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Základní informace

Základní umělecká škola je příspěvková organizace – právní
subjekt, jejímž zřizovatelem je Město Toužim. Základní umělecká
škola zajišťuje vzdělání v oboru hudebním v souladu s Vyhláškou
Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy České republiky č.71/
2005 Sb., Zákonem 561/2004 Sb. o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve
znění pozdějších předpisů. Od 1.9.2012 základní umělecká škola
vyučuje podle Školního vzdělávacího programu. Škola se řídí
všeobecně platnými právními předpisy a nařízeními. Nadřízenými
orgány jsou: Zřizovatel – Město Toužim, Magistrát města Karlovy
Vary, Krajský úřad Karlovarského kraje, Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy České republiky, kontrolu provádí nadřízené
orgány, Česká školní inspekce a další kontrolní a inspekční orgány
České republiky.
Statutárním orgánem základní umělecké školy je ředitel.
Je jmenován zřizovatelem na základě výběrového řízení a příslušných předpisů. V současnosti je ředitelem Jiří Ullmann - absolvent
státní konzervatoře s pedagogickou praxí od roku 1979 a s praxí
ředitele školy od roku 1983. Ředitel si jmenuje svého statutárního
zástupce a tím je v současné době pan učitel Jaroslav Dlouhý, který
v případě nepřítomnosti ředitele zastupuje.
Informace o Základní umělecké škole podává ředitel, jeho
statutární zástupce, případně pověřený pracovník ZUŠ. Informace
je možno získat telefonicky, poštou, elektronicky nebo osobně
v odpoledních hodinách (lépe je domluvit si předem schůzku
vzhledem k rozvrhům hodin).
Přístupny jsou veřejnosti veškeré informace o základní
umělecké škole s výjimkou osobních dat pracovníků a žáků školy
a s výjimkou informací, které jsou důvěrné např. ve služebním styku

a jsou ošetřeny jinými právními předpisy. Žádost o informaci se
podává ústně – osobně, telefonicky nebo písemně. Informace bude
žadateli poskytnuta pokud možno okamžitě, pouze v případě
nutnosti ověření skutečností či získání doplňujících informací se
může lhůta prodloužit a tato bude žadateli sdělena. Veškeré
informace jsou poskytovány zdarma. Pouze pokud by si obstarávání informací vyžádalo finanční náklady (např. služební cestu
apod.) byly by tyto žadateli vyúčtovány po předchozím upozornění.
Takto uhrazené náklady žadatelem by se staly příjmem školy.
Vyřizování stížností se řídí příslušnými právními předpisy.
Základní umělecká škola, na základě výše zmíněných právních
norem, vypracovává každý rok (mimo jiné) výroční zprávu o činnosti, jejíž součástí je i výroční zpráva o hospodaření za uplynulý
kalendářní rok a uplynulé pololetí nového kalendářního roku.
Výroční zprávu projednává pedagogická rada ZUŠ a schvaluje
vrcholný orgán zřizovatele – rada Města Toužim. Po schválení je
výroční zpráva zveřejněna na úřední desce školy a v elektronické
podobě na elektronické úřední desce školy.

Základní umělecká škola sídlí v areálu škol, ve střešní
nástavbě v části nad školní jídelnou. ZUŠ Toužim má k dispozici 8
učeben, včetně učebny hudební nauky a koncertního sálu, který
slouží zároveň jako učebna pro kolektivní předměty – orchestrální
a souborovou hru. Škola má hudební obor. Počet žáků se v posledních letech ustálil kolem 140 (maximální kapacita školy je 150
žáků). Ve škole se vyučuje těmto předmětům: Hra na - housle,
klavír, elektronické klávesové nástroje, kytaru, elektrickou kytaru,
basovou kytaru, zobcovou flétnu sopránovou, zobcovou flétnu
altovou, příčnou flétnu, klarinet, alt saxofon, tenor saxofon, trubku,
lesní roh, pozoun, tenor, baryton, tubu, bicí nástroje, sólový zpěv,
přípravná hudební výchova, hudební nauka, komorní a souborová
hra, orchestrální hra, práce se zvukem.
Pedagogický sbor:

ředitel
Jiří Ullmann (housle, elektronické klávesové nástroje, práce se
zvukem, souborová hra)
učitelé
Jaroslav Dlouhý (zobcová flétna, trubka, bicí nástroje, elektronické
klávesové nástroje,orchestrální hra – kapelník Dechového
orchestru ZUŠ Toužim) – statutární zástupce ředitele ZUŠ
Jan Kovářík (zobcová flétna, klarinet, saxofony, elektronické
klávesové nástroje, klavír)
Jiří Česák (kytara, elektrická kytara)
Miloš Mokrý (přípravná hudební výchova, hudební nauky, zubcová
flétna, trubka, klavír, korepetice)
David Tománek (pozoun, lesní roh, tenor, baryton, tuba, elektronické klávesové nástroje, příčná flétna)
Karolína Holasová (sólový zpěv)
Provoz zajišťuje provozní pracovnice paní Marta Ullmannová.
Škola pořádá ročně desítky vystoupení a koncertů pro Toužim
a okolí. Pravidelně v pololetí a na konci školního roku vždy 7
koncertů pro rodiče podle tříd, velké koncerty školy v sokolovně –
vánoční a závěrečný vždy dopoledne se speciálním programem pro
toužimské školy a večer pro veřejnost, dále řadu dnes již tradičních
akcí jako je předvánoční koncertování na mnoha místech po
Toužimi, výroční koncerty dechového orchestru, vystoupení u příležitostí stavění máje a u dalších příležitostí. Od roku 1993 existuje
na škole Dechový orchestr, který od jeho založení vedl pan učitel
Karel Musil a od roku 2017 jej vede pan učitel Jaroslav Dlouhý.
Orchestr pořádá každoročně řadu koncertů a vystoupení a to nejen
pro Toužim a okolí, ale i v zahraničí. Účastní se hudebních festivalů
a soutěží a šíří dobré jméno naší školy i města Toužimi. Po řadu let
již spolupracuje s dechovým orchestrem Základní umělecké školy
ze Sokolova.
ředitel ZUŠ Toužim

