Z kladní uměleckd škola Val.

Klobouky, Smetanova 116

Vyročnízprá.na o činnosti
ZUS ValašskéKlobouky

ve školnímroce 2al4l201.5.

Charakteristika školy

.
.

Název školy' sídlo:
Základní umělecká škola Valašské Klobouky
Smetanova 116,766 0l Valašské Klobouky, IČo463||149

odloučená pracoviště:
Vlá í, Nedašov, Drnovice, Újezd, Vlachovice, Francova Lhota

Brumovo Štitnanad

.
.

Zíizovatel, adresa z izovatele.
Z|ínsky k'aj, t ída Tomáše Bati 2l , 7 61 90 Zlín

Jméno editele školy
Zdeněk Matušinec

.
.
.

Statutární zástupce editele
Mgr. Andrea Kamenčáková

Kontakt na za ízení(tel., fax, web, e_mail):
tel.57? 32A 180, www.zus-valasskeklobouky.webnode.c4

e-mail

eUr

ili_r:4!l34l94

Jméno pracovníka pro informace.

Matušinec Zdeněk, Manová Marie, Mgr. Kamenčáková Andrea

.

Datum
r .9.

.

z

ízení(založení) školy' datum laÍaz'ení do

1955

26.3.1996

sítě, poslední aktualizace
I.I

.2009

Celková kapacita školy podle Rozhodnutí o za azení do sítě.
500 žák

v síti.

Z kladní uměleckd škola Val.

Klobouky, Smetanova 116

Základní r[daje za školní rok 2014naÉ _viz tabulka
ZákŮ celkem

485

Z toho dospěl ch žák

0
0

Dospě l.ích absolventti

V

še vybíraného p

:

íspěvku za měsíc ($8 vyhl. č.lll2005 Sb.) ve školním roce 201412015z
Školnév iednotliv'Ích oborech (pololetně)

Hudební obor - individuální
Hudební obor - skupina
Tanečníobor, PHV
VvtvarnÝ obor

l

Kč
850'_ Kč
750'_ Kč
850.- Kč
100'-

Základní umělecká škola ve Valašsk;fch Kloboukách je p íspěvkovou organizací Zlínskéhokraje.
Poskytrrje základy vzdělriní ve t ech uměleckych oborech - hudebním, vytvarném a tanečním.Škola
organizuje studium p eváŽně pro Žáky základních a st edních škol. Vyuka probíhá podle schválen;ich
učebníchplánti a Švpve formě p ípravnéhoa ákladního sfudia I. a II. sfupně. Žaci hudebního oboru
získávají praktické zkušenosti v souborech a uplat ují je p i četn ch vystoupeních na ve ejnosti v rámci
regionu. Základní umělecká škola každoročně p ipravuje nadané Žáky ke sfudiu na st edních a vysokych
školách uměleckého zamě ení ( konzervato e, umělecké školy vytvarného směru ).
ZUŠValašské Klobouky má dlouholetou tradici, byla zaloŽenav roce l955. Vzhledem k velké spádové
oblasti má sedm odloučen; ch pracovišť( Brumov-Bylnice, Štitna nad Vlá í, Nedašov, Drnovice, Újezď,
Vlachovice' Francova Lhota ). Ve všech odloučen;ich pracovištích se vyuěuje hudební obor, v Újezdě,
Drnovicích a Štitnenad Vláff také vytvarn,obor. oborová nabídka koresponduje s pot ebami v regionu.
Kapacita školy j e odpovídaj íci a je napl ována.
Rada školy není z ízena. Štolamá qfbornou spolupráci se všem i Základními a Mate skymi školami
v regionu, Pfo něž po ádá qchovné koncerty. Naši žÁci vystupují na školníchAkademiích a jin;ich akcích
škol a obcí. Velmi oblíbenájsou také vystoupení našeho Dechového orchestru v rámci regionu i mimo něj.
Do povědomí širokéhookruhu posluchačfi se v posledním období dostává také Tanečnísoubor Sombreros.
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Yzdélrátvacíprogramy školy
ZUŠvyučuje podle učebníchplán schválen;ich MŠMrČn ze dne26.6.2005 pod číslemjednacím l8418lg5
s irčinnostíod l .9.2005. U jednotlivych žáktlje q uka rozpracována ročnímisfudijními plány. od l .9.2012
vyučujeme podle ŠvpZUŠValašské Klobouky. Hudební naukaje vyrčována do 5. ročníku.

obory vyučované ve škole ve školnímroce 2014l20l5z
Obor :
Počet žákil
Počet t íd
Počet hodin
Poěet ŽákŮ s rozší.vrnrč.

