Výroční zpráva
Základní umělecké školy, příspěvkové organizace
Komenského 196, 345 61 Staňkov

za školní rok 2020/2021
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1. Přesný název školy
Základní umělecká škola Staňkov, příspěvková organizace
Komenského 196, Staňkov 345 61
IČO 69980217
IZO 108005232
Telefon: 734 493 380
Email: zus.stankov@tiscali.cz
www. zus - stankov.cz
Zařazena do sítě škol s účinností od 1. 9. 1992
ZUŠ s právní subjektivitou
způsob hospodaření: příspěvková organizace

2. Zřizovatel
zřizovatel: město Staňkov, Náměstí T. G. Masaryka 35, 345 61 Staňkov

3. Vedení školy
ředitelka školy: Mgr. Iva Zahořová od 1. 9. 2014

4. Základní charakteristika školy
ZUŠ Staňkov sídlí v Komenského ulici, číslo popisné 196, 345 61 Staňkov.
Součásti školy jsou dvě detašovaná pracoviště: ZŠ Koloveč, Sportovní 307
Lidový dům Staňkov, Dělnická 235
Základní umělecká škola Staňkov má zastoupeny 3 umělecké obory v souladu se školským rejstříkem:
- hudební
- výtvarný
- literárně-dramatický
Kapacita školy je od 1. 9. 2018 - 320 žáků. V tomto školním roce nefungovaly v rámci doplňkové činnosti hudební kurzy pro rodiče a děti od 3 do 5 let.
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5. Průběh vzdělávání
Základní umělecká škola vyučuje podle RVP ZUŠ.
5. 1 Rámcově vzdělávací program ZUŠ Staňkov
Opatřením ministryně školství, mládeže a tělovýchovy byl vydán Rámcově vzdělávací program (RVP) pro
ZUŠ (č. j. 12 955/2010-22 ze dne 31. 5. 2010). Konečná verze tohoto dokumentu byla vytvořena na začátku
května 2012.
Vyučování podle ŠVP bylo podle celostátního harmonogramu zahájeno od 1. září 2012, a to ve všech
1. ročnících I. a II. stupně a v ročnících přípravných.
Od září 2013 začaly podle ŠVP vyučovat i ročníky druhé v obou stupních. V průběhu školních let 2012/13
až 2018/19 obsáhlo ŠVP všechny ročníky přípravného a základního studia. V roce 2019/20 se již vyučuje
pouze podle RVP ZUV a ŠVP ZUŠ Staňkov.

