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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 
 

1.1. Název, sídlo a další údaje o škole  
 

Název školy: 

Základní umělecká škola, Klášterec nad Ohří, J. A. Komenského 677, okres Chomutov 

 

 Sídlo: 

J.  A. Komenského 677, 43151 Klášterec nad Ohří 

 

Zřizovatel školy: 

 
Město Klášterec nad Ohří 

 
Jméno ředitele školy: Mgr. Zora Breczková 

 
Statutární zástupce ředitele školy: Mgr. Martina Švandrlíková 

 

Kontakty: 

 
tel./ fax 474 375 667, e-mail: zusklasterec@zusklasterec.cz, kancelarzus@zusklasterec.cz  

 

www.zusklasterec.cz 

 
Datum zařazení školy do sítě: 1. 1. 1996 

 

Celková kapacita školy dle rejstříku škol MŠMT: 450 

Umělecké obory: 

Hudební, výtvarný obor – varianta A, taneční obor, literárně dramatický obor – Divadélko pod ZUŠkou 

Školská rada není zřízena dle školského zákona. 

Na škole nepůsobí odborová organizace. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

mailto:zusklasterec@zusklasterec.cz,
http://www.zusklasterec.cz/
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1.2. Charakteristika školy a její založení 

 
V roce 1955 byla zřízena v Klášterci nad Ohří pobočka Hudební školy Kadaň. V roce 1966 byla pobočka 

zrušena a založena Lidová škola umění. 1. června 1990 byl změněn název školy na Základní umělecká škola. Dnem 1. 

1. 1993 podle ustanovení § 14 odst. 2, zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství a ve znění 

pozdějších předpisů se základní umělecká škola zřizuje jako příspěvková organizace. 

 
Základní umělecká škola poskytuje základní umělecké vzdělávání dlouhodobě, soustavně, komplexně ve 

čtyřech uměleckých směrech/oborech, a to hudebním, výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém. 

 
Rozvíjí a kultivuje osobnost jedince s možností jej odborně připravit na neprofesionální uměleckou činnost 

a také na studium na středních a vysokých školách uměleckého a pedagogického zaměření a konzervatoří, tedy také 

na profesionální uměleckou či pedagogickou činnost. 

 

Základní umělecké školy jsou nepostradatelnou součástí systému uměleckého školství, přestože 

neposkytují stupeň vzdělávání. Plní funkci výchovnou, vzdělávací, kulturní, ale také sociální a preventivní. „ZUŠ“ 

jediným typem školy, kde se vzdělávají děti (předškolní věk), žáci (základní a střední školy), studenti (vyšší odborné 

školy) a dospělí. 

 
Umělecká tvorba je jedním z nejznámějších produktů naší země a většina našich světově uznávaných 

umělců a dalších profesionálů získala základy svého uměleckého vzdělání právě v základních uměleckých školách. 

Struktura, návaznost a široká síť našich uměleckých škol nemá v evropském ani světovém měřítku srovnání. 
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2. ZAMĚŘENÍ ŠKOLY 
 

Základní umělecká škola Klášterec nad Ohří je ve městě jedinou odbornou institucí, nabízející komplexní, čtyř 

oborové umělecké vzdělávání. Svým programem nad rámec právního ukotvení umožňuje přístup ke vzdělávání také 

mladším dětem, než 5 let, seniorům a široké veřejnosti pořádáním uměleckých kurzů. Spolupracuje a podporuje 

setkávání s profesionálními umělci. Nejenže vytváří své vlastní projekty a prezentuje se tradičními akcemi, ale je 

partnerem při akcích města a jiných institucí a vychovává ve svém regionu mladé umělce zapojující se jak do 

neprofesionálních, tak profesionálních uměleckých aktivit ve městě a jeho okolí. Tradičním projektem na 

mezinárodní úrovni je Festival současného tance s mezinárodní účastí SIRAEX. Udržitelná partnerská spolupráce více 

jak 40 let, s historickými kořeny, je spolupráce se Základní uměleckou školou Klementa Slavického v Kadani. V rámci 

akreditace Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy je vzdělávací institucí pro DVPP. Vedení školy společně s celým 

pedagogickým a pracovním týmem soustavně pracuje na rozvoji kultury školy a jeho příznivém klimatu po všech 

stránkách. Škola staví do popředí profesní rozvoj všech zaměstnanců, tak aby poskytovali a předávali to nejlepší 

svým žákům a dalším klientům. Upřednostňuje vzdělanost a profesionální komunikaci (učitel/žák/rodič). 

 

Základní umělecká škola Klášterec nad Ohří nejen, že nabízí různé cesty uměleckého vzdělávání, ale 

připravuje osobnost žáka na vlastní cestu k dosažení a uskutečnění jeho životních cílů. 

 
Š – škola, jako cesta ke splnění 

 
V – vizí a využití C. E. S. T. A. 

