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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 dvě učebny a vybavený taneční
sál. Technické a nástrojové vybavení učeben je na dobré úrovni.

3. Personální zabezpečení

-4Ve školním roce 2013-2014 měla škola celkem 20 pedagogických pracovníků. Všichni měli
statut pracovníků interních. Z tohoto počtu jich 13 vyučovalo v hudebním oboru,
3 v tanečním, 2 ve výtvarném a 1 v literárně-dramatickém, /1 zaměstnankyně MD /.
Nepedagogickými pracovníky byli hospodářka, školník a uklízečka.
Přepočtený počet všech zaměstnanců činil 14,45, z toho pedagogických pracovníků 12,2
a nepedagogických 2,25
Průměrný věk pedagogů školy byl 37 let.
Z 20-ti pedagogů byli 2 nekvalifikovaní, jeden má více než 20-ti letou praxi a malý úvazek
a druhá zaměstnankyně, rovněž s malým úvazkem, studuje konzervatoř.
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 2013/2014 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 Ústřední umělecké rady.

Říjen 2013: Seminář HN +PHV Ústí n.O. /Hejtmanská, Musilová, Dolečková, Křížková/
Leden 2014: Klavírní sobota Brno /Bartiková, Zajacová/

Duben:

Klavírní seminář Choceň /Křížková, Bartiková, Zajacová/

Květen:

Klavírní sobota Brno /Křížková, Bartiková/
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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. 2013:
Hudební obor:

183

Taneční obor:

149

Výtvarný obor:

48

Literárně-dramatický obor:

20

Celkem:

400 žáků

Nové osnovy a učební plány, které jsme vytvořili v rámci našeho ŠVP, začaly platit
od 1. 9. 2012, a to v ročnících přípravných a v prvých a druhých ročnících I. a II. stupně.
Ostatní ročníky jednotlivých oborů pracovaly podle dosavadních učebních plánů schválených
MŠMT.

6. Výsledky vzdělávání žáků
Výsledky klasifikace v prvním pololetí:

Výsledky klasifikace ve druhém pololetí:

s vyznamenáním:

245 žáků

prospělo:

52 žáků

neprospěl:

0 žáků

s vyznamenáním:

251 žáků

prospělo:

54 žáků

neprospěl:

0 žáků

Průměrný počet zameškaných hodin na žáka byl v 1. pololetí 3,03, ve druhém 3,8.

7. Údaje o přijímacím řízení
Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 probíhalo tradiční formou, zápisem, kterému
předcházel průzkum hudebnosti v odděleních předškolní výchovy v MŠ, který provádí

-6ředitelka školy. Na základě výsledků průzkumu oslovujeme rodiče vybraných dětí s nabídkou
studia přípravné hudební výchovy.
Přijímání žáků do dalších, nehudebních oborů, se děje formou pohovoru s rodiči i žáky,
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. stránkami 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
2013/2014 byla na Střední umělecko-průmyslovou školu v Ústí nad Orlicí přijata Michaela
Valouchová, na Střední pedagogickou školu v Hradci Králové Michaela Musilová
a na Pedagogické lyceum v Litomyšli Kateřina Mannlová a Nikola Jandová.

9. Organizace soutěží a přehlídek
Měsíc leden patří už tradičně školnímu kolu hudebního oboru celostátní soutěže ZUŠ. Soutěž
byla vypsána ve hře na klavír, kytaru, smyčcové nástroje a ve výtvarném oboru.
Ve školním kole soutěžilo celkem 15 klavíristů, z nichž devět postoupilo do okresního kola,
dále 5 kytaristů – všichni postoupili do okresního kola a 2 houslisté, oba s postupem.
Výsledky okresního kola ve hře na klavír vysoké Mýto:
Adam Vondráček

1. místo s postupem do krajského kola

Viktorie Bartiková

2. místo

II. kat:

Hana Dolečková

1. místo bez postupu

IV. kat:

Nikola Horníčková

2. místo

I. kat:
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3. místo

Zuzana Doubravová

2. místo

Adéla Kalousová

3. místo

VII. kat|:

Kateřina Vogelová

2. místo

IX. kat:

Adéla Pospíšilová

3.místo

V. kat:

Výsledky okresního kola ve hře na kytaru Žamberk:
0.a kategorie:

Matyáš David

1. místo s postupem do krajského kola

0.b kat:

Mirka Trlicová

„

Martin Petera

„

II. kat:

Iveta Mezuliánová

„

IV. kat:

Richard Antl

„

Výsledky okresního kola ve hře na housle Letohrad
I. kategorie:

Kryštof Hrda

1. místo s postupem do krajského kola

Danila Poláčková

2.místo

Výsledky krajského kola ve hře na klavír Vysoké Mýto
I. kategorie:

Adam Vondráček

2. místo

Výsledky krajského kola ve hře na kytaru Pardubice:
0.a kategorie:

Matyáš David

1.místo bez postupu

0.b kat:

Trlicová Mirka

1. místo bez postupu

Petera Martin

3. místo

II. kat.

Mezuliánová Iveta

1. místo s postupem

IV. kat:

Antl Richard

2.místo

Výsledky krajského kola ve hře na housle Česká Třebová
0. kategorie:

Kryštof Hrda

2. místo

Výsledky celostátního kola ve hře na kytaru Nové Strašecí:
II. kategorie:

Iveta Mezuliánová

bez umístění

Krajské postupové přehlídky dětských skupin scénického tance se zúčastnily v Ústí nad Orlicí

-83 soubory a jeden z nich postoupil do národní přehlídky v Kutné Hoře / V mraveništi-chor.
Iva Musilová/.
Výtvarný obor se zúčastnil řady výtvarných soutěží a přehlídek.
Literárně-dramatický obor se představil na přehlídce v Hradci Králové a ve Svitavách.

10. Akce organizované školou, mimoškolní aktivity, veřejná činnost
17. 8. 2013

Koncert kostel Šanov

14. 9.

Koncert dech. orchestru ZUŠ v polském Miedzilesie

14. 9.

Vystoupení dech. orchestru v Dolní Lipce - výročí ČD

23. 10.

Můj první koncertík

13. 11.

Vystoupení komor. tria v rámci koncertu KPH Na křídlech hudby a poezie

21. 11.

Koncert žáků HO

21. 11.

Program pro seniory

24. - 25. 11.

Podzimní soustředění TO

6. 12.

Vystoupení žáků školy na jarmarku v Červené Vodě

8. 12.

Vánoční koncert žáků ZUŠ kostel na Hedeči /dopolední + večerní/

12. 12.

Vánoční pásmo žáků LDO + HO /2x dopolední + 1 večerní představení/

15. 12.

Vánoční jarmark + program /3. advent/

18. 12.

Vánoční setkání pěveckých sborů /Králíky + Jablonné n. O./

20. 12.

Vystoupení pěv. sboru ZUŠ v rámci koncertu letohradského big-bandu

21. 12.

Putování kostelíky Vím já kostelíček – soubor zobcových fléten

23. 12.

Vánoční vigilie – kostel Lichkov

26. 12.

Vánoční koncert – kostel Šanov

30. 1. 2014

Školní kolo soutěže ZUŠ ve hře na klavír a kytaru

5. 2.

Koncertík žáků HO

6. 2.

Koncert vítězů školního kola ve hře na klavír a kytaru

25. 2.

Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na klavír - Vysoké Mýto

26. 2.

Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na kytaru - Žamberk

27. 2.

Školní kolo soutěže ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje

27. 2.

Koncert žáků HO

14. 3.

Vernisáž - Muzeum /program HO kytara/
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Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na smyčc. nástroje

19. 3.

Koncertík

20. 3.

Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na klavír – Vysoké Mýto

25. 3.

Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na kytaru – Pardubice

27. 3.

Koncert žáků HO

29. 3.

Sněžnický motoráček – program žáků HO + TO

3. 4.

Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na smyčc. nástroje – Česká Třebová

4. - 6. 4.

Festival hudebního divadla Prkna /LDO Kachní dvorek/

6. 4.

Mezinárodní soutěž Czech Klarinet Art /účast Natálie Hrdové/

8. 4.

Krajská postupová přehlídka scén. tance – Ústí n. O.

11. 4.

LDO Svitavy /2 představení/

16. 4.

I. absolventský koncert žáků HO

8. 5.

Dolní Morava hotel Vista - 2 představení LDO

14. 5.

Koncertík

15. 5.

Program pro seniory

22. 5.

II. Absolventský koncert žáků HO

22. - 25. 5.

Celostátní přehlídka scénického tance v Kutné Hoře

29. 5.

III. absolventský koncert žáků HO

30. 5.

1. samostatný koncert dech. orchestru ZUŠ Králíky

31. 5.

Koncert dech. orchestru v polském Miedzylesie

5. 6.

2 představení LDO /Kachní dvorek + Husopaska/

6. - 9. 6.

Zájezd dechového do německého Villmaru

10. 6.

Vystoupení žáků TO v rámci cyklistického závodu

15. 6.

Dny dřeva Žamberk- vystoupení dech. orchestru

15. 6.

Pouťové muzicírování v Mladkově – dech. orchest

19. - 20. 6.