5. 2 Přijímání nových žáků v roce 2020/21
Každoroční přijímací talentové zkoušky slouží k vyhledávání talentovaných dětí, budoucích žáků do všech
uměleckých oborů na uvolněná místa žáků, kteří se ke konci školního roku odhlásí či ukončí docházku v
některém ze dvou stupňů vzdělávání. V roce 2020/21 jsme z důvodu COVID -19 a vládních opatřeních
zvolili pouze tiskovou propagaci talentových zkoušek ve Staňkovsku a na webových stránkách ZUŠ
Staňkov. Talentové zkoušky proběhly dne 21. června 2021. Všichni budoucí adepti prokázali formou hry
své dispozice v jednotlivých oborech. Hodnotila je vždy jmenovaná komise a výsledky byly zapsány do
protokolů. Podle množství uvolněných míst vedení školy přijalo několik desítek nejlepších (podle hodnocení
u talentových zkoušek) a nejvhodnějších (na uvolněná místa v jednotlivých uměleckých oborech, na
doplnění počtů do stávajících skupin v hromadných oborech) žáků. Zákonní zástupci byli informováni o
přijetí zveřejněním rozhodnutí na webových stránkách ZUŠ.
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Celkem tedy bylo přijato 79 žáků do vzdělávání v základní umělecké škole.
5. 3 Ročníkové postupové zkoušky
Ročníkové postupové zkoušky v hudebním oboru proběhly i přes předchozí distanční výuku v důsledku
krizových vládních opatření na škole v týdnu 7. - 11. 6. 2021. Ředitelka školy jmenovala nástrojové komise
3 odborníků, které provedly přezkoušení žáků a vše zapsaly do protokolů a ostatních třídních dokumentů.
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Zkoušky v kolektivních oborech proběhly formou videoukázek či písemného projevu LDO a virtuální
galerie VO na webu MUZEUM ZUŠ. Zákonným zástupcům byly rozeslány odkazy.
5. 4 Absolventské zkoušky
Absolventi I. a II. stupně se prezentují na veřejném vystoupení školy, pouze absolventi 7. ročníku I. stupně,
pokud chtějí pokračovat na II. stupni, absolvují zkoušku i před komisí. Absolventské koncerty proběhly v
těchto termínech:
16. 6. Barbora Záhořová ze třídy Aleny Kuntzmanové ve hře na klavír
24. 6. Koncert absolventů hudebního oboru ze třídy Jaromry Tesařové a Karla Šlehofera
28. 6. Koncert absolventů hudebního oddělení Romany Schuldové
Učitelé zapíší své absolventy s uvedením termínu konání veřejné zkoušky do protokolů závěrečných
postupových zkoušek ve sborovně školy.
V tomto školním roce absolvovalo:
 17 žáků I. stupně: hudebního oboru - 6, výtvarného oboru – 8, literárně-dramatického oboru – 3 žáci
 nikdo z II. stupně.

6. Materiálně technické vybavení školy a výsledky hospodaření
Pro materiálně technický rozvoj školy byly ve školním roce 2020/21 provedeny některé potřebné opravy a
nakoupeno či instalováno nové vybavení:
Opravy hudebních nástrojů. Hrazeno z prostředků školy.
Nákup hudebních nástrojů. Hrazeno z prostředků školy, Šablon II. A Nadace Karla Komárka
Nákup a údržba IT techniky. Hrazeno z prostředků školy.
Nákup notových a knižních materiálů. Hrazeno z prostředků školy.

1.
2.
3.
4.

Plány a výhledy do školního roku 2021/22 v materiálně technické oblasti:
1.

Spolu s Městským úřadem plánovat a postupně opravovat interiér budovy ZUŠ v těchto směrech:
projekt multifunkčního sálku a výtvarného ateliéru v budově Komenského s bezbariérovým
přístupem (dlouhodobý výhled)
 projekt sálku pro ZUŠ Staňkov v možných prostorech LD či jiném objektu (dlouhodobý
výhled)


2. Z vlastních prostředků ZUŠ:
 v rámci inovace a rozšiřování PC na škole průběžná obnova a revize IT techniky a audiovizuální
techniky
 pořízení videotelefonů do všech učeben hlavní budovy ZUŠ Staňkov
 nákup učebních pomůcek pro výuku žáků podle potřeb a žádostí od vyučujících

Základní údaje o hospodaření školy v roce 2020
V závěru roku 2020 škola ukončila hospodaření s hospodářským výsledkem 30 376,55 Kč. Zisk byl
převeden do rezervního fondu.
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Školné ve školním roce 2020/21 činilo:
v hudebním oboru