Literárně dramaticky

Hudební
312
t2.60
302

0
0
0
0

0

Taneční
40
0.50

t2
0

V.Ífvarn
133
1.3'7

33
0

Dalšídaje :

.
.

Vyučovanénástroje v hudebním oboru : klavír, EKN, housle, viol4 violoncello, zobcová f7étna,
p íčnáflétna, klarinet, saxofon, trubka' pozoun' trombon, tenor, baryton, tuba' bicí nástroje, akordeon,
kytara, elektrick á $ara, baskyara, zpěv .
Soubory

:

dechovy orchestr
smyčcoqf soubor
smyčcovékvarteto
komorní orchestr
pěvec\i sbor
2 barokní soubory
kyarové trio
klarinetové kvarteto
klarinetové trio
soubor zobcovych fléten
tanečnísoubor,, Sombreros

'r
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Úoaje o pracovnících školy
Pedagogičtípracovníci ve školnímroce 2aÚD0l5z
k datu 30.6.2}rc
p epočtené
počet fozick;ich
lnterní pracovníci
Externí pracovníci

l7

osob

ťrvazky

15,32

a

J

1,09

Datšírfidaje o pedagogick ch pracovnících ve školnímroce 2al3?0l4:
(u pedagog dtichodového věku vymaěte vedle po adového číslaD , U absolvent A)
Ped. pracovníci
- po .číslo

t-A
2-A

3-A
4-A
5-A
6-A

7-A

8-A

9-A
10-D

lt

t2

l3
14-A
15

l6
t7

t8-A
l9-D
20-A
21-A
22-A

Pracovní zaŤazeni,
funkce
učitel Ho/klavír
učitel Holklavír
učitel Ho/klavír
učitel Vo
učitel Ho/dechv
učitel Ho/dechv
uěitel Ho/dechv

ást. editeleZUS
Ho,HN,klavír

Věkov pr

I

I
I

editel ZUŠ"Ho/dechv

učitel Ho/klavír'zpěv
učitel Ho/lrousle
učitel Vo
učitel Ho/klavír
učitel Ho/housle
učitel Hoiklavír
učitel Ho/klavír
učitel Ho/klavír

Kvalifikace
Rok ped.
(stupe vzdělání, obor, aprobace, DPS)
praxe
VS, ostr. Un. klavír, MgA.
18
Konzervato , klavír
l9
Konzervato , klavír
9

0,57
I

I
I

I

uěitel Ho/dechv
učitel Ho/dechv
učitel To
učitel Ho/wěv,klavír
učitel Ho'HN,kytara

Komentá k tabulkr{m dopl ujícív

Uvazek

1

0,48
0,57
0,26
I
I

0,70
0,35
I

MD
1

0,70

MD

0,78

Konzervato , trubka
Konzervato , klarinet
Konzervato , pozoun
VS, PdF UP Olomouc

z5
35

30
25

Konzervato , klarinet
Konzervato , klarinet
SpgS, Wchovatelsfuí

15

45

VŠ,PdF ostr. Un., Lid.konz.,zpěv
VS, Ostr. Un. HV, Lid.konz.,kytara
Konzervato , trubka
SS, studuiící Konzervato Opava
SŠ,sfuduiící Konzervato Brno
sUPŠ,kresba, DPs
Konzervato , klavír
Konzervato , viola
Konzervato , klavír
Konzervato , klavír
Konzervato klavír

še uvedené daje

'

29
J

l5

33

t2
2

22

t2

4l
6

l4
I

:

měr pedagogickych pracovník ZUŠv roce 2015 je a3.9 roku, Ženyjsou zastoupeny 55oÁ.
jsou dopl ováni mlad mi absolventy Konzervato a dalšíchuměleckych škol.
pedagogové
Zkušeni
Spolupráce učitel st edního věku s mlad;mi je na pat ičné ši. Starší pomáhají radou i p íkladem.
"
Kolektiv učitel je plně aprobovany. Zaěínajícípedagogové
spolupracují s kolegy a dopl ují si
pot ebné vzdělání na semíná ích.

í
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Aprobovanost a stupe vzdělání učitelri ve školním roce 20t4l20t5l

voÁ

Požadovan sfupe v zdělání

t00 %
t00 %

Aprobovanost rnhlkv

Nepedagogičtípracovníci ve školnímroce 20t4l20t5z

lnterní pracovníci
Externí pracovníci

Dalšídaje

k datu 3A.6.2015
počet fuziclc ch
p epoětené
osob
rivazkv
3
2,250
0

0

o nepedagogiclc ch pracovnících ve školnímroce 20l4l2015z

ostatní pracovníci
- po .číslo

Pracovn

í zaÍazení,funkce

[Jvazek

I

ekonom

I

2

školnice

I

3

uklízečka

0"2s

Stupe vzděláni,obor
VS, ekonomika
st ední
základní

Udaje o dalšímvzdělávání pedagogiclc ch pracovník ( DVPP ) a ostatních pracovníkr školy :

Akce

Skolení BozP + Po
Komunikace pro vedoucí pracovníky
Novela 2.563, platv

Kolokvium

editelťr

Prac.setkání editel

Metodick

den

Učetnicfuí Po

Prac.setkání editel
Pracovní s tkání zus ZK
Kurz MS Excel pro pokroěilé
Letní dílny - HN
Celkem

Počet rlčastníkri
2?

