
VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

ŽLUTICE

za

školní rok 2012/2013



Úvod výroční zprávy:

Výroční  zpráva  ZUŠ  je  zpracována  podle  zákona  č564/90  Sb.  Se
změnou  131/95  Sb.  Tato  zpráva  poskytuje  informace  o  provozu  a
aktivitách školy a navozuje tvůrčí atmosféru a koncepci pro šk. rok
2013/2014

ZUŠ je umístěna v budově č.157, na Velkém náměstí ve Žluticích.

Budova je v majetku města Žlutice.

Spolupráce s MěÚ ve Žluticích se nadále velmi dobře rozvíjí  a  dle
svých možností podporuje ZUŠ a její aktivity.

Žlutice 11.říjen 2013

Schváleno školskou radou ZŠ a ZUŠ Žlutice 11.11. 2013

Zpracoval zástupce ředitele ZŠ a ZUŠ Žlutice Petr Levanský.



I.

Základní charakteristika školy

název školy:          Základní umělecká škola 

sídlo:                     Velké náměstí 157

                              364 52 Žlutice

právní forma:        Příspěvková organizace s právní subjektivitou

zřizovatel:             Karlovarský kraj, Rada kraje

ředitel školy:          Petr Levanský

všechny součásti
školy-obory:         Hudební a výtvarný

žáci v HO:            127

žáci ve VO:          28

žáci celkem:        155

datum zařazení do sítě škol: 30.6.2001

celková kapacita školy:          160 žáků

součásti školy- odloučené pracoviště v ZŠ Bochově
                         s účinností od 1.9.2007 místo poskytovaného
                         vzdělávání nebo školských služeb:
                         1. Na Špičáku 292, 36453 Chyše.



Absolventi:

I. Stupeň   3
II. Stupeň   0

Celkový počet neomluvených hodin: 0

Vzdělávací koncepce:

 Základní  umělecká  škola  se  řídí  svým  Školním  vzdělávacím
programem  s účinností  od  1.7.2012,  na  kterém  se  podíleli  všichni
pedagogové vyučovaných předmětů.



Studijní obory a jejich zaměření:

Hudební obor: 

Hra na klavír, hra na kytaru, hra na zobcovou flétnu, hra na příčnou
flétnu,  hra  na  klarinet,  hra  na  saxofon,  hra  na  trubku,  hra  na  bicí
nástroje, sólový zpěv, souborová hra.

Výtvarný obor:

Plošná tvorba, prostorová tvorba, objektová a akční tvorba,  výtvarná
kultura.

Výsledky výuky a vzdělávání- výchovné působení 

Prospěch žáků

Počet žáků:                                 155

Prospělo s vyznamenáním:         108

Cílem výuky na naší základní umělecké škole je, aby žáci a následně
naši  absolventi  dosáhli  velmi  dobré úrovně v teorii  a  v praktických
dovednostech ve hře na zvoleném nástroji. 
U žáků, kteří projeví zájem o studium na střední škole uměleckého
směru  se  snažíme,  aby  si  osvojili  potřebné  návyky,  které  budou
zárukou jejich dalšího uměleckého růstu.

V komorní  a  souborové  hře,  mají  žáci  možnost  v praxi  vyzkoušet
veškeré formy, směry a žánrové oblasti, se kterými se v hudební praxi
budou setkávat.



Údaje o přijímacím řízení: 

Přijímací  řízení  a  zařazování  nových  žáků  ke  studiu  na  ZUŠ   ve
Žluticích,  probíhá  jednak formou výchovných koncertů a náborem
v MŠ a ZŠ. Při přijímacím řízení následuje talentová zkouška každého
žáka.



Údaje o pracovnících školy: 

Kvalifikace a aprobovanost učitelů ve šk. roce 2012/2013

Jméno obor stupeň škola praxe
Josef Richter 7613 7 konzerv.

nástroj/61
Nad 30 let

Běla Boková 7613 7 konzerv.
nástroj/61

16 let

Ladislava
Sturm
Kratochvílová

7902 6 SEŠ  bez
aprobace

28 let

Zdeněk
Egermaier

7902 6 SOŠ  bez
aprobace

28 let

Zdenka
Ščecinová

7902 7 konzerv.
nástroj/61

11 let

Miroslav
Zábranský

7902 6 SOŠ  bez
aprobace

19 let

Petr
Levanský

7613 7 konzerv.
nástroj/61

10 let

Jana Kvěšová Studuje
konzervatoř
6 rokem

24 let

Anna
Vaňatová
Mgr.

600 VŠ-
výtvarný
obor

Nad 30 let



Údaje o dalším vzdělávání zaměstnanců

Dokončené studium konzervatoře (4-leté  )       - 2 učitelé

V současné době dokončuje absolutorium na konzervatoři v Teplicích
v oboru hra na zobcovou flétnu                                - 1 učitel.

Další údaje o práci ZUŠ

Nedílnou součástí výuky na základní umělecké škole je prezentace její
práce se žáky na veřejnosti.  Formou koncertů, hudebních besídek a
vystoupení  našich  žáků  pro  rodiče,  různá  občanská  sdružení  a
organizace se práce školy a pedagogů, dostává na to ta správná místa a
je na posluchačích, aby zhodnotili výsledky našeho snažení.

 Spolupráce s městem Žlutice je velmi dobrá a oboustranná vstřícnost
přispívá k rozvoji kultury ve městě a jeho okolí.

  Řadu  let  spolupracujeme  s kulturní  agenturou,  která  provozuje
galerii, kde naši žáci vystupují při různých výstavách.

 V uplynulém školním roce provedla 18 koncertů pro veřejnost. 

Z rozhodnutí zastupitelstva Karlovarského kraje ze dne 18.dubna 2013
byla  dnem  30.6.2013  zrušena  Základní  umělecká  škola  Žlutice,
příspěvková organizace jako taková a dnem 1.7.2013 se sloučila se
Základní školou ve Žluticích, tudíž vznikla nová organizace Základní
škola a základní umělecká škola Žlutice. 
Tím bych rád poděkoval novému zřizovateli  Městu Žlutice, že včas
zareagoval a spolupracoval při sloučení škol a tím zabránil celkovému
zrušení činnosti Základní umělecké školy ve Žluticích.
Pevně  doufám,  že  sloučení  obou  škol  bude  přínosem  jak  pro  obě
školy, tak i pro Město Žlutice.



Závěr

Základní umělecká škola má za úkol poskytovat zájemcům o studium
hudby,  základy  odborného  vzdělání  a  vychovat  z nich  zaujaté
hudebníky,  kteří  dokáží  uplatit  získané  vědomosti  a  znalosti,  jako
amatéři nebo budoucí profesionální hudebníci. 

Zpracoval:                                     Petr Levanský
                                                       zástupce ředitel pro ZUŠ 

Mgr. Luděk Svoboda
      ředitel ZŠ a ZUŠ Žlutice