 
P – příležitostí 

 
Skryto v symbolech písmen názvu – hodnoty a priority:  

C – cesta, cíl, celek, - rozvíjíme: cílevědomost, citlivost 

E – edukace, efektivnost – rozvíjíme: estetiku a etiku, emoční inteligenci, 

 
S – síla, sen, spojitost – rozvíjíme: spravedlivost, smysluplnost, spolupráci a soudržnost, sociální cítění a soulad 

s národními hodnotami, spolehlivost a slovo jako cesta k odpovědnosti za společné dílo/principy/hodnoty a 

nástroj vzájemné komunikace 

 

T – tradice, touha, tvořivost, tým – rozvíjíme: talent na různých úrovních, trpělivost a toleranci 

 
A – art, akce – rozvíjíme: pozitivní atmosféru jako kulturně společenské klima školy 
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2.1. Přehled o oborech 
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Souhrn oborů: 

Hudební obor (177 žáků) 

• individuální výuka ve hře na hudební nástroj dle výběru žáka 

• výuka hudební teorie 

• výuka společného hraní v menších či větších souborech a uskupeních 

• přístup k novým metodám ve výuce 

• příprava na veřejná vystoupení - koncerty 

• zapojení se do oborových i mezioborových projektů  

• účast na soutěžích a přehlídkách 

• setkávání s odborníky v masterclass. 

Výtvarný obor (85 žáků) 

• kolektivní výuka ve výtvarné tvorbě 

• plošná - kresba, malba, grafika 

• prostorová - práce s hlínou, různé techniky umělecké výroby (šperk, papírování, ...) 

• projektová - práce s tématem, výroba kulis a návrhy kostýmů 

• ICT technologie ve výuce - počítačová grafika, základy animace, umělecká fotografie 

Taneční obor (41 žáků) 

• kolektivní výuka 

• dětský tvořivý tanec vedený k estetice pohybu 

• rozvoj dětské fantazie a vyprávění skrze výrazový tanec 

• taneční techniky současného tance a základy klasického baletu 

• práce s taneční improvizací a vedení k vlastnímu pohybovému slovníku 

• osvojování základních principů zdravého pohybu - pohybová průprava a znalost těla 

• účast na přehlídkách, tanečních dílnách a festivalech, projekty a zájezdy 

Literárně-dramatický obor / Divadélko pod ZUŠkou (29 žáků) 

• kombinace kolektivní a individuální výuky 

• technika divadelního projevu a improvizace 

• přednes a mluvené slovo 

• práce s textem 

• vedení k vlastní psané tvorbě  

• účast na soutěžích a přehlídkách 

• setkávání a dílny s osobnostmi v oboru - masterclass 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

2.2. Výchovné a vzdělávací strategie  
 

Strategie pro kompetenci umělecké komunikaci 
 

o Soustavně žáka vzděláváme o technice provedení a dějinách uměleckého oboru – etudy, průprava, skicy, 

o otevřeně se žákem diskutujeme o uměleckých zážitcích a tím usměrňujeme jeho vkus a estetické vnímání, 

o budujeme žákův osobitý projev na základě jeho vlastního zpracování zadaného úkolu. 

 

Strategie pro kompetenci osobnostně sociální 

o Nezapomínáme na individualitu žáka a to především ve skupině a kolektivní výuce, 

o preferujeme aktivní výuku - pravidelně na hodinách zadáváme úkoly a hodnotíme jejich provedení, 

o účastníme se se žáky soutěží, přehlídek a tím podporujeme jejich zodpovědnost, 

o udržujeme kontakt s rodiči především formou třídních koncertů, přehrávek či účastí na hodině a dáváme jim 

možnost se informovat o průběhu studia, hodnocení a výsledcích žáka 

Strategie pro kompetenci kulturní 

o Vytváříme příležitosti k prezentaci žáků – koncerty, představení, vernisáže, 

o formou výměnných koncertů, představení a jiných společných akcí spolupracujeme se školami v našem městě, 

regionu a zahraničí, 

o dáváme příklad žákům vlastní účastí na kulturních akcích. 

 
 
 
Odkaz na Školní vzdělávací program ZUŠ Klášterec nad Ohří:   
 https://www.zusklasterec.cz/skolni-vzdelavaci-program/ 
 

Všichni žáci, kteří ukončili II. pololetí, splnili učební plány a ročníkové výstupy ŠVP a během studia naplňovali 

výchovně vzdělávací strategie. 

Základní umělecká škola Klášterec nad Ohří je školou otevřenou, školou a prostorem rovných příležitostí, 

včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Je připravena pracovat s různou úrovní nadání a talentu. 

https://www.zusklasterec.cz/skolni-vzdelavaci-program/


10 
 

3. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 

 
3.1. Organizační schéma školy 

 

Organizační schéma školy má tři stupně řízení (platnost od 01.01.2019) 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

§ 124 ods. 4 2. stup. řízení

1. stup. řízení

§ 124 ods. 4

Pověřenec pro 

ochranu 

osobních 

údajů (ext 

prac.)

