrudim)
Od gotiky po secesi – Národní galerie v Praze
Celostátní setkání řídících pracovníků ZUŠ (Fakta)

Dřízhalová Iveta
Tetaurová Petra
Kinkalová Jiřina

Červen:

Loutkářská konzervatoř (Nipos Artama Chrudim)
Od gotiky po secesi – Národní galerie v Praze
Keramický kurz v Bechyni (Střední umělecko –
průmyslová škola v Bechyni)

Dřízhalová Iveta
Tetaurová Petra

Červenec:

Keramický kurz v Bechyni (Střední umělecko –
průmyslová škola v Bechyni)
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Andrášková Lucie

Kinkalová Jiřina
Kinkalová Jiřina

Příloha č. 3
SEZNAM AKCÍ, KTERÉ ŠKOLA ORGANIZOVALA NEBO NA KTERÝCH SE
PODÍLELA VE ŠKOLNÍM ROCE 2017 – 2018
4.10. Zahajovací koncert
6.10. Ústřední kolo soutěže VO ZUŠ ve Šternberku
19.10. Zájezd na výstavu K. Kintery do Rudolfina v Praze
21.10. Návštěva NKC – představení Faustování
2.11. Vítání občánků
10.11. Setkání dětských lidových muzik v Letňanech
11.11. Zájezd LDO na festival Popelka Rakovník
18.11. Noc divadel
21.11. Vítání občánků
21.11. Taneční přehlídka ZUŠ ze středočeského kraje
22.11. Žákovský koncert hudebního oboru
24.11. Rozsvěcení vánočního stromu v Novém Strašecí
24.11. Zájezd hudebního oboru n akoncert Žofín – Praha
25.11. Zájezd LDO na festival Šestkafest v Praze
28.11 Návštěva koncertu M. Nováka – NKC N. Strašecí
5.12 Zájezd tanečního oboru na představení v divadle Ponec Praha
7.12. Žákovský koncert HO
9.12. Stříbrná sobota na Růžku
9.12. Vystoupení LDO pro Stacionář Dobromysl Srbeč
12.12. Žákovský koncert HO
14.12 Zimní podvečer s LDO
16.12. Vánoce se Čtyřlístkem
20.12. Koledování
20.12. Koncert v Kapli
24.12. Půlnoční Rybova mše
20. 1. Novoroční odpoledne v Salesiánském divadle Praha
24. 1. Školní kolo soutěže HO
25. 1. Veřejná hodina LDO
22. 1. Ukázkové hodiny TO
23. 1. Ukázkové hodiny TO
24. 1. Ukázkové hodiny TO
25. 1. Ukázkové hodiny TO
26. 1. Ukázkové hodiny TO
31. 1. Koncert tříd L. Andráškové a I. Teshomeové
1. 2. Školní kolo soutěže ZUŠ TO
13. 2. Masopust
14. 2. Koncert postupujících žáků do OK
15. 2. Okresní kolo soutěže HO
27. 2. Vítání občánků
15. 3. Okresní kolo soutěže TO
19. 3. Koncert HO
22. 3. Komorní koncert HO
28. 3. Koncertv Muzeu – soutěž o nejhezčího beránka
6. 4. Setkání ve Strašecí (krajská přehlídka studentského divadla)
7. 4. Setkání ve Strašecí (krajská přehlídka studentského divadla.)
8. 4. Setkání ve Strašecí (krajská přehlídka studentského divadla)
21

17. 4. Absolventský koncert HO
17. 4. Krajské kolo soutěže TO Kolín
21. 4. Dětská scéna (krajská přehlídka dětstkého divadla)
22. 4. Dětská scéna (krajská přehlídka dětstkého divadla)
25. 4. Koncert třídy E.Rybáčkové
26. 4. Den otevřených dveří
30. 4. Čarodějnický slet – vystoupení kapely Los Šramlos
2. 5. Koncert třídy Z. Frolíka
4. 5. Tuchlovická pouť
9. 5. Vystoupení LDO pro MŠ Rakovník
19. 5. Přehlídka scénického tance Salesiánské divadlo
24. 5. Výchovný koncert pro žáky základní školy
24. 5. ZUŠ OPEN - Jarní koncert
28. 5. Koncert třídy M. Thumy
29. 5. Koncert třídy M.Vítka
30. 5. Koncert třídy D.Šugárka
31. 5. Letní podvečer s LDO
1. 6. Absolventské vystoupení TO
6. 6. Taneční podvečer v Salesiánském divadle
6. 6. Zájezd na koncert Big Bandu VOŠ J. Ježka – Reduta
11. 6. Koncert tříd S. Šteruské, K. Bartošové, L. Štěpánka
14. 6. Vernisáž výstavy absolventských prací žáků VO v Městské knihovně
14. 6. Lísteček v Kafce
19. 6. Koncert žáků P.Musilové
21. 6. Zájezd TO - Stavovské divadlo Praha
25. 6. Absolventský večer žáků LDO
26. 6. Závěrečné vystoupení TO
27. 6. Koncert tříd L. Andráškové a I. Teshomeové
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Příloha č. 4
Plán činnosti ZUŠ Nové Strašecí ve školním roce 2017/2018
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PLÁN ČINNOSTI
PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018
projednáno:
v pedagogické radě ZUŠ Nové Strašecí
dne 31.8.2017

