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Základní umělecká škola Chotěboř, Náměstí
TGM 322

1. Základní údaje o škole
ŠKOLA
Název školy
Adresa školy
Právní forma
IČO
Identifikátor
IZO
DIČ
Poslední změna ve
školském rejstříku
Kapacita školy
Vedení školy

Kontakt

Základní umělecká škola, Chotěboř, Náměstí TGM 322
Náměstí T. G. Masaryka 322, 583 01 Chotěboř
Příspěvková organizace
71198971
102018057
1.7.2021 – změna ředitele
520
Ředitelka školy: Jarmila Nedbalová Dis. od 1.8.2021
Zástupce ředitele: Jan Pavlas
Vedoucí pobočky Krucemburk: Mgr. Marta Rejšková
Tel.: +420 569 624 350
e-mail: zuschot@zuschot.cz
www.zuschot.cz

Datová schránka
ZŘIZOVATEL

Název zřizovatele
Adresa zřizovatele
Kontakt

Město Chotěboř
Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř
569 641 111

MÍSTA POSKYTOVANÉHO VZDĚLÁVÁNÍ
Adresa Chotěboř, Náměstí T.G.Masaryka 322
Chotěboř, Jiráskova 637
Chotěboř, Kosmonautů 262
Chotěboř, Butullova 74
Krucemburk, Školní 440
Ždírec nad Doubravou, Chrudimská 77
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VYUČOVANÝ OBOR
Hudební obor
Taneční obor
Výtvarný,
literárně dramatický obor
Hudební obor
Hudební a výtvarný obor
Hudební obor

2. Charakteristika školy
Škola poskytuje vzdělání ve čtyřech uměleckých oborech: hudebním,
výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém. Vzdělávání je poskytováno
v oboru hudebním v individuální, skupinové a kolektivní formě. V oborech
výtvarný, taneční a literárně-dramatický je výuka pouze kolektivní.
2.1 Počty žáků v září 2021

Obor
Hudební
Výtvarný
Taneční
Literárně-dramatický
celkem

počet žáků
298
88
59
29
474

z toho
chlapců

128

z toho dívek

346

cizinci
0
1
0
0
1

2.2 Počty žáků v červnu 2021
Obor
Hudební
Výtvarný
Taneční
Literárně-dramatický
celkem

počet žáků
294
90
57
29
470
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z toho dívek

342

cizinci
0
2
0
0
2

3. Personální zabezpečení
3.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví
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3.2 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví

Základní umělecká škola Chotěboř,
Náměstí TGM 322

Stránka | 5

3.3 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace

splňuje
kvalifikaci

nesplňuje
kvalifikaci

celkem

%

učitel hudebního oboru

20

3

23

86,9

učitel výtvarného oboru

2

0

2

100,0

učitel tanečního oboru

1

0

1

100,0

učitel literárně-dramatického
oboru

1

0

1

100,0

Celkem

24

3

27

88,8

odborná kvalifikace

4. Účast pedagogických pracovníků na DVPP
Vzdělávání PP

Splnil

Nesplnil

celkem

%

Učitelé studující střední a vysoké
umělecké školy

6

0

6

100,0

Učitelé absolventi odborného
semináře mimo školu

6

12

18

33,3

Učitelé absolventi odborného
semináře ve škole

-

-

-

-

Vedoucí pracovníci absolventi
odborného semináře

2

1

3

66,6

Celkem

14

13

27

51,8

5. Organizace oborů, přehled učebních plánů
Základní umělecké vzdělávání se člení podle § 109 zákona č. 561/2004 Sb. na
přípravné studium, základní studium I. a II. stupně, studium s rozšířeným
počtem vyučovacích hodin a studium pro dospělé.Vzdělávání v Přípravném
studiu zahrnuje poznávání, ověřování a rozvíjení předpokladů žáků a jejich
zájmu o umělecké vzdělávání. Žáci jsou vedeni k elementárním návykům a
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dovednostem, které jsou důležité pro jejich další umělecký vývoj.Vzdělávání na
I. stupni základního studia je sedmileté a je zaměřeno na rozvíjení
individuálních dispozic žáků. Progresivní vzdělávání připravuje žáky především
na neprofesionální umělecké aktivity, ale i na vzdělávání ve středních školách
uměleckého či pedagogického zaměření a na konzervatořích.Vzdělávání na II.
stupni základního studia je čtyřleté a klade důraz na praktické uplatňování
získaných dovedností a hlubší rozvoj zájmů žáků. Umožňuje jejich osobnostní
růst v rámci aktivní umělecké činnosti a inspiruje k dalšímu studiu.Studium s
rozšířeným počtem vyučovaných hodin poskytuje žákům s vynikajícími
vzdělávacími výsledky rozsáhlejší, hlubší a obsahově náročnější studium, které
je připravuje ke studiu ve středních, vyšších odborných i vysokých školách s
uměleckým nebo pedagogickým zaměřením a případně je směřuje k výběru
povolání.
6. Údaje o přijímacím řízení

Přijatí žáci během školního roku
2021/2022

Přijatí žáci na školní rok
2022/2023

hudební

23

32

výtvarný

20

27

taneční

9

12

Literárně-dramatický

16

8

Celkem

68

79

Obory

7. Průběh a výsledky vzdělávání
Ve všech oborech probíhala výuka prezenční formou, za zvýšených hygienických pravidel
vhledem k pokračující epidemii nemoc Covid. V 1.pololetí byly koncerty neveřejné a jejich
záznamy byly zveřejněny na stránkách školy. Ve 2. pololetí probíhala výuka ve všech oborech
bez omezení.
7.1 Hospitační činnost
Pracovník
Ředitel školy
Zástupce ředitele školy
Ostatní pracovníci
Celkem
Základní umělecká škola Chotěboř,
Náměstí TGM 322

Počet hospitací - plán
20
4
1
25
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Počet hospitaci -splněno
18
4
1
23

7.2 Závěry z hospitační a kontrolní činnosti
(objevuje
se ve všech
hodinách)
Plnění cílů vzdělávání
soulad výuky s cíli základního vzdělávání
(školním vzdělávacím programem)
konkretizace cílů ve sledované výuce
návaznost probíraného učiva na
předcházející témata
Materiální podpora výuky
Využití pomůcek vzhledem k cílům výuky a
k činnostem
Vyučovací formy a metody
správné řízení výuky a vnitřní členění
hodin
sledování a plnění stanovených cílů
respektování individuálního tempa
Motivace žáků
dostatečná aktivita a zájem žáků o výuku
propojení teorie s praxí (v činnostech
žáků)
osobní příklad pedagoga
Interakce a komunikace
klima třídy
možnost vyjadřování vlastního názoru
žáka, argumentace, diskuse
Hodnocení žáků
věcnost, konkrétnost a adresnost
hodnocení
využívání vzájemného hodnocení a
sebehodnocení žáků
ocenění pokroku
využití klasifikačního řádu

(objevuje se (v hodinách se
pouze
neobjevuje)
v některých
hodinách)

100%
50%
100%

50%

30%

70%

80%

20%

80%

20%

90%
90%

10%
10%

70%

30%

70%

30%

30%

70%

70%
10%

30%
90%

100%

100%
100%

8. Úspěchy žáků v přijímacím řízení na vyšší typ škol uměleckého typu
Škola
Střední umělecko-průmyslová Helenín
Umělecko-průyslová akademie Světlá n.Sázavou
Střední škola umělecko-průmyslová Ústí n.Orlicí
Střední pedagogická škola Litomyšl
Konzervatoř Pardubice
ČVUT, Fakulta architektury, obor desing
Základní umělecká škola Chotěboř,
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Počet žáků
1
2
1
1
1
1

9. Úspěchy žáků na soutěžích a přehlídkách
9.1 Soutěže a přehlídky ZUŠ
Soutěž
Hra na dechové nástroje dřevěné
Hra na dechové nástroje žesťové
Smyčcových orchestrů
Přehlídka tanečních souborů

Okresní kolo
12x1.místo, 1x2.místo
5x1.místo
2 x 1.místo

Krajské kolo
3x1.místo, 1x2.místo
2x1.místo, 1x2.místo
1 x 1.místo
2 x 1.místo

9.2 Jiné
Národní soutěže
Skutečský slavík - pěvecká
Svitavské komoření – komorní trio
Celostátní soutěž smyčcových nástrojů Akord Kvint
Heranova violoncellová mezinárodní soutěž
Výtvarná soutěž Helenín

