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1. Základní údaje
Název:

Základní umělecká škola Králíky

Adresa:

Nádražní 483, 561 69 Králíky

Jméno ředitelky:

Mgr. Olga Zajacová

Telefon:

465 631 242
465 632 438

E-mail:

zus.kraliky@tiscali.cz
zus@kraliky.cz
www.zuskraliky.cz

Zřizovatel:

Město Králíky

Majitel budovy:

Město Králíky

Forma činnosti:

příspěvková organizace s právní subjektivitou

Počet odloučených pracovišť: 1 / Červená Voda, čp. 341 /

2. Charakteristika školy
Základní umělecká škola Králíky zajišťuje výuku základních uměleckých dovedností
dětem z Králicka a okolí. Zároveň připravuje zájemce o studium na vyšších typech
uměleckých a pedagogických škol.
Škola je plně organizovaná, čtyřoborová, s kapacitou 400 žáků, která je plně využita.
ZUŠ sídlí v budově, jejímž vlastníkem je město Králíky. V budově je celkem 13 učeben pro
všechny obory, hudební sál s kapacitou 100 míst a taneční sál . Na odloučeném pracovišti
v Červené Vodě sídlíme v budově ZŠ, kde máme k dispozici jednu učebnu a vybavený
taneční sál. Technické a nástrojové vybavení učeben je na dobré úrovni.

3. Personální zabezpečení
Ve školním roce 2011-2012 měla škola celkem 20 pedagogických pracovníků. Všichni měli
statut pracovníků interních. Z tohoto počtu jich 14 vyučovalo v hudebním oboru, 3 v
tanečním, 2 ve výtvarném a 1 v literárně-dramatickém, /2 zaměstnankyně MD /.

-4Nepedagogickými pracovníky byli hospodářka, školník a uklízečka.
Přepočtený počet všech zaměstnanců činil 14,1 , z toho pedagog. pracovníků 11,6 a nepedag.
2,5.
Průměrný věk pedagogů školy byl 36 let.
Z 20 pedagogů jsou 2 nekvalifikovaní, oba mají více než 20-ti letou praxi a malý úvazek.
Škola má svého samostatného vedoucího pro hudební a taneční obor. Na škole pracují 3
předmětové komise hudebního oboru a 1 oboru tanečního, které jsou řízeny svými vedoucími.

4. Účast pedagogických pracovníků na DVPP
Ve školním roce 2011/2012 učitelé nadále navštěvovali vzdělávací akce na okresní, krajské i
celostátní úrovni.
Ředitelka Olga Zajacová ukončila v červnu 2006 Funkční studium II. školského
managementu pro řídící pracovníky ve školství. Dlouhodobě vykonává funkci předsedkyně
krajské a okresní klavírní sekce při Ústřední umělecké radě.
Září 2011:

Klavírní sobota Brno / Zajacová, Křížková /

Říjen:

Smyčcová sobota Brno / Dominikusová /
Dějiny kytary-Hradec Králové /Hrdová /
Klavírní sobota Brno / Křížková, Bartiková /
Seminář HN Ústí n.O. /Hejtmanská, Musilová /
ŠVP Přelouč / Zajacová, Křížková /

Listopad:

Dějiny kytary – Hradec Králové / Hrdová /
Smyčcová sobota Brno /Dominikusová /

Prosinec :

Smyčcová sobota Brno / Dominikusová /
Dějiny kytary Hradec Králové / Hrdová /
Klavírní sobota Brno /Zajacová, Křížková, Bartiková /

Leden 2012:

Dějiny kytary Hradec Králové / Hrdová /
Smyčcová sobota Brno /Dominikusová /

-5Klavírní sobota Brno / Bartiková, Křížková /
Únor:

Smyčcová sobota Brno / Dominikusová /
Dějiny kytary Hradec Králové /Hrdová /

Březen:

Klavírní sobota Brno /Zajacová, Křížková, Bartiková /
Klavírní seminář Choceň /Zajacová, Křížková, Bartiková/
Dějiny kytary Hradec Králové /Hrdová /
Smyčcová sobota Brno / Dominikusová /

Duben:

Smyčcová sobota Brno / Dominikusová /
Klavírní sobota Brno / Křížková, Bartiková /
ŠVP Králíky / všichni ped. pracovníci /
Dějiny kytary Hradec Králové / Hrdová /

Květen:

Dějiny kytary Hradec Králové /Hrdová /
Klavírní sobota Brno / Zajacová, Křížková, Bartiková /
Smyčcová sobota Brno / Dominikusová /

5. Organizace oborů, přehled učebních plánů
Základní umělecká škola Králíky má nadále všechny čtyři obory.
Počty žáků v jednotlivých oborech dle zahajovacího výkazu k 30.9.2011:
Hudební obor:

181

Taneční obor :

150

Výtvarný obor:

42

Literárně-dramatický obor:

27

Celkem:

400 žáků

Jednotlivé obory dosud pracovaly podle učebních plánů schválených MŠMT.
Nové osnovy a učební plány , které jsme vytvořili v rámci našeho ŠVP, začnou platit
od 1.9.2012 a to v ročnících přípravných a v prvých ročnících I. a II. stupně.
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6. Výsledky vzdělávání žáků
Výsledky klasifikace v prvním pololetí:

282 žáků s vyznamenáním
59 žáků prospělo

Výsledky klasifikace ve druhém pololetí: 278 žáků s vyznamenáním
50 žáků prospělo
1 žák neprospěl
Průměrný počet zameškaných hodin na žáka byl v 1.pololetí 3,5., ve druhém 4,1

7. Údaje o přijímacím řízení
Přijímací řízení pro školní rok 2011-2012 probíhalo tradiční formou, zápisem, kterému
předcházel průzkum hudebnosti v odděleních předškolní výchovy v MŠ, který provádí
ředitelka školy. Na základě výsledků průzkumu oslovujeme rodiče vybraných dětí s nabídkou
studia přípravné hudební výchovy.
Přijímání žáků do dalších, nehudebních oborů, se děje prezentací činnosti samotných oborů a
následným klasickým zápisem do ZUŠ.
Se zařazením věkově staršího, nadaného dítěte do ročníku, se počítá v případě volného místa.
Rodiče jsou o zápisu a samotném způsobu přijímacího řízení informováni těmito způsoby:
- rodiče vybraných dětí z MŠ obdrží lístek s nabídkou možnosti studia PHV
a mohou se dostavit v určeném termínu k zápisu
- v Králickém a Červenovodském Zpravodaji vychází informační leták
- informačními plakáty
- web. stránky školy

8. Úspěchy žáků v přijímacích řízeních na vyšší typy škol
Základní umělecká škola Králíky průběžně připravuje žáky ke zkouškám na konzervatoře,
střední pedagogické školy, pedagogické fakulty a výtvarné a taneční školy. Ve školním roce
2011/12 byla ke studiu na konzervatoři v Pardubicích přijata kytaristka Lucie Nesvadbová. Na
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Pedagogickou školu v Litomyšli Nikol Břízová a na Pedagogické lyceum tamtéž Simona
Naglová.

9. Organizace soutěží a přehlídek
Měsíc leden patří už tradičně školnímu kolu soutěže ZUŠ. V hudebním oboru se soutěžilo ve
hře na dechové nástroje dřevěné a žesťové a v sólovém a komorním zpěvu. Z nehudebních
oborů soutěžili tanečníci.
Ve školním kole soutěžili 4 žáci ve hře na zobcovou flétnu, do okresního kola byli posláni 2
z nich, ve hře na klarinet soutěžilo 5 žáků, všichni postoupili do okresního kola, ve hře na
flétnu soutěžili 4 žáci a 2 z nich postoupili a v žesťových nástrojích ze 4 hráčů ve školním
kole postoupili do okresu 2.
V okresním kole, které se pro veškeré dechové nástroje konalo v Lanškrouně, jsme získali:
Zobcová flétna: 1x 2. místo /Marie Sotonová /
Flétna:

1x 1. místo /Adéla Trlicová /
1x 3. místo / Denisa Pospíšilová /

Trubka:

2x 2. místo / Matěj Hejkrlík a Vladimír Cink /

Klarinet:

1x 1. místo s postupem do krajského kola /Martin Ďuriš /
1x 3. místo / Adriana Široká /
2x čestné uznání / Natálie Hrdová a Kateřina Stejskalová /

V sólovém zpěvu soutěžilo ve školním kole 7 žákyň, z toho do okresního kola postoupily 2
a jeden komorní zpěv.
Okresní kolo ve zpěvu se konalo v Ústí nad Orlicí, kde jsme získali:
Sólový zpěv:

1x 1.místo s postupem / Alena Pinkasová /
1x 2. místo / Kateřina Pavlíková /

Komorní zpěv:

1x 2.místo / Pavlíková + Bartíková /

Výsledky krajského kola – klarinet Vysoké Mýto:
1x 2.místo / Martin Ďuriš /
Výsledky krajského kola – sólový zpěv Pardubice:
1x 2.místo / Alena Pinkasová /
Taneční obor – okresní kolo Choceň:
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Vlnky -

choreografie I.Musilová – postup do krajského kola

Jedna, dvě, tři – choreografie S.Kalianková – postup do krajského kola
Krajské kolo TO Choceň:
Vlnky – choreografie I. Musilová /ocenění za působivé propojení hudby, slova a tance /
Krajská postupová přehlídka dětských skupin scénického tance v Ústí n.O. /postupuje chor.
I.Musilová s názvem V rákosí /.
Taneční obor byl svými soutěžními výsledky zatím nejúspěšnější ve své historii.
Kytarové soutěže ve hře na klasickou kytaru Praguitarra clássica v Praze se zúčastnily
v měsíci březnu 2 žákyně s výsledky:
3. místo
č.uznání

Kristýna Křivohlávková
Michaela Křivohlávková

10. Akce organizované školou, mimoškolní aktivity, veřejná činnost
10.9.2011

Vystoupení žáků HO + VO v Domově důchodců v Červené Vodě

14.10.

Čučudejské pohádky / LDO pro MŠ a II. stupeň ZŠ /

19.10.

Můj první koncertík /žáci přípravných ročníků HO /

10.11.

Koncert žáků HO

16.11.

Koncertík

24.11.

Program pro seniory

27.11.

Vernisáž žáků VO / + program žáků HO - Muzeum /

4.-5.12.

Mikulášské čertování –2.advent / TO, HO, LDO, VO -6 představení /

7.12.

Křest knihy K.Bajtové / program žáků HO /

16.12.

Vánoční koncert žáků ZUŠ / Kostel Nanebevzetí Panny Marie-Hedeč
/ 1x dopoledne pro ZŠ, 1x večerní /

18.12.

4. Adventní neděle – jarmark náměstí / HO, LDO, TO, VO/

20.12

ZÁ HÁDKY aneb pohádky, které se nikam nevešly - LDO

26.12.

Vánoční koncert kostel Šanov 2011
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Školní kolo soutěže ZUŠ ve hře na dechové nástroje, sólový
a komorní zpěv

26.1.

Koncert vítězů školního kola soutěže ZUŠ

8.2.

Koncertík žáků HO

9.2.

Koncert žáků HO

14.2.

Okresní kolo TO Choceň

15.2.

Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na dechové nástroje Lanškroun

16.2.

Okresní kolo soutěže ZUŠ v sólovém a komorním zpěvu Ústí n.O.

29.2.

Program žáků flétnového oddělení v rámci koncertu Českého tria

1.3.

Koncert žáků HO

2.3.

Program k Vernisáži-Muzeum

5.3.

Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na dechové nástroje Vysoké Mýto

6.3.

