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Zá k la d n í u m ě l e c ká š ko l a ,
M o st , M o s ke vs ká 1 3
příspěvková organizace
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I.

Závazná část zprávy o škole

1.

Název školy:

2.

Zřizovatel:

Základní umělecká škola, Most, Moskevská 13, příspěvková organizace
Město Most
právní forma: Obec, IČO: 266 094
se sídlem Budovatelů 1, 434 01 Most
jehož statutárním zástupcem je Ing. Vlastimil Vozka

3.

Datum zřízení školy:

Zřizovací listina ke dni 1.1.1993, poslední úprava
ze dne 24.6. 2004, dodatek (změna v názvu) je z 26. 5. 2005.
Škola byla otevřena v lednu 1985.

4.

Zařazení do sítě škol:

Poslední zařazení k 1.9. 2003 (zvýšení kapacity na 600 žáků)

5.

Hospodářsko právní subjektivita:

6.

Ředitel školy: Mgr. Romana Pavlíčková
Statutární zástupce ředitele: Hana Svatošová, od 1.11.2008 Eva Cielecká

7.

Kontakt na zařízení:
telefon: 476 703 466
Fax: 476 735 686
E-mail. zusmost@iol.cz
w.w.w. zusmost.cz

8.

Studijní obory a počty žáků ve školním roce 2008/2009:
Ve škole jsou zastoupeny nehudební obory, tj. obor výtvarný, taneční
a literárně dramatický. Celkový počet žáků: 427. Z toho stav v
jednotlivých oborech:
výtvarný obor = 328 žáků
taneční obor = 86 žáků
literárně dramatický obor = 13 žáků (soubor)

9.

Obsah učebních plánů:
Ve školním roce 2008/2009 se výuka řídila učebními plány MŠMT ČR pro ZUŠ.

Právnická osoba

10 .

Seznam pedagogických dokumentů vedených školou:
Třídní knihy
Výkazy o placení školného
Katalogové listy žáků
Zápisy z pedagogické rady
Dokumentace k organizaci školního roku obsahující rozvrhy jednotlivých učitelů,
celoroční plán práce, zahajovací výkaz atp.

11.

Seznam nepedagogických dokumentů školou vedených:
Knihy úrazů žáků a zaměstnanců
BOZP – školení, karty zaměstnanců, prověrky
Jednací protokol

- 2 Inventarizační knihy
Personální evidence
Účetní evidence
Mzdová evidence
Požární kniha
Rozmístění hasicích přístrojů
Evakuační plány objektu
Vnitřní řád školy
Smlouvy s jinými subjekty
12.

Časový průběh a organizace školního roku:
Školní rok byl zahájen v souladu s organizačními opatřeními MŠMT ČR.

13.

Systém řízení školy:
ředitel

učitelé

zástupce
ekonom

školník
uklízečky

Ředitel školy řídí školu a organizuje výchovně vzdělávací práci. Zástupce ředitele
pro ekonomiku vede činnosti administrativně správního charakteru.
Pedagogická rada přijímá závazná usnesení a úkoly v oblasti výchovně vzdělávací
práce školy.
Klub rodičů a přátel školy má svůj Hlavní výbor, který průběžně řeší otázky týkající se
školy, schází se podle potřeby na popud vedení školy nebo rodičů. Prakticky se podílí
na všech školních akcích – výstavách, vernisážích, vystoupeních, soutěžích, vyřazení
absolventů, výtvarných kurzech atp.
Pracovní pedagogické porady jsou, vedle rady zahajovací, pololetní a závěrečné, svolávány pravidelně každou první středu v měsíci.
Provozní porady jsou, vzhledem k velikosti kolektivu, svolávány podle potřeby.
Celoroční plán práce.
Pohovory se zaměstnanci.
14.