Umístění
4x2.místo, 2x1.místo
1 x 1.místo
1 x 1.místo
Čestné uznání II.stupně
1 y 2.místo

10.Přehled aktivit a prezentací školy na veřejnosti
10.1 Akce školy
Akce v rámi oslav 70. výročí založení hudebního školství v Chotěboři
Svatocecilský koncert
Koncerty Žákovského komorního orchestru 4x
Vzdělávací koncerty pro mateřské školy 4x
Žákovské koncerty 20x
Absolventské koncerty 3x
Výroční koncert v Sokolovně v Chotěboři
Divadelní představení LDO Petr Pan 5 x
Divadelní představení LDO Mrazík 5 x
Divadelní představení Skřítci 2x
Velikonoční koncert v Krucemburku
Zájezd na baletní do ND Brno - Copéllie
Zájezd na koncert České filharmonie s žáky ZUŠ do Rudolfina (hrají 2 žákyně ZUŠ Chotěboř)
Kalendář 2022 – výtvarné práce žáků
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11.Spolupráce s jinými zařízeními a organizacemi
Počet žáků
Město Chotěboř
Dny města – vstoupení komorních souborů
Město Chotěboř
Dny města – koncert Dechového orchestru mladých
Město Chotěboř
Významné osobnosti Chotěboř -divadelní etudy LDO
Senecura Senior Centrum Chotěboř Vánoční koncert komorního dechového souboru
Dětský domov Nová Ves
Koncert Dechového orchestru mladých v rámci oslav
CEKUS-Centrum kultury a sportu
Výstava prací žáků v Galerii nad Knihovnou Ignáta
Hermanna
CEKUS-Centrum kultury a sportu
Betlém v kašně na náměstí – vytvořený žáky VO
Muzeum Chotěboř
Instalace zapůjčených skleněných vitrín v přízemí
ZUŠ na výstavy žáků
Střední odborné učiliště technické Dřevěné stojany vyrobené žáky učiliště Chotěboř na
Chotěboř
venkovní výstavy výtvarných prací (10 ks)
Grafička Petra Polívková
Grafické zpracování plakátů k výročí školy

12.Propagační činnost
Prezentace na internetových stránkách www.zuschot.cz , které mají v tomto
školním roce nový desing.
Publikační činnost v regionálním tisku – ECHO (chotěbořský měsíčník),
Ždírecké noviny a časopis městyse Krucemburk DOMOV.
Projekt Cyklomapy – výtvarné zpracování regionálních míst na Cyklomapě
Havlíčkobrodsko.
Kalendář 2022 výtvarných prací žáků.

13.Materiálně-technické a prostorové vybavení
Škola je čtyřoborová. Jednotlivé obory vyžadují odlišné materiální vybavení.
V hudebních oborech je ve většině učeben k dispozici klavír, piano nebo
elektrické klávesy. Škola má k dispozici i hudební nástroje na výpůjčku žákům.
Tyto nástroje vyžadují často odbornou opravu, která zajistí jejich funkčnost.
Speciálně vybavená didaktickými materiály a projektorem je třída pro výuku
hudebních nauk v Chotěboři. Pro výuku hudební nauky na pobočkách
v Krucemburku a ve Ždírci nad Doubravou bude třeba učebny dovybavit.
Učebny pro výtvarný obor (VO) v Chotěboři a v Krucemburku jsou
Základní umělecká škola Chotěboř,
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postupně vybaveny regály na výtvarné materiály. V Chotěboři je k dispozici lis,
hrnčířský kruh a keramická pec. Učebna VO a literárně-dramatického oboru
(LDO) v ulici Kosmonautů vyžaduje rekonstrukci osvětlení a hygienického
zázemí (proběhne v době srpna 2022). LDO spolupracoval s VO při výrobě
kulis pro divadelní představení. Při rekonstrukci v srpnu bude vytvořen sklad
kulis. V učebně VO v Krucemburku proběhla v září 2022 oprava vlhkého zdiva.
Taneční sál byl dovybaven elektrickými klávesami (stávající nástroj), které jsou
nezbytné pro korepetici tance.
Pořízení nového inventáře
Skříně a koberec
Úložné boxy a koberec
Koberec, úložná skříň a nástěnná tapeta
Regál na výtvarné potřeby
Regál na výtvarné potřeby
Dřevěné stojany na výstavu výtvarných prací
Přenosný projektor
Příčná flétna - zahnutá
Bicí souprava
Basové kombo
Tenor – dechový žesťový nástroj
Regál na hudební nástroje