předkládá:
Mgr. Jiřina Kinkalová
ředitelka školy
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ZÁŘÍ 2017
Výchova a vzdělávání

1. Individuální a skupinové plány

v.o. + řed.

Specifické úkoly

1. Aktualizace žáků v programu Klasifikace

Odborný růst pedagogů

1. Loutkářská konzervatoř – NIPOS ARTAMA Chrudim
2. Od gotiky po secesi (NG Praha)

Dřízhalová
Tetaurová

Řídící a kontrolní
činnost

1. Plán činnosti školy
2. Plán hospitací
3. Dokončení Výroční zprávy 2016/2017
4. Zahajovací výkaz

ředitelka + zástupkyně
ředitelka + zástupkyně
ředitelka + zástupkyně
ředitelka + zástupkyně

do 12.9.

učitelé + zástupkyně řed.

Spolupráce s partnery
ve výchově
Materiálně-technické
zabezpečení

1. VO: nákup materiálu pro výuku
2. HO: skříň na ukládání not a pomůcek pro HN (č. 12)
nákup 3 ks trubky, oprava baskřídlovky
3. TO: nový koberec do šatny, nové šatní boxy pro žáky a nové šatní skříně pro
ukládání kostýmů
4. tonery do tiskáren

BOZP, PO a CO

1. Proškolení všech žáků – BOZP, PO, ŠŘ, VŘU a zápis do TK
2. Proškolení zaměstnanců – BOZP, PO

Ostatní úkoly
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1.
vyuč.hodina

učitelé

ŘÍJEN 2017
1. Soutěže ZUŠ - plán přípravy vytypovaných žáků
2. Výchova ke vztahu ke školnímu majetku, budově a prostorám školy
3. Výzdoba budovy a učeben, udržování čistoty a pořádku
4. Zahajovací koncert
5. Zájezd O na výstavu Kryštofa Kintery do Rudolfina

4.10.
19.10.

Andrášková, Pavlíková
Tetaurová, Stará

Specifické úkoly

1. Vernisáž Ústředního kola soutěže VO ZUŠ - Šternberk

6.10.

Tetaurová

Odborný růst
pedagogů

1. Zdravotně orientovaná cvičení v tělesné výchově (Descartes Praha)
2. Loutkářská konzervatoř – NIPOS ARTAMA Chrudim
3. Od gotiky po secesi (NG Praha)
-------------------------------------------------------4. Seminář – Ochrana osobních údajů
5. Seminář – Registr smluv

6.10.

Molíková
Dřízhalová
Tetaurová

3.10.
4.10.

Babíčková
Babíčková

Výchova a vzdělávání

Řídící a kontrolní
činnost

1. Kontrola práce začínajících pedagogů
2. Kontrola pedagogické dokumentace
3. Kontrola zápisů v el. třídních knihách

zástupkyně
vedoucí oborů, zástupkyně, ředit.
zástupkyně, vedoucí HO

Spolupráce s partnery
ve výchově

1. Příprava vánočních vystoupení v regionu
2. Valná hromada SRP

Materiálně-technické
zabezpečení

1. VO: materiál – jako čtvrtky, kartony, lepenky apod.
2. Ladění a servis klavírů
3. Drobné truhlářské práce – montáž věšáku na šaty, oprava podia na dvoře,
oprava venkovních lavic a stolů
4. Nákup úklidových prostředků

BOZP, PO a CO

1. Pravidelné kontroly

Ostatní úkoly

1. Porada ředitelů v Březnici
2. AZUŠ (Dolní Morava)

16.10.