úklid a správce 

údržby

VEDOUCÍ KOLEKTIVNÍCH 

OBORŮ

ORGANIZAČNÍ SCHÉMA 

Základní umělecká škola Klášterec nad Ohří, J. A. Komenského 677, okres Chomutov

sekce 

souborové 

hry

VEDOUCÍ UMĚLECKÉ RADY A 

HUDEBNÍCH SEKCÍ

učtelé 

hudebních 

dílen a 

zpěvu

učitelé 

dechové 

sekce

učitelé 

smyčcové 

sekce a 

kytary

učitelé 

klavírní 

sekce a 

bicích

ŘEDITELKA

ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELKY

učitel VO učitelé TO učitel LDO

VEDOUCÍ PROVOZU A 

HL. ÚČETNÍ
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Pedagogové 
 

Stav pedagogů ve školním roce 2020/2021 21  

Přepočtený stav pedagogů ve školním roce 2020/2021 11,4 

- z toho: noví pedagogové (vč. zástupu za MD, RD) 3  

pedagogové na plný úvazek 6 

pedagogové na částečný úvazek 13 

pedagogové na MD 2 

končící pedagogové ve školním roce 2 

Pedagogové, kteří si dokončují kvalifikaci 1 

Pedagogové studující VOŠ a VŠ k rozšíření kvalifikace a 

odbornosti 

2 

Pedagogové a současně výkonní umělci (neformálně) 3 

Účast pedagogů na DVPP během šk. roku 2019/2020 75% 

. 
Provozní zaměstnanci 
 

Stav provozních zaměstnanců ve šk. roce 2019/2020 2 

Účetní/hospodářka 1 

Uklizečka/správce budovy 1 

Pověřenec GDPR 1 (externí pracovník) 

Technický pracovník/údržba 1(externí pracovník) 

 

Pedagogové a provozní zaměstnanci, účetní a uklízečka, jsou plně financováni ze státního rozpočtu. Výše 

mzdových prostředků pro provozní zaměstnance neodpovídá jejich zařazení a nutnosti výkonu práce, výše úvazku se 

odvíjí od počtu žáků školy. 

 

Vedení školy 

Mgr. Zora Breczková - ředitelka školy / 2010 (leader a manažer uměleckého vzdělávání v ZUŠ Klášterec nad Ohří),                      

vedoucí Umělecké rady ČR sekce učitelů tanečních oborů ZUŠ, umělecký ředitel festivalu SIRAEX, vyučuje taneční obor 

MgA. Denisa Birošová - statutární zástupkyně ředitelky (zástup za MD), manažer pedagogického procesu a zahraniční 

spolupráce, koordinátor projektů, vyučuje hru na klavír a hudební dílny 

Josef Ulrich, Dis. - vedoucí Umělecké rady ZUŠ Klášterec nad Ohří (manažer umělecké prezentace školy),                                             

vyučuje hru na kytaru a hudební dílny 

MgA. Olga Rambousková - vedoucí kolektivních oborů a předmětů (koordinátor mezioborových projektů) 
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3.2. Jmenný seznam pracovníků podle vyučovaných předmětů 

 

HUDEBNÍ OBOR  

Klavír 
včetně el. klávesových nástrojů 

Mgr. Krautsová Taisiya 

Monika Schreinerová 

Kutálková Zora 

Bc. Zadinová Zuzana 

Mgr. Saakjan Alexej 

 

Smyčcové nástroje 
(housle, violoncello) 

Mgr. Atamanová Evženie 

Mgr. Saakjan Alexej 

 

Kytara Ulrich Josef, Dis. 

Ing. Arch. Tomáš Fiala 

  

 

Sólový zpěv a sborový zpěv Bc. Krymová Oldřiška, Dis. 

  Bc. Birošová Denisa  

 

Dechové nástroje 
(zobcová flétna, trubka, pozoun, 
klarinet, saxofon, flétna) 

Mgr. Humpl Richard, Dis. 

Musilová Veronika, Dis. 

Bc. Jakub Fischer, Dis. 

 

 
Bicí nástroje Hekel Pavel, Dis. 

Jan Filák 

  

Hudební nauky, Hudby hrátky, Hudby hrátky se 
sborem 

Mgr. Humpl Richard, Dis. 

MgA. Birošová Denisa, Dis. 

Musilová Veronika, Dis. 

 

 

  
Orchestr ZUŠ Kapela Pavel Hekel 

Bc. Jakub Fischer, Dis. 

  

Soubory Cantabile strings 
Flétnový soubor  
Klášteráček  
Divadélko pod ZUŠkou  
Legarmm 

Mgr. Atamanová Evženie 

Musilová Veronika, Dis. 

Bc. Krymová Oldřiška, Dis. 