Cena za akci
0,-

2

1220,-

I

400,3 000,-

2
I
I

I
1

z

0,-

0,I 000,0o-

I

4 000,I 249,-

I

4 630,-

35

15 499,-
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Úoa;" o za azování dětí a žákri
Nově aÍazené děti a žáci do iednotliv ch oborrťr ve školnímroce Ž0t4l20l5z
Obory

:

Počtv žik p ihlášen ch

Počtv Žák p iiat'ch

il8

:

Hudební

8l

:

Literrírně dramaticlď

l0

0
0

Taneění

VrÍtvarn
92
63

10

Komentá k vvoji z[jm žák .
Největší zájemje o studium hudebního oboru. Poptávka je zejména o hru na klavír, v poslední době také

o hru na elektronické klávesové nástroje. Z dechoq ch nástrojti nejvíce ák navštěvuje obor hry na
zobcovou flétnu, s možností pozdějšího p esfupu na jin; dechovy nástroj ( fuzické p edpoklady ). Dalšími
preferovanymi obory jsou hra na housle a kytaru. V poslední době stagnuje zájem o hru na žestbvénástroje.
Celkově zájem o hudební obor každoročněp ekračuje kapacitní možnosti školy.
Stabilní je ájem o vytvarny a taneění obor.

Vysledky vychovy a vzdělávání
Absolventi školy ve školnímroce 201412015 v jednotliv ch oborech
Obory ;
Počtv absolventu

Hudební
t9

:

:

Literrírně dramatick
0

Taneční

V'Ítvarn
4

6

Záci p ijatí ke studiu na st ední školy' vysoké školy: (p ijímacíÍízení2015)

UMPRUM

Konzervato

p ihlaš. I P

qfvarného směru
p ihlráš. I priiato

p ihláš. I P iiato
I

i^iato

2

2

Hodnocení žákrl na konci školního roku 20l4l2015z

,,

357

Stupe hodnocení
prospěl
97

směru

p ihlriš. l priiato
I

SUPŠUherské Hradiště, MU Brno.

s vyznamenantm

VS uměleckého

Jiná st ední škola

neprospěl
0

I

Jiné navazujícína

ZUŠp ihlríš. priiuto

l
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sledky soutěŽíve školním roce 201412015

Ve školnímroce 20142015 se naši žirci zťrěastnili Nrírodnísoutěže zUŠvyhlašované MŠMTv oborech

s lovy

zpěv, hra na dechové nástroje a soutěže tanečního oboru.

Školníchkol se zričastnilo v s lovém zpěvu 17 soutěžících(l0 postupti do okresního kola)
ve h e na dechové nástroje d evěné 6 soutěžících( posfupti do oK)
ve h e na dechové nástroje žestbvé8 soutěžících(8 posfupti do oK)

okresní kolo: s loqi zpěv

l.místo 2(1 spostupem)

hra na zob.fl.
hra na dech.nástr d evěné l.místo 2 s postupem
hra na dech.nástr žestbvél.místo 5 (4 s postupem)

Krajské kolo:

Ust ední kolo

2.místo 3.místo
2.místo 2
2.místo 3

2

3.místo 2

s lovy

zpěv
l.místo 1
hra na dech.nástr d evěné l.místo l s postupem
hra na dech.nástr žesťovél.místo 2 (1 s postupem)
hra na dech.nástr Žestbvé l.místo _ Miroslav Ser
hra na dech.nástr d evěné 2.místo _ Pavel Macháč

2.místo 1
2.místo 2

- trubka
- klarinet

V

soutěŽi Tanečníhooboru se v okresním kole prezentovala naše škola 3 choreograťremi (17 tanečnic).
2 tanečnískupiny postoupily do Krajského kola.
V Krajském kole získaly naše tanečnice za své qikony 3 ocenění.