Krajské kolo TO Choceň /3 soutěžící soubory /

8.3.

PRAGuitarra Clássica 2012 / soutěžily 2 žákyně /

21.3.

Krajské kolo ve zpěvu - Pardubice / 1 soutěžící /

4.4.

Koncertík žáků HO

12.4.

Koncert žáků HO

12.4..

Krajská přehlídka dětských skupin scénického tance v Ústí n.O.
/ chor: Vlnky + V rákosí I.Musilová, chor. Jedna,dvě,tři S.Kalianková/

26.4.

Koncert žáků HO

3.5.

Vernisáž – program žáků HO - Muzeum

10.5.

I. Absolventský koncert žáků HO Evropský dům

12.5.

Dílna HO + TO ZUŠ

17.5.

II. Absolventský koncert žáků HO – Evropský dům

18.5.

Program pro družební město z Villmaru

24.5.

Absolventský koncert žáků LDO Střelnice

25.-27.5.

Celostátní přehlídka skupin scénického tance Kutná Hora
/ chor. I. Musilové V rákosí 2.roč./

30.5

Pozvánka MŠ do ZUŠ / 3x /

31.5.

Program pro seniory Střelnice

21.6.

Vítání léta hudbou Střelnice

20.-22.

Tančíme pro radost 2012 Střelnice / 4 představení pro žáky MŠ a ZŠ
2 představení večerní /

24.6.

Pouťové muzicírování Mladkov / dechový orchestr /
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Svátky dřeva Žamberk / dechový orchestr /

27.6.

Promenáda / všechny obory ZUŠ /

Ve školním roce 2011-2012 škola sama uspořádala, nebo se programově podílela
na 60 akcích.

11. Mezinárodní aktivity
Škola spolupracuje s městem Králíky při pořádání vzájemných příhraničních přehlídek
v polském Miedzylesie.

12. Spolupráce s jinými zařízeními a organizacemi
Základní umělecká škola Králíky spolupracuje s celou řadou subjektů. Především jsou to
všechny typy škol, které navštěvují naše Vánoční koncerty a každoroční komponovaný pořad
tanečního oboru Tančíme pro radost. Dalšími spolupracovníky jsou město Králíky, Klub na
Střelnici, Městské muzeum, Občanské sdružení Šanov, Domov důchodců v Červené Vodě,
Klub důchodců v Králíkách a další městské a vesnické organizace. Výborná spolupráce je se
SRPDŠ při ZUŠ, které nám při všech náročnějších akcích organizačně pomáhá a se
zřizovatelem školy, městem Králíky, které nám zase na některé aktivity přispívá finančně.

13. Propagační činnost
Škola o všech svých aktivitách pravidelně informuje na stránkách Králického a
Červenovodského zpravodaje a na webových stránkách.
Hudební obor pořádal ve školním roce 2011-2012 od měsíce října pravidelné Koncerty
starších a Koncertíky mladších žáků. Koncertíky byly vždy pořádány ve spolupráci s
literárně-dramatickým oborem. Absolventské koncerty HO se uskutečnily dva, s tím, že jsme
k jejich konání využili akusticky příznivé prostory Evropského domu.
Technicky náročnou akcí byl Vánoční koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie na Hedeči
a adventní akce.
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zpestření nabídky našim žákům i veřejnosti.
Novinkou v propagaci školy byla venkovní Promenáda všech čtyř oborů v posledním
červnovém týdnu.
Taneční obor dlouhodobě spolupracuje s rodiči formou ukázkových hodin, které se konají 2x
ročně. Každoročním vyvrcholením práce tanečního oboru je červnové, společné vystoupení
všech žáků v komponovaném programu Tančíme pro radost, který se koná v kulturním domě
na Střelnici.
Výtvarný obor průběžně spolupracoval na akcích hudebního, tanečního a literárnědramatického oboru formou zhotovení plakátů, výstav žákovských prací apod.
Literárně-dramatický obor během roku průběžně spolupracoval se všemi obory a přicházel
se zajímavými vlastními projekty, které připravoval na víkendových dílnách.
Závěrečné vystoupení absolventů LDO se poprvé konalo samostatně na Střelnici.
Novinkou z dílny nápadů LDO, sloužících k propagaci školy, byla venkovní promenáda
v posledním červnovém týdnu. Zúčastnily se jí všechny čtyři obory a do budoucna bychom
z této akce rádi udělali tradici.