Stránská

Thuma
17. – 18.10.
19. – 20.10.
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Stránská
Stránská

LISTOPAD 2017
Výchova a vzdělávání

1. VO: Návštěva Galerie V. Olivy (František Urban – Velkoplošné kresby)
2. Vystoupení kapely Lísteček na Setkání dětských lidových muzik v Letňanech
3. LDO: Zájezd na představení Honba za meteoritem – festival Popelka Rakovník
4. TO: Taneční setkání ZUŠ středočeského kraje v Kolíně
5. HO: Žákovský koncert
6. HO: Zájezd na Concerto Bohemia – Koncert vítězů, Praha Žofín
7. LDO: Festival Šestkafest – Praha 6
8. HO: Návštěva koncertu M. Nováka v NKC

6.11.
10.11.
11.11.
21.11.
22.11.
24.11.
25.11.
28.11.

Černá
Stránská
Vachková
Molíková, Tyčová
Rybáčková
Pavlíková, Andrášková
Dřízhalová
Andrášková, Pavlíková

Specifické úkoly

1. Noc divadel

7.11.

Vachková, Dřízhalová, Černá

Odborný růst
pedagogů

1. Konzervatoř Brno – Melodické ozdoby v barokní hudbě
2. Mistrovské kurzy pro pěvecké pedagogy (ND Praha)
3. Loutkářská konzervatoř – NIPOS ARTAMA Chrudim
4. Od gotiky po secesi (NG Praha)

11.11.
3. -5.11.

Pavlíková
Andrášková
Dřízhalová
Tetaurová

1. Školení ekonomů KÚ SK Praha

7.11.

Babíčková

Řídící a kontrolní
činnost

1. Příprava a prezentace vánočních akcí
2. Inventura majetku školy

29.,30.11.

Stránská, Andrášková,
Babíčková

Spolupráce s partnery

1. Vítání občánků
2. Rozsvěcení vánočního stromu

2. a 21.11.
24.11.

Pavlíková
Pavlíková, Andrášková

Materiálně-technické
zabezpečení

BOZP, PO a CO

1. Pro HO: CD nosiče pro poslech hudby
2. Pro TO: látka na kostýmy, nástavce na skříně (uložení kostýmů)
3. Pro VO: běžný materiál pro potřeby oboru, skříně + regály do učeben
4. Vysavač, lampa do kanceláře
1. Pravidelné kontroly

Ostatní úkoly

Pedagogická a pracovní porada

Kinkalová

Thuma

9.11.
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všichni

PROSINEC 2017
Výchova a vzdělávání

1. Zájezd TO do divadla Ponec – představení Momo
2. Žákovský koncert HO
3. Žákovský koncert HO
4. Zimní podvečer žáků LDO
5. Slavnostní koncert HO v Kapli Nové Strašecí

5.12.
7.12.
12.12.
14.12.
20.12.

Molíková, Tyčová
Thuma
Frolík
Vachková, Dřízhalová
Pavlíková

Specifické úkoly

1. Stříbrná sobota na Růžku
2. Vánoce se Čtyřlístkem
3. Koledování

9.12.
16.12.
20.12.

Kinkalová
Stránská L.
Stránská L.

Odborný růst pedagogů

1. Loutkářská konzervatoř – NIPOS ARTAMA Chrudim
2. Od gotiky po secesi – Národní galerie v Praze
3. Využití nových metod a forem ve výuce tanečního oboru na ZUŠ – NIDV Praha
4. Registr smluv – školení KÚ Praha
11.12.
5. Celostátní setkání řídících pracovníků ZUŠ (Fakta)
12. – 13.5.

ZŘ, ŘŠ
učitelé zodpovědní za archivy
ZŘ, ŘŠ

Řídící a kontrolní činnost 1. Hospitace na koncertech a předvánočních akcích
2. Inventury kabinetů a sbírek
3. Koordinace předvánočních akcí
Spolupráce s partnery ve
výchově

1. Vystoupení pro Stacionář Dobromysl Srbeč
2. II. Rybova mše u vánočního stromu

Materiálně-technické
zabezpečení

1. Pro HO: notové stojany, notový materiál, lampičky na notové stojany (4 ks)
Orffovy nástroje (rain stick 2 ks)
2. Pro VO: sádrové odlitky (5 ks)
3. Pro TO: skříně do šatny
4. Notebook pro zástupkyni řed. a vedoucí TO, počítač do č. 19, skartovací přístroj
do č. 4, tiskárna k počítači do uč. 5,lampa do kanceláře, software Office,
ochranné pompčky pro uklízečky (boty)

BOZP, PO, CO

1.Pravidelné kontroly

Dřízhalová
Tetaurová
Stránská, Tyčová
Babíčková
Kinkalová

9.12
24.12.