MgA. Rambousková Olga 

Mgr. Zora Breczková 

VÝTVARNÝ OBOR Hofhans Irena 

 

TANEČNÍ OBOR Mgr. Zora Breczková 

Markéta Kuttnerová 

MgA. Rambousková Olga 

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR MgA. Rambousková Olga 
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4. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY 
 

Zápis do ZUŠ je rozdělen na 2. části – hlavní zápis probíhající v červnu 2019 a dodatečný zápis probíhající do první 

poloviny září 2019. Přijímací řízení se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání. 

 

Celkový počet žáků byl zapsán do výkazu MŠMT S-24 se stavem k 30. 9. 2018. 
 
 

Počty žáků celkem - 30. 9. 2020 

 Celkem taneční výtvarný literárně - dramatický hudební Kolektivní 

Žáci celkem 332 41 85 29 172 5 

Z toho dívky 230 41 69 20 95 5 

 
 

Počty žáků pro S 24-01 - 30. 9. 2019 

Kód Název Celkem 
Přípravné 

studium 
1. 
stupeň 

2. 
stupeň 

Rozšířené 
studium 

SŠ,VŠ Dospělí 

1101 Hra na klavír 53 5 49 8 1 0 0 

1102 Hra na el. kláves. nástroje 0 0 0 0 0 0 0 

1201 Hra na housle 14 1 9 3 1 0 0 

1203 Hra na violoncello 3 0 2 1 0 0 0 

1206 Hra na kytaru 26 3 17 6 0 0 0 

1208 El. kytara 5 0 3 2 0 0 0 

1301 Hra na zobcovou flétnu 10 3 5 2 0 0 0 

1302 Hra na flétnu (kromě zob.) 1 0 1 0 0 0 0 

1305 Hra na klarinet 3 0 1 2 0 0 0 

1306 Hra na saxofon 2 0 2 0 0 0 0 

1307 Hra na trubku 2 0 2 0 0 1 0 

1309 Hra na pozoun 1 0 1 0 0 0 0 

1401 Hra na bicí nástroje 23 2 20 1 0 0 0 

1603 Sólový zpěv 24 3 17 4 0 0 0 

1999 Ostatní hudební zaměření 6 0 6 0 0 0 0 

1901 Přípravný roč. hudebního oboru kol. 4 4 0 0 0 0 0 

2000 Taneční obor 41 8 30 2 0 1 0 

3000 Výtvarný obor 85 9 65 9 0 2 0 

4100 Literárně-dramatický obor 29 8 20 1 0 0 0 

 Dospělí studenti 0 0 0 0 0 0 0 

SUM Celkem: 332 

 

46 250 41 2 3 0 

 
 

Počty žáků celkem - 30.9.2021 - noví žáci 2020-2021 

 Celkem taneční výtvarný literárně - dramatický hudební Kolektivní 

Žáci celkem 79 7 19 10 38 0 

Z toho dívky 53 7 15 7 19 0 
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Z toho počet absolventů byl: 

 

Počty absolventů školního roku 2020 -2021 ke dni 30. 06. 2021 

 Celkem Dívky taneční výtvarný literárně - dramatický hudební Kolektivní 

1. stupeň 20 15 0 6 4 10 0 

2. stupeň 0 0 1 0 0 1 0 

Celkem 22 17 1 6 4 11 0 

 

SW Klasifikace šk. rok 2020/2021 
  

Zápis žáků proběhl ve dnech ve vybraných dnech měsíce června, a to ve dvou kolech: 1. elektronické podání žádosti 

s přihlášením na daný termín přijímací zkoušky/pohovoru, 2. přijímací pohovor a přezkoušení, 3. rozpisem rozvrhů. 

 

 Dlouhodobým cílem zůstává navýšení počtu žáků v hudebním oboru o dechové nástroje, elektrickou kytaru, dále 

navýšit celkově počet nad 200 žáků v HO a zvýšit počet žáků v tanečním oboru.  K dlouhodobým cílům patří také udržení 

žáků až do absolvování, a to na obou stupních. 

 Částečně se daří plnit cíl o snižování počtu odhlášených žáků v průběhu školního roku. Převažujícími důvody jsou: 

mnoho dalších zájmů a s tím související časová náročnost, nenaplnění motivace a s tím související potřeba domácí přípravy, 

finanční. Velký vliv na odhlášení nebo přerušení, měl vyhlášený nouzový stav a přechod na distanční výuku.  Celkový počet 

těchto žáků se však držel běžného průměru 

 

4.1. Projekty zaměřené k podpoře zájmu o umělecké vzdělávání ve městě 
 

o ZUŠ OPEN celostátní happening základních uměleckých škol  

o NÁBOROVÉ KURZY – kurzy pro děti MŠ a žáky 1. – 3. tříd ZŠ (hudba, výtvarka, tanec)  

o MIMIZUŠKA – 8 měsíční kurzy pro děti, kterým ještě nebylo ř let k 1. 9., a jejich rodiče mají zájem navštěvovat 

„ZUŠku“ 

o HUDBY HRÁTKY – nově od pololetí, kolektivní výuka v hudebním oboru 

o TĚLO MLUVA – nově od září 2020, přípravné studium pro taneční a dramatický obor 

o ŽÁKOVSKÉ KONCERTY A VEŘEJNÉ AKCE 
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5. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 
 

Tyto výsledky vzdělávání jsou v souladu se školním vzdělávacím programem školy (ŠVP C.E.S.T.A. k 1. 9. 2020), 

skrze jeho stanovenými strategiemi a cíli. Žáci naplnili ročníkové výstupy a stávající učební plány. 