Ve školním roce z0l4/20l5 se uskutečnil 5. ročníksoutěže houslist do l0 let ,,Klobucké husličky"
Žaci V1itvarného oboru se írspěšně zírčastnilisoutěže MěÚ Valašské Klobouky ke Dni zemé,,HRNÍČKY"

Úoaje o vyznamn ch mimoškolních aktivitách
Velmi aktivně, dlouhodobě a kvalitně spolupracuje škola s Městskymi, obecními ale i Farními t ady.
Nejen Žáci, ale i pedagogové vystupují na koncertech pro Zák|adní a Mate ské školY, Pro Domovy drichodc
koncertech p i ruzn; ch.slavnostech, oslaváchvyznamnych v ročía událostí každoročněpo ádanych městem
ValašskéKlobouky. Školu Se svou hudební uměleckou prezentaci stává každoroěně neodmyslitelnym
častníkemSetkání muzikant v Bíl ch Karpatech. Dechovy orchestr vysfupuje na letních festivalech
v regionu i v širšímokolí. ,,Velkéo' koncerty pro ve ejnost škola po ádá za p ispění města v KD Klobučan.
Do povědomí ďborné i laické ve ejnosti se dostrívá soutěžníp ehlídka malych houslistti, kterou naše škola
po ádá pod nrízvem ,,Klobucké husliěky". V poslední době se rozvíjítaké p eshraničníspolupráce se ZUŠve
Slovenské republice. Žárci sbírajízkušenosti i ocenění p i ričasti na Festivalu komornej hudby u Čadci a
v Rajci nad Lietavou.
Žákync tanečníhooboru mají díky měsfu Brumov-Bylnice možnost vystoupit na tradičnímkoncertě
v tamním Kulturním domě. Naše tanečnice tak mají moárost vyzkoušet si zaujmout na prknech, kde
koncertoval a vystoupil nejeden slavny umělec.
Záci vytvarného oboru se prezenfují sv mi pracemi na ruznych q stavách, jejich práce jsou umístěny ve
ve ejn1 ch budovách, kde mají stalé expozice (Městská knihovna, Gymnrízium ve Val. Kloboukách,
Klobucká poliklinika atd.). Každoročně po ádaji vyučujícia áci Vo tvo ivou dílnu pro širokou ve ejnost na
Mikulríšskémjarmeku.
Skola jednou za tÍi roky organizuje okresní kolo Národní soutěže ákladních uměleck ch škol ve h e
,,

na žesťovédechové nástroje.
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Udaje o vysledcích inspekce provedené CsI
Provedené kontroly ze strany ČŠr poslední školnírok

""

:

13. 10. 2014 - Insgekc" čŠt- Hodnocení r'ičinnosti opat ení realizovan ch na základě závěr
inspekčnízprávy čj. csru_gasns-z v zájmu zlepšeníkvality školy ve sledovaném období od školního
roku 20l4l20t5 k datu inspekce.
Závěry: Štohna základě doporučení v inspekční zprávě či. čŠIZqo5tl3-Z z provonních prost edk
zkvalitnila podmínky pro v uku p edmětu hudební nauka a tanečníhooboru. Pozitivním pffnosem je
realizace celkové opravy st echy budovy školy.

Závér v ročnízprávy
V uplynulém školnímroce nastoupily na Mate skou dovolenou p.uě.Markéta Schenková a Lenka
Vaculíková (klavír). Najejich místa byly p rjaty Michaela Cahlová a Jana Šugárová.

V oblasti pedagogické práce škola klade dtraz na aprobovanost lryuky. Podporováno
vzdělávání učitelti, jejich ťrčastna ruzn1fch seminá ích a kurzech.

je

také další

Velk dtrazje kladen na propagaci a prezentaci školy na ve ejnosti. Driležitou součástíjsou
stránky naší školy, na kter ch informujeme o aktuálním dění ve

webové
škole.

Každorďně po ádáme množsfuí besídek a koncert (viz. p íloha). Úrce spolupracujeme s MŠa ZŠ
v regionu. Pro t1rto subjekty po ádáme vychovné koncerty, Mikulášské a Vánočníbesídky. Zárove si takto
vychováváme dalšístudenty našíZUŠ.Tradičnímijsou Vánoční, Jarní, Závéreěny a Absolventské koncerty.

Prostorové podmínky školy i odloučen ch pracovišť jsou vyhovující. V pruběhu školního roku byl
instrumentď školy z provoznich prost edkti doplněn elektric\ n pianem Kawai a keyboardem Yamaha, pro
pot eby V;itvarného oboru byl zakoupen fotoaparát Canon.

V období záí _ prosinec 2014 byla z prostedkri zizovatele realizována kompletní rekonstrukce

st echy budovy školy.

Ve Valašsk;ich Kloboukách dne 9.10.20l5.
Datum projednání na pedagogické radě pracovníkrl školy : 13.10.2015.

Podpis editele arazitko školy : Zdeněk Mafušinec, editel ZUŠValašské Klobouky