Vachková
Frolík

Thuma

Ostatní úkoly
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LEDEN 2018
Výchova a vzdělávání

Odborný růst pedagogů

Specifické úkoly
Řídící a kontrolní
činnost

1. Zájezd TO na balet Louskáček (Vinohradské divadlo Praha)
2. Vystoupení TO na maturitním plese v Kladně
3. Zájezd VO na výstavu Daisy Mrázkové (Galerie Villa Pellé, Praha)
4. Vystoupení TO v Salesiánském divadle Praha (Novoroční taneční odpoledne – STAP)
5. Pololetní přehrávky HO
6. Ukázkové hodiny TO
7. Školní kolo soutěže ZUŠ
8. Veřejná hodina pro rodiče (LDO)
9. Koncert tříd L. Andráškové a I. Teshomeové

7.1.
13.1.
16.1.
20.1.
22.-26.1.
22.-26.1.
24.1.
25.1.
31.1.

Molíková, Stránská, Tyčová
Tyčová
Černá
Tyčlvá, Molíková
Pavlíková
Molíková
Pavlíková
Dřízhalová, Vachková
Andrášková, Teshomeová

1. Loutkářská konzervatoř – NIPOS ARTAMA Chrudim
2. Od gotiky po secesi (NG Praha)

Dřízhalová
Tetaurová

1. Pololetní přehrávky HO
2. Klasifikace výuky
3. Požadavky na SRP ZUŠ
4. Ukázkové hodiny TO

Kinkalová, Stránská
Stránská
Kinkalová
Stránská

Spolupráce s partnery
ve výchově

1. Schůze Rady rodičů SRP ZUŠ

Materiálně-technické
zabezpečení

1. Hospodářská rozvaha pro období I. – VI. 2018
2. VO: materiál pro výuku
3. HO: Orffovy nástroje (rolničky)
4. Tiskárna k počítači do č. 19, softwary Adobe Photoshop + Nero 2018

BOZP, PO a CO

1. Pravidelné kontroly

Ostatní úkoly

1. Pedagogická a pracovní porada

15.1.

Kinkalová

Thuma

18.1.
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Stránská + učitelé

ÚNOR 2018
Výchova a vzdělání

1. Školní kolo soutěže tanečního oboru
2. Okresní kolo soutěže hudebního oboru ve hře na dechové nástroje

1.2.
15.2.

Stránská
Pavlíková

Specifické úkoly

Odborný růst pedagogů

1. Loutkářská konzervatoř – NIPOS ARTAMA Chrudim
2. Od gotiky po secesi (NG Praha)

Dřízhalová
Tetaurová

Řídící a kontrolní
činnost

1. Kontrola placení školného

ekonomka + učitelé

Spolupráce s partnery
ve výchově

1. Výtvarná dílna k výrobě masek na Masopust
2. Masopust
3. Vítání občánků

Materiálně-technické
zabezpečení

1. VO: materiál pro výuku

BOZP, PO a CO

1. Kontrola pořádku na pracovišti, dodržování BOZP a PO
2. Revize hasicích přístrojů a hydrantu

Ostatní úkoly
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6.2.
13.2.
27.2.

Černá
Andrášková
Pavlíková

24.2.

Thuma
Thuma

BŘEZEN 2018
Výchova a vzdělání

1.Vystoupení TO na maturitním plese Integrované stř. školy Rakovník Jirkov
2. Okresní kolo soutěže TO
3. Vystoupení TO na chmelařském plese v Žatci
4. Návštěva Pražské konzervatoře Praha (Masterclass – zobcové flétny)
5. Žákovský koncert HO
6. Krajské kolo soutěže HO (zpěv) – Benátky nad Jizerou
7. Koncert žáků HO (příprava na krajské kolo soutěže ve hře na dechové nástroje)
8. Krajské kolo soutěže HO ve hře na dechové nástroje
9. Vystoupení žáků HO v rámci soutěže O nejhezčího beránka (Muzeum N.S.)

10.3.
15.3.
17.3.
18.3.
19.3.
21.3.
22.3.
26.,27.3.
28.3.

Tyčová
Stránská
Tyčová
Pavlíková
Pavlíková
Andrášková
Pavlíková
Pavlíková, Bartošová, Thuma
Pavlíková

Specifické úkoly

1. Instalace výstavy prací žáků VO (Na Růžku)

25.3.