14. Materiálně-technické zabezpečení

Základní umělecká škola Králíky sídlí v budově, která patří městu Králíky. Z důvodu
nedostatku finančních prostředků vlastníka budovy se stále odsouvá zásadní řešení oprav
venkovního pláště budovy a rekonstrukce bytové jednotky ve správní části budovy. Opravy se
týkají nové střechy a fasády, výměny okapů a koryt, dokončení výměny oken a oprava zídky
v zadním traktu budovy. Finančně jde o velmi nákladný projekt.
Jsme rádi, že se nakonec přece jen podařila výměna oken v jedné učebně a zároveň i výměna
vchodových dveří do školní části budovy.
Vedení školy průběžně jedná s vedením města o nutnosti oprav. Vše se ale odvíjí od
finančních možností města, vlastníka budovy.
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vzdělání, které platí rodiče.

15. Informace o odloučeném pracovišti
Základní umělecká škola Králíky má jedno odloučené pracoviště, které se nachází v budově
ZŠ Červená Voda. Máme k dispozici jednu učebnu a taneční sál. Vyučuje se zde obor
hudební / klavír, zobcová flétna a žestě /, taneční a výtvarný. Budova je majetkem obce
Červená Voda.
Ředitelka ZUŠ dlouhodobě jedná se starostou obce a ředitelkou ZŠ v Červené Vodě o
poskytnutí další učebny pro výuku výtvarného oboru, což se zatím z důvodu nedostatku
volných prostor nedaří. Spolupráce ZUŠ s obcí i vedením ZŠ v Červené Vodě je na dobré
úrovni.

16. Ekonomické zajištění činnosti
Ve školním roce 2011 / 2012 hospodařila škola s těmito finančními prostředky:
Příjmy:

Školné a půjčovné:
Dotace na platy - /KÚ/:

Výdaje:

879.694,5.197.731,-

Dotace na provoz – zřizovatel:

80.000,-

Ostatní výnosy:

57.404,-

Úroky:

4.128,-

Celkem:

6.218.957,- Kč

Platy zaměstnanců:

3.916.499,-

Odvody:

1.369.725,-

Ostatní sociální náklady:

69.839,-

Odpisy majetku:

60.288,-
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7.968,-

Provozní náklady:

675.764,-

Celkem:
Hospodářský výsledek:

6.100.083,- Kč
118.874,- Kč

17. Údaje o výsledcích z kontrol a inspekcí
Ve školním roce 2011-2012 proběhly na Základní umělecké škole Králíky jen každoroční
kontroly OSSZ Ústí n.O.

18. Závěr
Během školního roku 2011-2012 jsme všichni intenzivně pracovali na tvorbě vlastního
Školního vzdělávacího programu, který je vyvěšen na našich webových stránkách školy.
Podle něj začneme vyučovat od 1.9.2012 a to v přípravných ročnících a v prvých ročnících
I. a II. stupně.
Věříme, že v průběhu příštího roku vychytáme, co nebude tak úplně podle našich představ, a
případně přijdeme i na další vylepšení.
Naše škola má v kulturním životě města i okolí své nezastupitelné místo a jejím hlavním
úkolem je udržet a podle možností i zvyšovat úroveň nastaveného procesu. Cílem je, aby
k nám děti chodily rády, rodiče nám důvěřovali a se zřizovatelem, městem Králíky, abychom i
nadále nacházeli společnou řeč.

V Králíkách 4. 10. 2012

Mgr. Olga Zajacová
ředitelka školy
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