1900 Kč za rok

ve výtvarném oboru

1200 Kč za rok

v literárně-dramatickém oboru

1000 Kč za rok

v přípravném studiu – výtvarný obor

1200 Kč za rok

v přípravném studiu – hudební obor

1000 Kč za rok

v přípravném studiu – literárně-dramatický 1000 Kč za rok

7. Rámcový popis personálního obsazení školy
Škola disponovala 18 pedagogy – 1 vyučující na mateřské dovolené, 3 vyučující LDO, 2 vyučující VO,
ostatní vyučující HO a 3 provozními zaměstnanci - účetní, školník, uklízečka.
Kvalifikovanost učitelů:
student - 2
plně kvalifikovaní učitelé - 15
uznána délka praxe - 1
Výhledy do budoucna:
Podařilo se splnit cíl, že najdeme učitele hry na kytaru. Připravujeme ŠVP pro zaměření Hra na housle.
Dlouhodobý záměr vedení ZUŠ: učitele podporovat v celoživotním vzdělávání a podle potřeby je vysílat
na kurzy podle jejich odbornosti, kvalifikace a zájmu. Podporovat jejich účast jako porotce v soutěžích.
Zdárné ukončení Šablon II. vyučujícími i vedením.
Dosažené vzdělání učitelů:
 vysokoškolské vzdělání příslušného studijního oboru odpovídající charakteru vyučovaného oboru
doplněné pedagogickým studiem - 7
 vyšší odborné vzdělání ukončené absolutoriem na konzervatoři - 8
 středoškolské vzdělání s dokončeným pedagogickým minimem – 2
 jiné vzdělání: 1
Důchodci: 2
Zvyšování kvalifikace: 1
Prohlubování kvalifikace: všichni pedagogové
Odchody pracovníků na konci a v průběhu šk. roku – nikdo.
Zapojení učitelů do programu celoživotního vzdělávání učitelů:
Vyučující navštívili v tomto školním roce 16 vzdělávacích akcí.
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Počet zapojených pedagogů – 37 (pedagogové se zapojili vícekrát).

8. Vlastní hodnocení školy a kontroly
8. 1 Vlastní hodnocení školy
Vlastní hodnocení školy proběhlo v červnu školního roku 2019/20.
Výsledky šetření najdete v autoevaluační zprávě na webových stránkách ZUŠ Staňkov:
https://www.zus-stankov.cz/clanky/dokumenty-skoly/
8. 2 Kontroly na ZUŠ Staňkov v roce 2020/21
V tomto školním roce nebyly ve škole provedeny žádné kontroly.

9. Prezentace a akce ZUŠ v roce 2020/21
9. 1 Prezentace školy na veřejnosti a informovanost rodičů a žáků
Široká veřejnost a především žáci naší školy a jejich rodiče jsou pravidelně informováni prostřednictvím
těchto veřejných prostředků: nástěnky uvnitř budovy, v provozu jsou webové stránky ZUŠ s aktuálními
informacemi, důležité informace si žáci, zaměstnanci a zákonní zástupci mohou přečíst na nástěnce iZUŠ, a
v neposlední řadě zdrojem informací o současném dění na ZUŠ je též časopis Staňkovsko, které vydává
město Staňkov.
V letošním školním roce 2020/21 proběhla pouze okresní a krajská přehlídka LDO Recitátor 2021.
Ostatní soutěže a přehlídky byly zrušeny z důvodu nařízení vlády.
Úspěchem byl postup 3 žákyň Jitky Pluháčkové z okresního do krajského kola přehlídky.

9. 2 Akce celoškolního charakteru
Ve školním roce 2020/21 ZUŠ Staňkov uspořádala:
5 akcí pro rodiče a veřejnost,
5 koncertů pro ostatní školy a školská zařízení,
7 akcí pro vlastní žáky.

10. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních projektů
Naše škola se nezapojila do žádného rozvojového či mezinárodního projektu.
Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů
ZUŠ Staňkov nespolupracovala s podobnými organizacemi.
Projekty realizované z cizích zdrojů
Z Evropských fondů – Šablony II. pro ZUŠ 2/2019 – 2/2021.
Získané dotace, granty a sponzorské dary
Ze zdrojů Plzeňského kraje – přehlídka Recitátor 2021 – 25 000,- korun.
Z daru Nadace Karla Komárka a Autocont s. r.o. – Piana do škol – 219 000, korun.
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Ve Staňkově dne 30. 9. 2021

Výroční zprávu zpracovala Mgr. Iva Zahořová, ředitelka ZUŠ
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