 

5.1. Údaje o prospěchu žáků v jednotlivých učebních oborech 
 

Počty žáků podle prospěchu 2. pololetí 

 
Obor 

 
Celkem 

 
Vyznamenání 

 
Prospěl 

 
Neprospěl 

Ostatní neklasifikovaní 
přípravné ročníky 

hudební 175 132 16 0 27 

literárně - dramatický 27 18 0 0 9 

taneční 39 29 0 0 10 

výtvarný 80 62 0 0 18 

Celkem 321 241 16 0 64 

            

Dospělí --- --- --- --- --- 

hudební 1 1 0 0 0 

Celkem 1 1 0 0 0 

hudební 175 132 16 0 27 

 

Počty žáků podle prospěchu 1. pololetí 

 
Obor 

 
Celkem 

 
Vyznamenání 

 
Prospěl 

 
Neprospěl 

Ostatní 
neklasifikovaní 
přípravné ročníky 

hudební 177 144 9 0 24 

literárně - dramatický 29 19 0 0 10 

taneční 41 32 1 0 8 

výtvarný 82 73 0 0 9 

Celkem 329 268 10 0 51 

            

Dospělí --- --- --- --- --- 

hudební 1 1 0 0 0 

Celkem 1 1 0 0 0 

hudební 177 144 9 0 24 
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5.2. Uplatnění žáků ZUŠ v dalším vzdělávání v profesionální umělecké dráze 

 
Ke studiu na konzervatoř a ke studiu na střední odbornou uměleckou školu se přihlásil a byli přijati 2 

žáci, a to ve výtvarném oboru. Všichni absolventi převážně II. stupně se zapojují aktivně do různých 

souborů a uskupení, se kterými pak vystupují.  
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6. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 
 
Podmínky pro ochranu před sociálně patologickými jevy jsou formulovány ve školním řádu v části III. Nicméně vzhledem k 
samotné podstatě základního uměleckého školství je patrné, že samotné vzdělávání v uměleckých oborech ZUŠ a hodnoty, 
které jsou žákům předávány, jsou prevencí sociálně patologických jevů. Ve školním roce 2020/2021 nebyly na naší škole 
sociálně patologické jevy zaznamenány. 
 

 

7. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

 
Ve školním roce 2020/2021 se vzdělávalo 75% pedagogického sboru. Škola sama pořádá pro své pedagogy. Pedagogové 

procházejí celý školní rok koučingem, pod odborným vedení a v rámci Šablon II. Taktéž z tohoto zdroje byly financované 

školení v ICT technice. Většina mladých (nových) pedagogů jsou studenty vysokých škol. 

V důsledku nouzového stavu a přechodu na distanční výuku byla účast na plánovaných vzdělávacích akcí omezena.  
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8. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY 

 
Škola podporuje své žáky k zapojení se do dalších uměleckých i umělecké komerčních aktivit, tedy vystupování v 

jiných skupinách, tělesech nebo vlastní umělecké prezentace, než jen v rámci školy a tím podporuje celkový rozvoj 

svých žáků a potencionálních umělecky a kulturně aktivních občanů našeho města. 

Vzhledem k pandemické situaci byl kalendář akcí omezen pouze na akce umožněné během rozvolňování daných 

opatření. 

 

Akce   

- koncerty, představení, výstavy, drobná vystoupení na 

objednávku 

13 z 30 plánovaných školou (bez soutěží, přehlídek, akcí 

jiných organizátorů) 

Projekty – aktivní účast na vlastních nebo jiných 4 

Vzdělávací projekty 2 

Prezentace na soutěžích (všechny obory a úrovně) 1 

celkem akci (bez drobných vystoupení např.: vernisáže) 13 z 80 předpokládaných včetně od jiných organizátorů 

 

 

8.1. Účast žáků školy v soutěžích a přehlídkách  

Výsledky jednotlivých kol našich žáků 

V tomto roce byly v důsledku COVID-19 soutěže pozastaveny a Ústřední kola zrušeny 

 

9. MIMOŘÁDNÉ, VÝZNAMNÉ ÚKOLY A AKTIVITY VE VZTAHU K ROZVOJI ŠKOLY 

 

Všechny uvedené úkoly jsou v souladu s koncepcí školy a se strategickými záměry uvedených tamtéž. Společný cíl 

v plnění těchto úkolů je podpora profesního růstu pracovního kolegia školy a jeho stabilita v souvislosti s rozvojem kvality 

uměleckého vzdělávání v Klášterci nad Ohří včetně soustavného posilování kultury a klimatu školy. 

