VÝROČNÍ ZPRÁVA
ZUŠ Jana Štursy
60. školní rok
2011 - 2012

a/ Charakteristika školy
Základní umělecká škola Jana Štursy Nové Město na Moravě je školou čtyř oborovou s
oborem hudebním, výtvarným, tanečním a literárně-dramatickým. Navštěvují ji žáci, kteří při
průzkumech a talentových zkouškách prokážou schopnosti pro daný obor. Vzdělání na ZUŠ
jim přinese základy znalostí a dovedností ve zvoleném oboru a připraví je dle potřeby pro další
studium na středních a vysokých školách uměleckého zaměření.
Ve školním roce 2011/2012 navštěvovalo školu celkem 573 žáků, což je o 2 více, než v
roce předcházejícím.
Základní umělecká škola Jana Štursy je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou a
jejím zřizovatelem je od 1. 1. 2004 město Nové Město na Moravě.
Plný název a adresa školy:
ZUŠ Jana Štursy Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
Vratislavovo nám. 121,
592 31 Nové Město na Moravě,
tel.: 566 598 260
e-mail: eva.mosnerova@zus.nmnm.cz
webové stránky školy: zus.nmnm.cz

Prostorové vybavení školy
ZUŠ má od roku 1997 dvě budovy. Hlavní budova se nachází na Vratislavově náměstí
čp. 121, v místě první měšťanské školy v Novém Městě na Moravě. Vyučuje se tu od roku
1954. Dům je majetkem MěÚ. Zde je soustředěna většina hudebních tříd /celkem sedm/,
učebna tanečního oboru, výtvarného oboru a ředitelna. Druhá budova na Monseově ulici je od
1. 1. 2004 také majetkem MěÚ. Výuka v ní byla zahájena 1. ledna 1997. Zde jsou čtyři hudební
třídy, učebna literárně dramatického oboru, jejíž prostor je členěn na dvě místnosti. Větší je
upravena jako víceúčelový sál. Dále je v budově ateliér výtvarného oboru.
Prostorové podmínky na hlavní budově ani na Monseově ulici nejsou plně vyhovující a
dostačující. Dosud se nepodařil vyřešit problém s učebnou bicích nástrojů a zkušebny pro
dechový orchestr. Nebyly nalezeny vhodné prostory. Město Nové Město na Moravě v současné
době nemá finanční prostředky na řešení prostorových problémů školy.
Počet učeben: hudební obor

10 pro individuální výuku
1 pro skupinovou výuku
taneční obor
1
výtvarný obor
2
lit. dramatický obor 1

Další využitelné prostory:

koncertní sál
ředitelna
dvě šatny pro žáky
sklad pro výtvarný obor

Materiální vybavení a údržba školy:
Ve školním roce 2011/2012 přibylo do koncertního sálu na Monseově ul. křídlo zn. W.
Hoffmann Tradition t 177 od firmy Bechstein v ceně 422 580-,Kč. Škola získala finanční
příspěvek 80 % z krajské dotace na opravy a nákup učebních pomůcek ve výši 200 000,- Kč a
dále na něj přispělo 100 000,- Kč město Nové Město na Moravě. Byl zakoupen piánový
akordeon CARMEN 24, tento nástroj mohou využívat žáci v souboru a může být zapůjčován
žákům, kteří se účastní soutěží ZUŠ. Do třídy bicích nástrojů byly zakoupeny conga LP Aspire.
Dále jsme pořídili syntezátor Roland, který bude využívat jak dechový soubor, tak kapela
Swing band a soubor bicích nástrojů Asaf.
V budově na Vratislavově nám. byla přistavena šatna před třídu TO. Dřívější
nevyhovující šatna v přízemí byla spojena s vedlejší houslovou třídou. Vytvořil se tak větší
prostor a výuka houslového souboru tak může probíhat ve vlastní třídě. Bohužel se ještě
nepodařilo vybavit tuto třídu novým nábytkem.

vánoční koncert

b/ Přehled učebních plánů
Na škole se vyučuje podle učebních plánů schválených MŠMT ČR
dne 26. 6. 1995 pod č. j. 18418/95
Hudební obor:
Učební plán: č. 1, č. 2a, č. 2b, č. 3, č.5a, č. 5b, č. 6, č. 8, č. 9, č. 10, č. 12, č. 1
Literárně dramatický obor:
vyučuje v přípravném ročníku a na 1. stupni podle vzdělávacího programu schváleného
MŠMT dne 30. června 2004 pod č. j. 22 558/2004 – 22 s platností od 1. 9. 2004 – učební plán
č. 1, č. 2, a na II. stupni podle vzdělávacího programu schváleného MŠMT pod č. j.
22035/2005 - 22 platném od 1. 9. 2005