Tančíme pro radost 2014 /7 představení/

21. 6.

Vítání léta hudbou

21. 6.

Výstava prací VO Červená Voda v rámci festivalu Putování za písničkou

24. 6.

Promenáda

Ve školním roce 2013-2014 škola sama uspořádala nebo se programově podílela
na 65 akcích.
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11. Mezinárodní aktivity
Škola nadále spolupracuje s městem Králíky, které má družební vztahy s příhraničním
polským městem Miedzylesie a německým městem Villmar. V měsíci červnu se uskutečnil
úspěšný čtyřdenní zájezd dechového orchestru školy společně se zástupci města
do družebního Villmaru. Dechový orchestr vystupoval během školního roku 2 krát v polském
Miedzylesie na přehlídce dechových hudeb.

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. Pro mateřské školy připravujeme prohlídku školy
spojenou s ukázkami práce v jednotlivých oborech. Dalšími spolupracovníky je město
Králíky, dále Klub na Střelnici, Městské muzeum, Občanské sdružení Šanov, Domov
důchodců v Červené Vodě, Klub důchodců v Králíkách a další městské a vesnické organizace.
Významná je i spolupráce je se SRPDŠ při ZUŠ, které nám při všech náročnějších akcích
organizačně pomáhá. Zřizovatele školy, město Králíky, nám na některé aktivity finančně
přispívá a v tomto školním roce nám výrazně pomohl nástrojově dovybavit dechový orchestr.

13. Propagační činnost
Škola

o

všech

svých

aktivitách

pravidelně

informuje

na

stránkách

Králického

a Červenovodského zpravodaje a na webových stránkách školy.
Hudební obor pořádal ve školním roce 2013-2014 od měsíce října pravidelné Koncerty
starších a Koncertíky mladších žáků. Koncertíky byly vždy pořádány ve spolupráci
s literárně-dramatickým oborem. Soutěž ZUŠ byla v tomto roce vypsána pro klavír, kytaru,
smyčcové nástroje a z nehudebních oborů pro obor výtvarný. Absolventské koncerty HO
se uskutečnily tři s tím, že jsme k jejich konání využili akusticky příznivé prostory
Evropského domu.

- 11 Vánoční koncert se uskutečnil na druhou adventní neděli v klášteře na Hedeči, kde vystoupili
žáci hudebního, literárně-dramatického a tanečního oboru.
Třetí advent patřil již tradičnímu vánočnímu jarmarku, který naše škola organizuje společně
s městem Králíky, celý jarmark provází hudební program žáků školy.
Plánovaná Promenáda k ukončení školního roku se uskutečnila v posledním týdnu školního
roku. Program připravily obory hudební, taneční a literárně-dramatický.
Úspěšný a aktivní rok má za sebou dechový orchestr školy, který kromě vystoupení
na nejrůznějších akcích ve městě i okolí reprezentoval naši školu 2x v polském Miedzylesie
a v německém Villmaru.
Taneční obor dlouhodobě spolupracuje s rodiči formou ukázkových hodin, které se konají 2x
ročně vždy na jaře a na podzim. Každoročním vyvrcholením práce tanečního oboru je
červnové vystoupení všech žáků v komponovaném programu Tančíme pro radost, kde se
představí i absolventské ročníky z králického a červenovodského oddělení. Akce se koná
v Kulturním domě na Střelnici.
Letošní školní rok byl pro tanečníky opět úspěšný postupem do celostátní přehlídky soutěže
ZUŠ ve scénickém tanci v Kutné Hoře.
Výtvarný obor se zúčastnil řady soutěží:
l. To je hlína – 9. ročník otevřené umělecké přehlídky na téma „Bylo nebylo“. Soutěž
pořádám Nadační fond Modrá rybka Praha.
Umístění:

Filip Skejo

1.místo

Marie Sotonová

2.místo

Eliška Karásková

3.místo

Michal Konč

3.místo

2. Výtvarná soutěž LIDICE – 42. ročník
Četné uznání: Michal Konč, Tereza Brandejsová, Ondřej Heš, Matěj Líbal, Lukáš Vrzal
3. Výtvarný svět na zámku Moravská Třebová – každoroční příspěvek do virtuální galerie.
4. Toyota auto snů Tokio japonsko – účast bez umístění

- 12 5. Celostátní přehlídka výtvarných oborů ZUŠ – postup do celostátního kola. Projekt portrét,
jednotlivé práce na téma Polární záře, Velké maličkosti, fotografie, akční tvorba – objekt
Michal Ďuriš.
6. Odloučené pracoviště v Červené Vodě-každoroční účast na projektu Putování za písničkou.
Literárně-dramatický obor během roku spolupracoval s hudebním oborem na koncertících
a vánočním koncertě.
Se staršími žáky se zúčastnil divadelních přehlídek v Hradci Králové a ve Svitavách
s představením Kachní dvorek a Husopaska.