Nepřetržitá spolupráce s pověřenou obcí – státní rozpočet 

- Nepřetržitá komunikace s OŠSaSV a dalšími odbory a komunikace se zřizovatelem na dobré úrovni 

- Nepřetržitá spolupráce s poskytovateli služeb (web, klasifikace, energie a teplo, ICT servis, VIZAB, ….) 

 

- Pořádání masterclass – setkávání s odborníky a profesionálními umělci (viz Ročenka) 

- Průběžná a trvalá spolupráce s HAMU (organizace DVPP), Konzervatoř Teplice (workshopy pro žáky ZUŠ) a konzultační 

hodiny 

- spolupráce s PPP Kadaň – zprávy pro žáky mimořádně nadaní v oblasti uměleckého zaměření 

- spolupráce s rodiči na běžné úrovni (škola nemá Školskou radu) 

 

VÝCHOVNĚ – VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY 

- Hospitační činnost a individuální osobně profesní konzultace s pedagogy 

- Pravidelné pracovní porady k řešení uměleckého vzdělávání (udržení a podoba postupových a komisionálních zkoušek, 

konzultační hodiny, kritéria uvolňování z hudebních dílen, k pochopení učebních plánů RVP (disponibilní hodiny a jejich 

implementace a kontrola v reálném chodu školy (řešení hudebních nauk u 6.a 7. ročníku). 

- Zahájení a vedení diskusí na téma „profilace hudebního oboru“ v kontextu stavu orchestrální hry a stavu úrovně volních 
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vlastností žáků (nedostatečná odpovědnost, minimální domácí příprava, současné komerční vlivy v hudbě…) 

 

Rozšíření organizační struktury (vedení školy) - oddělení umělecké prezentace a pedagogického procesu ve vzdělávání – 

jeví se jako efektivní 

Zachování/udržení současné nabídky uměl. oborů 

 – vzrůstající trend v zájmu o klarinet a saxofon v kontextu ubývajícího zájmu o hru na zobc. Flétnu, ubývající zájem o 

smyčcové nástroje. 

- inovace ve výtvarném oboru – zapojení ICT techniky 

- zkušební výuka zaměření Elektronické zpracování hudby (skladba) 

 

Publikační činnost  

– ROČENKA 2020/21 – pro klienty školy (projekt ředitelky), PAMPAM – odborný časopis v tanci (vydává NIPOS) 

Posuzování žádostí o dotace z grantových řízení Ministerstva kultury ČR – zahraniční kontakty neprofesionální 

kulturní činnost 

 

Schůzky s rodiči dle potřeby = „Otevřená ředitelna a komunitní setkávání“, nabídka zapojení rodičů do aktivit školy (ZUŠ 

OPEN, Absolventské koncerty, výjezdy žáků) 

 

ZAHR.S. – ANO  

POZASTAVENO – COVID 

 

PŘEDSTAVENÍ NOVÉ KONCEPCE 2020 - 2026 

- Rozšíření organizační struktury (oddělení umělecké prezentace a pedagogického procesu ve vzdělávání) – jeví se jako 

efektivní  

- Pravidelné týdenní porady vedení 

- Pravidelné kontroly nastavení ŠVP v souladu s RVP a porovnávání s trendy a praxi jiných ZUŠ 

 

PROFESNÍ ROZVOJ ŘEDITELE ŠKOLY 

- Účast na konferencích a další účast na DVPP  

- Člen užšího kolegia Umělecké Rady ZUŠ ČR (2019)  

- Organizace DVPP (prodloužení akreditace MKČR pro ZUŠ) vč. pro vlastní pedagogy školy  

- Člen grantové komise Ministerstva kultury ČR pro zahraniční kontakty neprofesionální kulturní činnosti (2018) 

- Člen správní rady Asociace ředitelů škol a ŠZ CV (2018), 

- Odborný poradce Národního ústavu vzdělávání za ZUŠ (2019) 

- Profesní rozvoj ICT znalostí – příprava nového webu (od 9/18 k 1. 1. 2020) 

 Člen Odborné rady NIPOS pro scénický tanec 
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10. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY  - za školní rok 

 

10.1. Prostředky na provoz 

 

 
    