Taneční obor:
vyučuje v přípravném a 1. stupni podle inovovaných dokumentů schválených pod č. j. 17
620/2003-22, uč. plán č.:1,2 a na 2. stupni podle dokumentů č. j. 17 621/2003- 22, uč. plán č. 4.
Výtvarný obor:
výuka probíhá podle inovovaných učebních dokumentů schválených pod č. j. 18
455/2002 - 22, uč. plán č. 1, 2, 3.

c/ Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

zaměstnanci ZUŠ J. Štursy - šk. rok 2011/2012
první řada zleva:
Sobotka Petr, Kropáčková Věra, Eliášová Alena, Urbanová Marta, Mošnerová Eva, Ryšánková
Barbora, Popelová Nečasová Markéta, za ní Miko Ladislav, Hubáčková Pokorná Lada, Šteidlová
Kateřina, za ní Dvořáková Libuše, Hrubcová Dita, Obr Martin
druhá řada zleva:
Ullmann Michal, Machek Tomáš, Vodičková Denisa, Rejpalová Hana, Holá Miroslava, Orel
Libor, Mrlík Miloslav, Lán Jan, Fialová Marie, Nosek Jan, Dvořáková Markéta, Bartoš Lukáš,
Reisinger Petr

Pedagogičtí pracovníci
V tomto školním roce odešla na mateřskou dovolenou Markéta Dvořáková a za ni
nastoupila na dohodu Jarmila Vlčková, absolventka PFUP Olomouc - učitelství HV. Ve
výtvarném oboru pokračuje po rodičovské dovolené p. uč. Denisa Vodičková a na mateřskou
dovolenou odešla Věra Hromková, která ji zastupovala. V témž oboru od pololetí vystřídala
Martina Jelínka jeho manželka Hana Jelínková, která vystudovala na PFUP v Olomouci
učitelství výtvarné výchovy pro ZUŠ a má zcela vyhovující kvalifikaci. V oboru literárně
dramatickém nastoupila na část úvazku během rodičovské dovolené Lada Hubáčková Pokorná.
Jinak zůstal učitelský sbor ve stejném složení jako v roce minulém.

V tomto školním roce jsme se rozloučili s bývalou kolegyní Olgou Slezákovou, která
byla jednou ze zakladatelů hudební školy v Novém Městě na Moravě. Zemřela ve věku
nedožitých 84 let.
Pedagogický sbor školy byl složen z 18 učitelů hudby (11 mužů a 7 žen), 2 učitelů
výtvarného oboru, 3 učitelů literárně dramatického oboru a 2 učitelů tanečního oboru.
Z 18 učitelů HO je 12 absolventů konzervatoří. Tři z nich mají navíc vysokoškolské
vzdělání (FF MU, JAMU, AMU), jeden vysokou školu v tomto roce dokončil. Tři jsou
absolventy PF s oborem Hv. Jednomu učiteli chybí odborná a pedagogická způsobilost a
jednomu odborná kvalifikace. Jsou to však výkonní umělci a kvalifikace jim byla uznána.
Ve výtvarném oboru vyučovali kvalifikovaní učitelé. Jeden z učitelů má vysokoškolské
vzdělání (SŠUŘ Brno, MU Ped. fakulta, mistr odb. výchovy um. předmětů) a druhý má také
odpovídající kvalifikaci (PFUP v Olomouci učitelství výtvarné výchovy pro ZUŠ). V tanečním
oboru má jedna z učitelek taneční konzervatoř J. Ježka. Druhé učitelce chybí odborné vzdělání
na taneční obor, je ale absolventkou naší školy a v TO učí jen na část úvazku. Další část úvazku
má v LDO a pro tento obor je plně kvalifikovaná (AMU- dramatická výchova).
V literárně - dramatickém oboru vyučuje učitel s vysokoškolským vzděláním (DiFa
JAMU) a na část úvazku absolventka FF UP. Nyní studuje JAMU obor dramatická výchova a
tak si pedagogické vzdělání doplňuje. Třetí učitelka má také odpovídající vzdělání (Div. fakulta
JAMU Brno- dram. výchova, PF MU Brn -učitelství pro 1. stupeň ZŠ, FFUP Olomouc- dějiny
dram. umění)

Ostatní zaměstnanci
Ve škole pracuje na plný úvazek ekonomka, která zároveň plní i funkci sekretářky a
hospodářky. Na poloviční úvazek dvě uklízečky a školník na 0,375 úvazku.