Výše školného, počet platících žáků:
Pro školní rok 2008/2009 bylo stanoveno školné ve všech ročnících a oborech na
140,- Kč měsíčně, tj. 1.400,- Kč za rok na žáka. Školné bylo stanoveno v souladu
s vyhláškou MŠMT ČR č. 71 / 2005 Sb. O základním uměleckém vzdělávání.
Školné bylo řádně vybráno od všech žáků, do nastávajícího školního roku
škola nevstupuje s žádnými pohledávkami.
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Příjmy a výdaje školy:
Finanční zdroje školy jsou, stejně jako v předchozích letech, trojího druhu.
I nadále pokrývá asi polovinu ročního rozpočtu dotace státu, která do školy přichází
prostřednictvím KÚ a OŠKaS MěÚ – tyto prostředky jsou určeny na neinvestiční výdaje,
tj. na náklady na platy zaměstnanců, odvody, zákonná pojištění a ostatní osobní náklady.
Druhým zdrojem financí je příspěvek zřizovatele, tj. MěÚ, který je určen na provoz školy
a převážně kryje energie a částečně i provoz, tvoří asi čtvrtinu příjmů. Posledním
finančním zdrojem je potom školné, to tvoří rovněž asi čtvrtinu celoročního rozpočtu
školy – z těchto prostředků jsou hrazeny částečně provozní náklady a učební pomůcky,
dále potom částečné rekonstrukce osvětlení v učebnách, malování tříd a DVPP. Rovněž
jsou tyto prostředky používány na nákupy vybavení učeben. Příjmy a výdaje školy jsou
pravidelně konzultovány se zřizovatelem a jsou předmětem periodických rozborů, výkazů
a kontrol.
Sponzorský dar:
V průběhu školního roku získala škola jeden sponzorský dar v celkové výši 10.000,- Kč.
Finanční dar ve výši 10.000,- Kč škole předala paní Bobelová. Prostředky byly použity
v souladu s darovací smlouvou na rozvoj výtvarných aktivit žáků školy.
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Doporučená část zprávy o škole
Po celý školní rok pracovala škola jako škola nehudební s celkovým počtem žáků
427 ve 48 třídách. Podmínky pro výuku a vzdělávání jsou ve všech oborech velmi
dobré. Stejně tak situace ve všech oborech je stabilizována, pedagogický sbor působil
v osmičlenném složení. Učitelé jsou velice vstřícní a ochotní pracovat se žáky i ve svém
volném čase a věnují zvýšenou péči těm žákům, kteří se hlásí na střední a vysoké
umělecké školy. Zájem dětí a rodičů o studium je trvalý, i v letošním školním roce byl
stav žáků na horní hranici i přesto, že počet narozených dětí po roce 1990 stále klesá.
Díky pravidelné výstavní činnosti, spolupráci s tiskem a regionální televizí školu
soustavně navštěvuje rodičovská veřejnost, žáci všech typů mosteckých škol i veřejnost
odborná. Důležitou úlohu při nástupu nových žáků ke studiu mají dny otevřených
dveří, které škola rovněž pravidelně pořádá.
Škola se účastnila v průběhu školního roku řady výtvarných soutěží a výstav jak
domácích tak i zahraničních , v nichž žáci získali celou řadu uznání a ocenění. Za
největší úspěchy lze zcela jednoznačně považovat účast v Mezinárodní výtvarné soutěži
Lidice 2009 a zisk medaile - „Lidické růže“ za školní kolekci keramiky a kresby, a
dále pak dvě individuální medaile pro žáky školy. Stejně tak žáci oborů tanečního a
literárně dramatického připravili řadu vystoupení, představení a zúčastnili se mnoha
soutěží, ve kterých nezůstali bez povšimnutí odborné poroty (viz výčet akcí, str. 6).
Rovněž úspěšnost přijetí na střední a vysoké školy uměleckých směrů byla v letošním
roce vysoká, prakticky uspěli všichni žáci.
Ve spolupráci s uměleckou školou v německém Oederanu bylo uspořádáno setkání
žáků obou škol v Německu - Oederan, stěžejním motivem setkání byla tvorba fotografie
a animovaného filmu. Hlavním smyslem těchto setkání je komunikace, navázání
kontaktů, výměna zkušeností a společná výtvarná práce.
V uplynulém období se rovněž podařilo představit školu a práci jejích žáků mimo
Českou republiku, a to v lotyšské Talsi. Bylo by dobré pokračovat v této výstavní
činnosti žáků školy a přibližovat tak jejich výtvarný svět i názor veřejnosti.
V následujícím školním roce by bylo dobré zaměřit se na větší spolupráci s rodiči a
navázat užší kontakt mezi rodinou a školou. Chybí větší zájem rodiny o práci vlastních
dětí i prezentaci tvorby ve školní výstavní síni a další profesní orientaci na střední a
vysoké umělecké školy. Rovněž absolventská práce by měla být zodpovědně vnímána
jako vrchol studia a nikoli jako automatická záležitost. Větší důraz bude rovněž třeba
klást na doplňování školní knihovny a následnou práci s odbornou literaturou.
Před hlavními prázdninami se uskutečnila realizace klimatizace části školní budovy.
(financováno z prostředků zřizovatele). Škola zakoupila 1 notebook a projektové plátno
pro potřebu školy. Obecně je možno konstatovat, že uplynulý školní rok byl bohatý na
akce v oblasti pedagogické i hospodářsko - ekonomické a je možno ho charakterizovat
jako velmi dobrý. Plán práce byl splněn. Výuka nebyla poznamenána dlouhodobou
pracovní neschopností.
Další vzdělávání pedagogických pracovníků má vzestupnou tendenci. Vedení školy
umožňuje učitelům kvalitní prázdninové a další akce dle vlastního zájmu i výběru.
Prostředky na DVPP byly pravidelně čerpány všemi učiteli (taneční semináře, výtvarné
kurzy, školení, přehlídky atd.), celkem bylo vyčerpáno 38.040,50,- Kč na všechny
vzdělávací akce. Tří jednodenních vzdělávacích akcí se zúčastnili 3 pedagogové, sedmi
vícedenních akcí se zúčastnilo 13 osob.
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Mezi správními zaměstnanci je zaměstnána na plný úvazek pouze hospodářka školy
– zástupce ředitele pro ekonomiku, ostatní zaměstnanci jsou důchodci a pracují na
částečné úvazky.
Důležitým setkáním výtvarných pedagogů byla republiková přehlídka ve Šternberku
spojená se vzdělávacími semináři. Základní umělecká škola pokračuje v průzkumu
žáků pětiletých a jejich zařazováním do přípravné výtvarné výchovy ( pověření MŠMT
).
V uplynulém školním roce byla provedena ve škole kontrola hospodaření Odborem
školství, kultury a sportu Magistrátu města Mostu. Druhou kontrolu, hloubkovou,
zaměřenou na předchozí roky, provedl Odbor kontroly Magistrátu města Mostu.
Kontrolami nebylo zjištěno porušení závazných předpisů.
V listopadu 2008 ukončila pracovní poměr Jana Stűbnerová, pracovala jako
administrativní pracovnice na výběr školného a na její místo nastoupila Hana
Svatošová – do té doby ekonomka školy. Od 1. 11. 2008 vykonává místo ekonomky
školy paní Eva Cielecká