VÝNOSY 7-12/2020 1-6/2021 celkem 

úplata za vzdělávání 352 715,00    489 725,00    842 440,00    

půjčovné hud.nástrojů 11 800,00    10 100,00    21 900,00    

prostředky DČ (pronájmy,půjčovné ost.) 6 950,00    2 950,00    9 900,00    

prostředky DČ (kurzovné ,Minizuš,přím. Tábor 

VO) 0,00    0,00    0,00    

výnosy z prodeje HM 0,00    2 000,00    2 000,00    

výnosy DČ -prodej zboží s logem školy 0,00    180,00    180,00    

Prod.činnost ž.,dobrovolné příspěvky na 

koncertech, představeních žáků ZUŠ, tvůrčí 

stánky 4 830,00    5 768,00    10 598,00    

  376 295,00    510 723,00    887 018,00    

    
GRANTY, DOTACE, DARY: 7-12/2020 1-6/2021 celkem 

město - provoz 260 002,00    274 998,00    535 000,00    

bezúplatné nabytí ochr.pomůcek-MV ČR (160x 

resp.) 8 635,20    0,00    8 635,20    

Státní rozpočet-mzdy 4 618 211,00    4 520 000,00    9 138 211,00    

  4 886 848,20    4 794 998,00    9 681 846,20    

    
ČERPÁNÍ FONDŮ 7-12/2020 1-6/2021 celkem 

Fond odměn 12/20 728,00    0,00    728,00    

Rezervní fondy - šablony 61 276,00    218 929,86    280 205,86    

  62 004,00    218 929,86    280 933,86    

    

NÁKLADY    
příspěvek zřizovatele    535000,-                                 

-  z toho hrazeno 7-12/2020 1-6/2021 celkem 

       - el.energie 37 130,00    32 349,00    69 479,00    

       - teplo 69 582,90    125 655,08    195 237,98    

      - ex.poradenství a služby (mzdy,daně,GDPR) 33 275,00    41 180,00    74 455,00    

     - revize,rozbory, kontrolní měření 12 973,10    19 168,30    32 141,40    

     - opravy  a údržba provozu - ext. 54 742,10    36 155,60    90 897,70    

     - opravy  a údržba hud.nástrojů 9 000,00    0,00    9 000,00    

     - opravy SW/HW 0,00    0,00    0,00    
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     - hlídací služby 32 236,82    31 619,72    63 856,54    

     - odvoz odpadu 6 073,18    6 561,62    12 634,80    

  255 013,10    292 689,32    547 702,42    

    
POŘÍZENÉ: 7-12/2020 1-6/2021   

Majetek pořízený ze šablon 0,00    52 296,00    52 296,00    

Drobný hmotný a nehm. majetek (HČ+DČ) 65 455,66    21 993,00    87 448,66    

Drobný hmotný a nehm. majetek (SR) 0,00    0,00    0,00    

Hudební nástroje (HČ+DČ) 1 359,00    2 350,00    3 709,00    

Hudební nástroje (SR) 23 041,00    0,00    23 041,00    

Hudební nástroje (šablony) 0,00    75 403,71    75 403,71    

  89 855,66    152 042,71    241 898,37    

 

 

 

   

Skutečné plnění
Schválený 

rozpočet
Změna č. 1 Změna č. 2

rok 2020 rok 2021 2021 2021

Výnosy celkem 10 841,98 11 982,00 12 182,00 10 871,00

příspěvek zřizovatele - provozní 520,00 550,00 550,00 550,00

příspěvek zřizovatele - účelový (s 

vyúčtováním)
10,00 165,00 165,00 115,00

provozní dotace z jiných zdrojů 9 142,21 10 050,00 10 050,00 9 040,00

zapojení fondů do výnosů 114,15 21,00 221,00 221,00

ostatní výnosy 1 055,62 1 196,00 1 196,00 945,00

Náklady celkem 10 831,65 11 982,00 12 182,00 10 871,00

osobní náklady 9 140,72 10 090,00 10 150,00 9 240,00

odpisy 30,91 43,00 43,00 43,00

energie 252,75 280,00 280,00 280,00

ostatní náklady 1 407,27 1 569,00 1 709,00 1 308,00

Výsledek hospodaření 10,33 0,00 0,00 0,00
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10.2. B) Státní rozpočet  

 

Čerpání státních prostředků probíhá na základě plánu čerpání, dle platové inventury. Pedagogové i ostatní pracovníci jsou 

zařazeni podle platových tarifů na základě dosažené praxe a kvalifikace (viz zákon č. 563/2005 Sb., zákon o pedagogických 

pracovnících, ve znění pozdějších předpisů). ZUŠ se bude částečně dotýkat i reforma financování regionálního školství, 

normativní přidělování však u ZUŠ bude zůstávat. 

 

 
11. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY 

PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ.“ 

 

Základní umělecká škola Klášterec nad Ohří nemá kolektivní smlouvu s odborovou organizací. Zaměstnanci nemají 

takovou to organizaci. 

 

Škola aktivně spolupracuje s AŘ ZŠ a ŠZ, AZUŠ. 

 

 
 

12. CELKOVÉ HODNOCENÍ 

 
12.1. Spolupráce 

 
S rodičovskou veřejností 

 
Spolupráce s rodičovskou veřejností se neustále zlepšuje, a to díky otevřenosti pedagogů a snaze se rodiče 

zapojit do dění ve škole. Například koncertem „Hrajeme společně“ – koncert rodičů a žáků. 

Hlubší spolupráce rodičů byla posílena založením nezávislého spolku při ZUŠ ARTE. 

Začíná velmi dobře fungovat komunikace před program Klasifikace a využívání sociálních sítí. Lepší komunikace je s 

rodiči mladších žáků. 