Absolventské vystoupení - literárně dramatický obor

d/Údaje o přijímacím řízení
Na základě talentových zkoušek konaných v květnu 2011 byl pro školní rok 2011/2012
přijat následující počet žáků:
Hudební obor
Taneční obor
Výtvarný obor
Literárně dramatický obor

49
20
32
8

Přijímací zkoušky pro školní rok 2011/2012 se konaly 29. května 2011 a dostavilo se
k nim celkem 116 žáků, z toho bylo 57 zájemců o hudební obor, 31 zájemců o výtvarný obor,
20 zájemců o taneční obor a 8 o literárně dramatický obor.

Dechový orchestr ZUŠáci na plese ZUŠ v KD

e/Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků
Výsledky vzdělávání žáků v jednotlivých oborech:

Hudební obor
Výtvarný obor
Taneční obor
Literárně dramatický obor

prospěl
s vyznamenáním

prospěl

neprospěl

206
105
60
37

56
0
0
3

1
0
0
0

Úspěšná žákyně (2. místo v ústředním kole celostátní soutěže ZUŠ ve zpěvu)
Hana Kuželová na koncertě ke dni památek v HG

Absolventi za školní rok 2011/2012
HO
1. stupeň
2. stupeň

21
4

VO

TO

8
1

1
0

LDO
3
2

Všichni absolventi úspěšně vykonali závěrečné zkoušky, nebo předložili své závěrečné
práce a ukončili studium I. či II. stupně příslušného oboru.

Hudební soubory
Ve školním roce 2011/2012 pracovalo na škole celkem 12 souborů. 9 souborů v oboru
hudebním, 3 v literárně dramatickém a 1 v tanečním oboru. V souborech pracovalo celkem 162
žáků.
Hudební soubory:
- velký dechový orchestr ZUŠ
- akordeonový soubor
- flétnový soubor
- klarinetový kvartet
- swing band
- kytarový soubor
- houslový soubor
- soubor bicích nástrojů
- žesťový soubor

počet žáků

vede

50
13
7
4
12
19
9
8
5

P. Reisinger a L. Miko
M. Obr
Michal Ullmann
Ladislav Miko
Jan Lán
Miloslav Mrlík
Eva Mošnerová
Libor Orel
Petr Reisinger

Soubory LDO:
soubor I. cyklu.
soubor I. cyklu
soubor II. cyklu

9
5
8

Kateřina Šteidlová
Tomáš Machek
Tomáš Machek

Soubory TO
soubor I. a II. cyklu

13

Dita Hrubcová

K talentovým zkouškám na střední a vysoké školy se připravovalo celkem 8 žáků:
Konzervatoř Brno / dramatický obor/
SUPŠ Jihlava /obor malba/
SSUD Brno /obor fotografie/
SSUD Brno /obor grafický design/
SSUD Brno /obor malba/
SSUD Brno /obor design interieru/
ČVUT Praha, Fakulta architektury
PFUP Olomouc /učitelství VV pro ZUŠ a SŠ/

Markéta Malá
Gabriela Novotná
Petra Nováková
Karolína Novotná
Marcela Putnová
Ivana Jarošová
Rostislav Krones
Barbora Kubická

7 žáků bylo ke studiu přijato.

Úspěšný žák (2. místo v ústředním kole celostátní soutěže ZUŠ ve hře na bicí)
Libor Orel na koncertě ke dni památek v HG

Účast v soutěžích
MŠMT vyhlásilo pro školní rok 2011/2012 celostátní soutěž hudebního oboru a soutěžní
přehlídky tanečního oboru základních uměleckých škol. Naši žáci se zúčastnili v těchto
disciplínách:
Hudební obor:
- Sólový a komorní zpěv
- Hra na dechové nástroje
- Hra na bicí nástroje
Taneční obor:
Soutěžní přehlídka