Černá

Odborný růst pedagogů

1. Loutkářská konzervatoř – NIPOS ARTAMA Chrudim
2. Od gotiky po secesi (NG Praha)
3 Společné vzdělávání a základy práce se žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami na ZUŠ (NIDV Praha)

27.3.

Dřízhalová
Tetaurová
Andrášková

Řídící a kontrolní činnost 1. Kontrola zápisů v třídních a žákovských knihách knihách
Spolupráce s partnery ve
výchově

1. Průzkum talentovanosti žáků 1. tříd ZŠ a mateřských škol
2. Setkání ve Strašecí

Materiálně – technické
zabezpečení

1. VO: materiál pro výuku
2. LDO: stativy (4 ks), reproduktor
3. Vysoušec vlhkosti do č. 11,el. příruční topidla do tříd (2ks)

BOZP, PO a CO

1. Pravidelné kontroly

ZŘ, Ř

5.,8.,12.3.
24. – 26..3.

Andrášková
Vachková

Thuma

Ostatní úkoly
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DUBEN 2018
Výchova a vzdělání

1. Absolventský koncert HO
2. Krajské kolo soutěže ZUŠ TO v Kolíně
3. Návštěva VO – výstava v Rabasově galerii v Rakovníku
4. Návštěva VO Galerijního programu ve Veletržním paláci v Praze
5. Koncert třídy E. Rybáčkové
6. Vystoupení kapely Los Šramlos na městském Čarodějnickém sletu
6. Vystoupení žáků TO v Zichovci (Zichovecký kabaret)

17.4.
17.4.
20.4.
24.4.
25.4.
30.4.

Pavlíková
Tyčová
Černá
Černá
Rybáčková
Frolík

Specifické úkoly
Odborný růst pedagogů

1. Loutkářská konzervatoř – NIPOS ARTAMA Chrudim
2. Od gotiky po secesi (NG Praha)

Dřízhalová
Tetaurová

Řídící a kontrolní čínnost 1. Namátková kontrola ŽK
2. Kontrola placení školného

Kinkalová
Babíčková

Spolupráce s partnery

1. Setkání ve Strašecí
2. Průzkumy talentovanosti žáků 1. tříd ZŠ a mateřských škol
3. Dětská scéna
4. Den otevřených dveří

Materiálně – technické
zabezpečení

1. VO: materiál pro výuku
2. LDO: stojany na stativy (4 ks)

BOZP, PO a CO

1. Pravidelné kontroly
2. Revize tlakové nádoby
1. Pedagogická a pracovní porada

Ostatní úkoly
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6. – 8.4.
9., 19.4.
21. – 22.4.
26.4.

Vachková
Andrášková
Vachková
Andrášková

10.4.
12.4.

Thuma
Thuma
všichni

KVĚTEN 2018
Výchova a vzdělávání

1. Koncert třídy Z. Frolíka
2. Vystoupení kapely Lísteček na folklórním festivalu Tuchlovická pouť
3. Přehlídka scénického tance Praha
4. ZUŠ Open
5. Koncert třídy M. Thumy
6. Postupové zkoušky TO
7. Koncert třídy D. Šugárka
9. Letní podvečer s LDO

2.5.
4.5.
19.5.
22.5.
28.5.
28. – 31..5.
30.5.
31.5.

Frolík
Eržiaková
Molíková
Pavlíková, Andrášková
Thuma
Molíková
Šugárek
Dřízhalová, Vachková

Specifické úkoly

1 Přijímací zkoušky HO

30.5.

Pavlíková, Andrášková,
Thuma

Odborný růst pedagogů

1. Loutkářská konzervatoř – NIPOS ARTAMA Chrudim
2. Od gotiky po secesi (NG Praha)
3. Celostátní setkání řídících pracovníků ZUŠ – Fakta
4. Školení k GDPR (KÚSK Praha)

Řídící a kontrolní
činnost

1 .Postupové a závěrečné zkoušky
2. Absolventské koncerty HO
3. Kontrola placení školného
4. ZUŠ Open

Spolupráce s partnery
ve výchově

1. Výchovný koncer pro žáky ZŠ

Mater-technic.zabezpeč

1. Licence k softwaru Klasifikace (poplatky)
2. Zámky ke skříním (GDPR)
3. Zapojení nových aku kamen do učebny č. 11

BOZP, PO a CO

1. Pravidelné měsíční kontroly

14.-15.5
15.5.