Personální obsazení

Daniel Beňák
Jana Fabianová
Jana Jungmannová
Dana Lvová
Wanda Muzikářová
Romana Pavlíčková
Kateřina Rathová
Jana Volrábová

-

učitel výtvarného oboru
učitelka výtvarného oboru
učitelka výtvarného oboru
učitelka výtvarného oboru
učitelka literárně dramatického oboru
učitelka tanečního oboru
učitelka výtvarného oboru
ředitelka školy
učitelka výtvarného oboru
učitelka tanečního oboru
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V souladu s celoročním plánem práce byly připraveny a uskutečněny následující akce:

Oblast pedagogická
-

úspěšný nábor žáků do všech oborů
výstava Podzimní
účast na přehlídce ZUŠ ve Šternberku
soutěž TO – Cena Narexu, Česká Lípa,
DVPP, 1 učitelka VO, diskursivní dílna, dokončeno
DVPP, učitelka TO,
dvoudenní akce LDO v Litvínově „Dradidlo“, spojená s praktickou dílnou
taneční podvečer spojený s oceněním 99 žáků VO a vystoupení TO
vánoční výstava, vystoupení LDO a vystoupení TO
adoptovaný indický chlapec Naik, odesláno 4.900,- Kč na rok 2009
přijímací zkoušky na SŠ a VŠ
výstava Lidice 08, instalace ve školní výstavní síni
učitelská výstava – práce pedagogů školy
výstava prací žáků školy v Lotyšsku
výstava absolventská
příprava a realizace česko-německého výtvarného kurzu v Oederanu
dny otevřených dveří, 1 x květen, 1 x červen
vystoupení TO na ZUŠ Obránců míru
výstavy žáků školy – Talsi, Lotyšsko

Oblast provozní a materiálová
-

hloubková kontrola oddělení auditu
kontrola hospodaření OŠKaS, MMM → metodická dohlídka
průběžný nákup materiálů pro jednotlivé obory
kontrola OHS, škola bez závad
sponzorský dar p. Bobelová 10.000,- Kč
instalace klimatizačních jednotek ve čtyřech třídách, malém tanečním sále a divadle školy –
investice zřizovatele
1 notebook pro potřebu TO
promítací plátno
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Se spoustou akcí nebylo pro uplynulý školní rok počítáno, podařilo se jej zvládnout
díky spolupráci všech zaměstnanců školy - školní rok je možno považovat za vydařený.
Pravidelnou kontrolní činností nebyly zjištěny žádné pedagogické ani odborné nedostatky. Technický stav školní budovy je dobrý a nevyžaduje žádných zvláštních oprav.
S výroční zprávou za uplynulý školní rok 2008 / 2009 byla seznámena pedagogická rada
dne 25. srpna 2009.

Mgr. Romana Pavlíčková ,
ředitelka školy
V Mostě, dne 20. srpna 2009