Soutěž hudebního oboru:
Celostátní soutěž HO ZUŠ
Školní kolo
Okresní kolo

Krajské kolo

Celostátní kolo

11 soutěžících
/hra na bicí -2, sólový zpěv - 4, hra na dechové nástroje –5/
10 soutěžících
hra na dechové nástroje
3x1. místo
hra na bicí nástroje
1. místo, 2. místo
sólový zpěv
2x 1. místo
3 soutěžících
hra na dechové nástroje
1. místo
hra na bicí
1. místo
sólový zpěv
1. místo
2 soutěžící
hra na bicí
2. místo
sólový zpěv
2. místo

Taneční obor
Soubor „Ostošest“ krajskéá taneční přehlídka (ocenění za přesvědčivou interpretaci,
nominace do národního kola)

Literárně – dramatický obor
Lucie Chodilová a Andrea Pejchová
postup na celostátní přehlídku dětských recitátorů Dětská scéna 2012,
Soubor „Pedro ve vedru“/ Lenka Dobrovolná, Anna Hubáčková, Kateřina Vodičková, Petra
Vodičková, Lucie Macová, Jaroslava Řezníčková, Ivan Štrobl, Jakub Chocholáč/
postup na národní přehlídku mladého divadla Mladá scéna 2012
Nejmladší soubor LDO
čestné uznání v krajském kole přehlídky dětského divadla Dětské scéna 2012 za
představení Modrý medvěd

Martin Obr na koncertě učitelů v HG

f/ Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků:
Seminář pro management ZUŠ a koordinátory ŠVP ZUV

Dramatická výchova ve škole 2011 – tělo a emoce
Hlas jako individualita aneb cesta k autenticitě hlasového projevu
Dětská scéna 2012 - drama a divadlo z amerického pohledu
Konference k RVP ZUV a ŠVP v rámci projektu „Podpora ZUŠ“.

Markéta Dvořáková
Libuše Dvořáková
Kateřina Šteidlová
Denisa Vodičková
Markéta Popelová
Kateřina Šteidlová
Jan Lán
Eva Mošnerová

Metodika smyčcových nástrojů a doplňující předměty pro učitele ZUŠ a SUŠ
/ akreditovaný vzdělávací program – Konzervatoř Brno/
Barbora Ryšánková
Celostátní setkání dramatických oborů ZUŠ
/seminář pro pedagogy dramatických oborů/
Nové pohledy na vyučování hry na kytaru na ZUŠ a SUŠ
/ akreditovaný vzdělávací program – Konzervatoř Brno/

Tomáš Machek
Kateřina Steidlová
Miloslav Mrlík

Celostátní setkání řídících pracovníků škol a školských zařízení v sekci ZUŠ
Zvyšování kompetence vedoucích pracovníků ZUŠ (grantový projekt) Eva Mošnerová
Petr Sobotka

g/ Údaje o výsledcích inspekce
Ve školním roce 2011/2012 byla na škole provedena veřejnosprávní kontrola využívání
prostředků státního rozpočtu poskytnutých ZUŠ J. Štursy Nové Město na Moravě, příspěvkové
org. podle ustanovení § 160 odst.1. písm. c) a podle ustanovení § 163 zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.
V kontrolované oblasti nebylo touto veřejnosprávní kontrolou zjištěno porušení
uvedených právních předpisů.

h/ Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních
programů
Škola pokračovala v grantovém programu „Zvyšování kompetence vedoucích pracovníků
ZUŠ“, který zprostředkoval Kraj Vysočina. Projekt podpořil evropský sociální fond a Evropská
unie. Cílem projektu je zvýšení kompetence v oblasti řídící a personální politiky školy. V rámci
projektu je realizováno komplexní vzdělávání po dobu dvou let v rozsahu 240 hod. a na něj
navazující vzájemná výměna zkušeností formou workshopů a stáží. Partnery projektu jsou ZUŠ
Havlíčkův Brod a ZUŠ Gustava Mahlera Humpolec.

ch/ Údaje o spolupráci s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími
partnery při plnění úkolů ve vzdělávání.
Škola podpořila a podílela se na organizaci třetího Novoměstského Slunohraní, což je
letní dílna komorní hudby. Je určená především pro neprofesionální hudebníky (hráče na
smyčcový nástroj), se zájmem o komorní hru. Novoměstské Slunohraní se konalo pod záštitou
Nového Města na Moravě, pořadatelem bylo občanské sdružení Komorní hudba dnes o. s.
Projekt podpořili také Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nadace OKD a Nadace
Život umělce.