Dřízhalová
Tetaurová
Kinkalová
Babíčková
ŘŠ, ZŘ
ŘŠ, ZŘ
ŘŘ + ekonomka
ŘŠ

24.5.

Pavlíková, Andrášková

Thuma

Ostatní úkoly
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ČERVEN 2018
Výchova a vzdělávání

1. Postupové zkoušky TO
2. Absolventksé vystoupení TO
3. Postupové zkoušky HO
4. Taneční podvečer v Salesiánském divadle
5. Zájezd HO na koncert Big Bandu VOŠ J. Ježka - Reduta Praha
5. Koncert tříd S. Šteruské, K. Bartošové a L. Štěpánka
6. Koncert třídy D. Pavlíkové
7. Výstava absolventských prací žáků VO
8. Vystoupení kapely Lísteček v Kafce
9. Absolventské vystoupení LDO
10. Závěrečné vystoupení žáků TO
11. Koncert tříd I. Teshomeové a L. Andráškové

1.6.
1.6.
4. – 8.6.
6.6.
6.6.
11.6.
13.6.
14.6.
14.6.
25.6.
26.6
27.6.

Molíková
Molíková
Pavlíková
Molíková
Frolík
Šteruská, Štěpánek, Bartošová
Pavlíková
Kinkalová, Stará, Tetaurová
Eržiaková
Vachková
Molíková
Teshomeová, Andrášková

Specifické úkoly

1.Přijímací a talentové zkoušky LDO
HO
VO
TO

7.6.
14.6.
18.6.
19.6.

Dřízhalová, Vachková
Pavlíková
Tetaurová
Molíková

Odborný růst pedagogů

1. Loutkářská konzervatoř – NIPOS ARTAMA Chrudim
2. Od gotiky po secesi (NG Praha)
3. Keramický kurz v Bechyni (Střední umělecko průmyslová škola Bechyně)

29. – 30.6.

Dřízhalová
Tetaurová
Kinkalová

1. Postupové a přijímací zkoušky
2. Absolventské koncerty TO, LDO
3. Výstava žáků VO + absolventská výstava žáků VO

ŘŚ
ŘŚ
ŘŚ

Řídící a kontrolní
činnost

Spolupráce s partnery
ve výchově
Materiálně-technické
zabezpečení

1. Papírové ručníky a toaletní papír
2. Zakrývací plachty (rekonstrukce střechy a stropů v budově Tesly)
3. Tonery do tiskáren (kancelář č. 4)
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BOZP, PO a CO

1. Pravidelné měsíční kontroly

Ostatní úkoly

Pedagogická rada a pracovní porada

Thuma

7.6.
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vedení + všichni

ČERVENEC 2018
Výchova a vzdělávání
Specifické úkoly
Odborný růst pedagogů

1. Keramický kurz v Bechyni (Střední umělecko průmyslová škola)

Řídící a kontrolní
činnost

1. Uzavření dokumentace šk. roku 2017 - 2018
2. Řešení personálního obsazení dalšího školního roku
3. Příprava výroční zprávy
4. Seznámení rodičů s výsledky přijímacího řízení

Materiálně-technické
zabezpečení

1. HO: 3 ks saxofon a nutné opravy dechových nástrojů)
2. Tonery do tiskáren (č.1 a č.5)
3. Externí paměť PC

BOZP, PO a CO

1. Pravidelné měsíční kontroly

1. – 8.7.

Kinkalová
zástupkyně řed.
ředitelka a zástupkyně
zástupkyně řed.
zástupkyně řed.

Thuma

Ostatní úkoly
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SRPEN 2018
1. Příprava nového školního roku

všichni

Řídící a kontrolní
činnost

1. Dohotovení výroční zprávy
2. Příprava plánu činnosti pro šk. rok 2018/2019
3. Příprava plánu kontrolní a hospitační činnosti

Stránská L.
vedení školy
vedení školy

Spolupráce s partnery
ve výchově

1. Koordinace rozvrhů se ZŠ a SŠ v regionu

vedení školy

Materiálně-technické
zabezpečení

1. Příprava učeben pro nový školní rok
2. Plán materiálně technického zabezpečení chodu školy pro rok 2018/2019

všichni
vedení školy

BOZP, PO a CO

1. Proškolení zaměstnanců v BOZP, PO a CO
2. Pravidelné měsíční kontroly

30.8.

Thuma
Thuma

Ostatní úkoly

1. Pracovní a pedagogická porada

31.8.

vedení + všíchni

Výchova a vzdělávání
Specifické úkoly
Odborný růst pedagogů
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