14. Materiálně-technické zabezpečení
Základní umělecká škola Králíky sídlí v budově, jejímž vlastníkem je náš zřizovatel, město
Králíky. V letošním školním roce se z finančních prostředků města podařilo vyměnit 6 oken.
Z důvodu nedostatku finančních prostředků vlastníka budovy se stále odsouvá zásadní řešení
oprav venkovního pláště budovy a rekonstrukce bytové jednotky ve správní části budovy,
která by se mohla využít pro potřeby školy a to zřízením odborných učeben. Finančně náročné
opravy se týkají nové střechy a fasády, výměny okapů a koryt, dokončení výměny oken,
opravy zídky v zadním traktu budovy, rekonstrukce bytu v odborné učebny a v neposlední
řadě i kultivace prostředí okolo školy /parčík s živým plotem potřebuje obnovu/.
Vedení školy průběžně jedná s vedením města o nutnosti oprav. Vše se ale odvíjí
od finančních možností vlastníka budovy, města Králíky.
Vybavení školy nástroji, běžný provoz a další potřeby se nám daří zvládat z úplaty
za vzdělávání, kterou platí rodiče žáků.

15. Informace o odloučeném pracovišti
Základní umělecká škola Králíky má jedno odloučené pracoviště, které se nachází v budově
ZŠ Červená Voda. Máme zde k dispozici taneční sál a dvě učebny, kde se vyučuje obor
hudební /klavír, zobcová flétna, zpěv a žestě/ a výtvarný. Budova je majetkem obce Červená
Voda. Spolupráce ZUŠ s obcí i vedením ZŠ v Červené Vodě je na dobré úrovni.
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16. Ekonomické zajištění činnosti
V kalendářním roce 2013 hospodařila škola s těmito finančními prostředky:
Příjmy:

Výdaje:

Školné a půjčovné:

926.986,-

Dotace na platy - /KÚ/:

5. 412.000,-

Dotace na provoz – zřizovatel:

75.000,-

Ostatní výnosy:

16.177,-

Čerpání fondů:

46.500,-

Úroky:

2.157,-

Celkem:

6. 478.820,- Kč

Platy zaměstnanců:

4. 045.613,-

Odvody:

1. 364.580,-

Ostatní sociální náklady:

57.289,-

Odpisy majetku:

71.434,-

Nákup drobného majetku

45.520,-

Opravy a udržování:

77.670,-

Služby:

225.041,-

Spotřeba energií:

403.784,-

Ostatní provozní náklady:

133.809,-

Celkem:

6. 424.740,- Kč

Hospodářský výsledek:

54.080,- Kč

17. Údaje o výsledcích z kontrol a inspekcí
Ve školním roce 2013-2014 proběhla na Základní umělecké škole Králíky kontrola ČŠI
Pardubického inspektorátu. Předmětem inspekční činnosti bylo zjišťování a hodnocení
podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného školou, hodnocení naplnění
platných učebních dokumentů a školního vzdělávacího programu pro ZUV a jeho souladu

- 14 s právními předpisy a RVP pro základní umělecké vzdělávání vykonávané podle § 174 odst. 2
písm. b) a c) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
V kontrolované oblasti nejvyššího povoleného počtu žáků ve škole zapsaného do rejstříku
škol bylo zjištěno překročení a tím porušení § 144 odst. 1 písm. e) a podle odst. 2 školského
zákona. Toto navýšení žáků bylo realizováno se souhlasem zřizovatele a bez normativních
příspěvků ministerstva školství.
Opatření k odstranění tohoto nedostatku bylo zasláno ČŠI.
Další kontrolou byla každoroční kontrola OSSZ Ústí nad Orlicí.

18. Závěr
Ve školním roce 2013-2014 jsme druhým rokem vyučovali podle vlastního Školního
vzdělávacího programu, který je vyvěšen na webových stránkách školy.
Šikovnost a umění našich žáků měli možnost ocenit posluchači nejen u nás, ale i v polském
Miedzylesie a v německém Villmaru, kde naši školu úspěšně reprezentoval dechový orchestr.
Základní umělecká škola Králíky má v kulturním životě města i okolí své nezastupitelné
místo a naší snahou je, aby si škola nadále udržela svoji dobrou úroveň a zdárně se rozvíjela.

.

V Králíkách 30. 9. 2014

Mgr. Olga Zajacová