 
Ostatní subjekty 

 

• Spolupráce s odborem sociálních věcí, školství a sportu a se zřizovatelem na dobré úrovni (společné projekty) 

• spolupráce se ZŠ a MŠ je na výborné úrovni, 

• spolupráce se Zámkem KNO při pořádání koncertů, soutěží, výstav a festivalu SIRAEX  

• přetrvává spolupráce s informačním střediskem pro neprofesionální aktivity NIPOS Praha v oblasti scénického tance, 

• přetrvává spolupráce ze ZUŠ Kadaň – 44 let 

• navázání nových kontaktů v oblasti profesionálních umělců, 

• přetrvává poptávka po vystoupení našich žáků na různých kulturních a společenských akcí. 

http://www.klasterec.cz/mestsky-urad/vedeni-a-struktura-uradu/socialni-veci-skolstvi-a-sport/uvodem/
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12.2.  Péče o volný čas žáků 

 
• ZUŠ splňuje všechny požadavky na využití volného času dětí, mládeže i dospělých. 

• Patří mezi školy, které mají své aktivity i letních o prázdninách. Účastníme se plno akcí o sobotách a nedělích. 

 

 

12.3. Oblast ekonomická a Oblast materiálně technická 

 

▪ aktivní spolupráce při inspekční činnosti ČŠI 

▪ zajištění finančních prostředků z grantů a dotací na akce školy nad rámec své činnosti 113.329,- 

▪ aktivní činnost v oblasti obnovy interiérů školy a její modernizace 

 
12.4. Oblast personální 

▪ Na základě pozorování výsledků vzdělávání v jednotlivých oborech a studijních zaměření z hospitační činnosti, 

prezentace na veřejnosti, výsledcích v soutěžích a zájmu o jednotlivé zaměření ZUŠ vyhledává především pedagogy 

v oblasti Hra na klavír, sólový a sborový zpěv, dále Hra na kytaru a Hra na el. Kytaru. 

 
▪ aktivní využití akreditace MŠMT vzdělávacích programů pro rozvoj pedagogických pracovníků – získání 

akreditace pro 8 vzdělávacích programů 

 

12.5. Oblast výchovně vzdělávací 

 

▪ Naplňování výchovně vzdělávacích strategií, učebních plánů a ročníkových výstupů ŠVP školy. 

▪ Účast talentovaných žáků na projektu s teplickou filharmonií „Mladí s filharmoniky“ 

▪ Podpora nadaných žáků 

▪ Setkání umělci - umělci s USA 

▪ Udržení a vytvoření nových dramaturgií CELOŠKOLNÍCH PROJEKTŮ - představení pro MŠ, ZŠ, ZŠP a představení 

pro veřejnost: 

 

12.6. Stav budovy 

 

➢ Vlastní řešení dispozic interiéru školy pro vytvoření dalšího prostoru pro výuku 

➢ je třeba dále pracovat na modernizaci a estetickém výrazu interiérů školy, 

➢ celkový stav budovy je odvozen od jejího stáří, problémy jsou především v oblasti vodovodního a kanalizačního 

potrubí 

➢ škola vyvíjí aktivitu ve výstavbě nového „zahradního amfiteátru“ pro multifunkční využití se zapojením 

moderních digitálních technologií, 

➢ škole chybí bezbariérový přístup do 1. patra budovy a propojení 1. patra napříč pavilony, 

➢ škole chybí jednotný HLAVNÍ VSTUP, pro jednodušší orientaci klientů 
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12.7.  Ostatní 

 
➢ Postupně a vzhledem k nízkému rozpočtu velmi pomalu obnovuje interiérové zařízení školy, dále je pak obtížné 

plánovat nákup většího počtu kvalitních hudebních nástrojů, jako jsou dechové nástroje, klavíry, velké strunné 

(violoncello). 

➢ Chybí významný dlouhodobý sponzor, který by přispíval na materiálně- technické vybavení školy 

 

 

12.8.  Vnitřní kontrolní činnost – vzdělávací proces 

 
➢ hospitace a vnitřní kontrolní činnost byla prováděna vedením školy dle možností a potřeby, 
➢ individuální přístup pedagogů k výuce, prezentaci a aktivity nad rámec vzdělávacího procesu je na vysoké 

úrovni, 
➢ spolupráce mezi pedagogy a obory je dobrá, ale je zapotřebí zapracovat na pevnějším stmelení kolektivu 

pro společnou aktivitu, 

➢ závažné nedostatky ve vzdělávacím procesu nebyly zjištěny. 
 
 

12.9.   Možnosti prezentace školy 

 
➢ webové stránky www.zus-klasterec.cz, facebook 
➢ Školní noviny ZUŠoviny 
➢ Vedení kroniky/ročenky 
➢ Spolupráce s Chomutovským deníkem 
➢ Klášterecké noviny 
➢ Kabelová televize, OKO1 
➢ Plakátovací kampaně 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.zus-klasterec.cz/
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