Umístění
Učebna č.2 Chotěboř
Učebna č.3 Chotěboř
Učebna č.73 Chotěboř
Učebna VO Krucemburk
Učebna VO Chotěboř
Přenosné – učebna VO
Sklad školy
Sklad - výpůjčky
Učebna č. 54 Chotěboř
Učebna č.54 Chotěboř
Učebna v ZŠ Buttulova
Učebna v ZŠ Buttulova

Škola získala investici od zřizovatele Města Chotěboř na nákup Marimby melodického nástroje nezbytného pro splnění ŠVP bicích nástrojů.
Škola získala grant Kraje Vysočina na nákup violoncella pro mimořádně nadané
žáky.
Škola získala darem od Filharmonie Hradec Králové 20 ks speciálních
čalouněných židlí pro hráče v komorním orchestru.
Třídy jsou vybaveny počítačem. Všichni učitelé využívají program Klasifikace,
ve kterém jsou elektronické dokumenty, včetně elektronické žákovské knížky.
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14. Informace o odloučených pracovištích
Škola
ZŠ Buttulova
Jiráskova, Gymnázium Chotěboř
Kosmonautů, Chotěboř

0bory
Hudební
Taneční
Výtvarný a literárnědramatický
Hudební a výtvarný
Hudební

ZŠ Krucemburk
ZŠ Ždírec nad Doubravou

15.Ekonomické zajištění činností
Výroční zpráva o hospodářském výsledku kalendářního roku 2021
Náklady
Spotřeba materiálu
Energie
Opravy
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Mzdové náklady
Ostatní služby
Zákonné odvody
Pojištění
FKSP
Drobný dlouhodobý majetek
CELKEM

Kč

Výnosy

Kč

194.398,33
402.398,33
15.200,00
10.904,00
2.900,00
303.536,61
10.656.733,00
303.536,61
3.575.542,00
43.731,00
248.542,96
120.633,44
15.575.082.99

Úplata za vzdělávání
Vedlejší hospodářská činnost
Čerpání fondů
Ostatní výnosy
Ostatní finanční výnosy (banka)
Dotace od zřizovatele
Dotace na přímé NIV
CELKEM

1.087.595,00
26.254,08
73.918,00
32.904,60
1.200,00
216.000,00
14.325.824,00
15.763.695,68

Výsledek hospodaření školy za rok 2021 je 188.612,69 Kč.
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16.Údaje o výsledcích kontrol a inspekcí
Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) – Kontrola plateb pojistného na
veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného
Výsledek:
Nebyly zjištěny splatné závazky vůči VZP ČR ani jiné evidenční nedostatky
Město Chotěboř – Kontrola hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu §11
odst. 4 písm.a) zákona o finanční kontrole
Výsledek:
Nebyly shledány chyby a nedostatky

17. Závěr
V roce 2021/2022 se škola zaměřila na návrat žáků k pravidelně prezenční
výuce a na hledání možností mezioborové spolupráce. Výrazně pomohly
aktivity, kdy se prezentovali žáci všech oborů v rámci oslav výročí školy.
Pedagogický sbor výrazně pracoval na tom, aby bylo ve škole nastaveno
příznivé klima mezi spolupracujícími žáky, mezi žákem a pedagogem. Bylo
třeba pozitivně metodicky podpořit ty žáky, kteří během pandemie ztratili
vzdělávací návyky.
Směrem k veřejnosti se škola prezentovala všemi obory a pro tento rok byla
velmi výrazná prezentace literárně-dramatického oboru a oboru výtvarného.

………………………………………………………………………
Razítko a podpis ředitele školy
Základní umělecká škola Chotěboř,
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