i/ Údaje o aktivitách školy
1. Školní akce:
- interní koncerty
- koncerty sólistů
- podvečer poezie
- podvečer příběhů
- vánoční koncert
- adventní čtení
- III. Ples ZUŠ J. Štursy

7 x ročně
HO 2x aula gymnázia
LDO 1x
TO
HO, TO, LDO,VO
LDO
„ Kolotoč se rychle točí, na Matěje při výročí“ –
únor 2012
- třídní přehrávky:
M. Obr, L. Miko, H. Rejpalová 3x, L. Dvořáková 2x, - absolventské koncerty
1x HO, 2x LDO
- výstava absolventů VO a koncert bývalých žáků ZUŠ
Horácká galerie březen 2012
- koncert pedagogů školy
Horácká galerie - březen 2012
- koncert Z-UŠáci
Kulturní dům - duben 2012
- výstava prací žáků VO
Horácké muzeum - květen 2012
- koncert TO
Kulturní dům – květen 2012
- koncert ZUŠ k 60 výročí
HO, TO, LDO v- květen 2012
- Odpoledne s divadlem
přehlídka celoroční práce souborů LDO
- zahájení divadelního festivalu „Sbírka motýlů“ – Asaf, LDO 8. 6.2012

2. Víkendové akce
- víkendová soustředění souborů LDO a TO
- pozorování hvězd PTV
- vystoupení žáků LDO
divadelní festival „Sbírka motýlů“
Loutkářské jaro Brno
Loutkářské jaro Třebíč
div. přehlídka „Nadělení“ Brno
Chrudimské rybičky
Loutkařská Chrudim
- vystoupení žáků HO na koncertu v ZUŠ Milevsko
- vystoupení souboru bicích nástrojů Asaf
„Vánoční náměstí“ Žďár nad Sáz.
ples gymnázia v Novém Městě na Moravě
ples gymnázia ve Žďáře nad Sázavou
firemní akce Ski hotel
Paprsky Vysočiny Ski hotel
festival „Pod Zelenou horou“
- koncert kytaristy Vladislava Bláhy v HG - pro žáky kytarové třídy
- vernisáž v Brně – žáci kytarové třídy
- setkání důchodců v Rovném – Z-UŠáci
- jarmark v Krátké – Swing Band
3. Mimoškolní aktivity
- pro MÚ:

- pro MŠ a 1. tř. ZŠ
- pro HG a HM
- pro Klub seniorů
- pro Zdislavu
- pro Svaz invalidů
- Talent vysočina

vítání občánků - LDO,HO (18x)
„Týden památek“ – vystoupení HO, TO v HG
vystoupení pro MÚ – „setkání s občany“
zahájení adventu – Asaf
vystoupení na akci Den dětí v HG - HO, VO
vystoupení žáků HO, TO na slavnostech města
Nova Civitas
koncert - HO, LDO, TO (5x),
vystoupení TO při vyřazování dětí z MŠ
zahajování výstav - HO, LDO
Den seniorů - koncert Z-UŠáci v KD
vánoční posezení - LDO,
Zdišibál - TO
vystoupení - HO
vystoupení při předávání cen – KD Žďár nad Sázavou 2x

4. Ostatní vzdělávací akce
Zájezdy HO - Národní divadlo v Brně – Rusalka
- Concertino Praga - koncert vítězů rozhlasové soutěže v Rudolfinu

Škola byla pořadatelem okresního kola dětských divadelních a loutkářských souborů a
recitačních kolektivů, obvodního kola ZUŠ sólových recitátorů, okresního kola Wolkerova
Prostějova. V HO potom pořádala okresní kolo celostátní soutěže ZUŠ v sólovém zpěvu.

„Terra Australis Incognita“ – vystoupení tanečního oboru v KD

j/ Školné v roce 2011/ 2012
PHV
PVV
PTV
PLDO
HO
HO (1,5 h)
HO ( dva nástroje)
VO
TO
LDO

1300,- Kč
1350,- Kč
950,- Kč
950,- Kč
1550,- Kč
1800,- Kč
2 100,- Kč
1350,- Kč
1250,- Kč
1150,- Kč

V roce 2011/2012 se naší škole podařilo získat pro několik žáků ze sociálně slabších
rodin příspěvek na školné z nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových v celkové
výši 10 500,- Kč.

Nové křídlo W. Hoffmann Tradition t 177 od firmy Bechstein
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