Základní umělecká škola
Plzeňská 395, 364 01 Toužim
IČO: 66361974

Výroční zpráva
o činnosti školy ve školním roce
2019/2020

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Základní údaje
Přehled vzdělání - statistické údaje
Přehled o pracovnících školy
Údaje o přijímacím řízení
Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Údaje o výsledcích inspekční činnosti a dalších kontrolách
Školní vzdělávací program
Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Údaje o hospodaření školy
Celkové zhodnocení školního roku 2019/2020

a) Základní údaje
Základní umělecká škola se sídlem v Plzeňské ulici č.p. 395, 364 01 Toužim byla zřízena
usnesením městského zastupitelstva v Toužimi č. 6/8 ze dne 13.10.1997 jako příspěvková
organizace - samostatný právní subjekt k 1.1.1998. Zřizovatelem školy je město Toužim. Základní
umělecká škola je kontinuálním pokračovatelem Lidové školy umění a původní hudební školy,
založené rozhodnutím rady města Toužim dne 2.11.1952.
Škola má hudební obor a zajišťuje základní umělecké vzdělávání pro žáky z Toužimi
a okolí, klade důraz na rozvoj hudebnosti, podporu talentů, přípravu budoucích profesionálních
i amatérských hudebníků a to, kromě individuální přípravy, zejména podporou komorní, souborové a orchestrální hry. Velkou měrou se podílí na přípravě žáků ke studiu na pedagogických
školách.
Elektronická adresa školy je:
zus.touzim@tiscali.cz
Elektronickou úřední desku má škola umístěnou na webových stránkách města:
touzim.cz/příspěvkové organizace města/Základní umělecká škola
ředitelem školy je Jiří Ullmann.

b) Přehled vzdělání - statistické údaje
ZUŠ Toužim navštěvují žáci přípravných ročníků, žáci základního studia I. a II. stupně a žáci studia pro dospělé. Na začátku školního roku 2019/2020 navštěvovalo ZUŠ celkem 149 žáků,
základního studia I. a II. stupně, z toho 143 v individuální a 6 v kolektivní výuce.
Žáky vyučovalo celkem 7 pedagogů, z toho 4 na plný a 3 na částečný pracovní úvazek.
Provoz školy obstarávala 1 provozní pracovnice.
Vyučované předměty ve školním roce 2019/2020:
Hra na - klavír, elektronické klávesové nástroje, nově hra na akordeon, kytaru, elektrickou kytaru,
basovou kytaru, sopránovou zobcovou flétnu, altovou zobcovou flétnu, příčnou flétnu, klarinet
(také na plastový klarinet), Es alt saxofon, B tenor saxofon, trubku (také na plastovou trubku),
tenor, baryton, pozoun (také na plastový pozoun), bicí nástroje, sólový zpěv, sborový zpěv, dále
hudební nauka, komorní, souborová a orchestrální hra.

c) Přehled o pracovnících školy
Ředitel školy

Jiří Ullmann

vzdělání
praxe
vyučuje

Konzervatoř - absolutorium
pedagogická 41 let
ve funkci ředitele školy 37 let
hru na housle, hru na elektronické
klávesové nástroje, práci se zvukem
a souborovou hru

Učitelé:

Jaroslav Dlouhý
vzdělání
statutární zástupce ředitele
praxe
vyučuje

VHŠVN Roudnice nad Labem
+ DPS HAMU Praha
pedagogická 16 let
hru na dechové a bicí nástroje,
elektronické klávesové nástroje
je kapelníkem a dirigentem
Dechového orchestru ZUŠ Toužim

Jan Kovářík

VHŠVN Roudnice nad Labem
+ DPS HAMU Praha
pedagogická 16 let
hru na dechové nástroje dřevěné,
elektronické klávesové nástroje,
hru na klavír

vzdělání
praxe
vyučuje

David Tománek DiS

vzdělání

praxe
vyučuje

Konzervatoř - absolutorium
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Ústí nad Labem - Studium pro
ředitele škol a škol. zařízení
pedagogická 6 let
hru na dechové nástroje, hru na
klavír, akordeon, e. kytaru

Jiří Česák

vzdělání
praxe
vyučuje

VHŠVN Roudnice nad Labem
pedagogická 22 let
hru na kytaru

Miloš Mokrý dipl. um.

vzdělání
praxe
vyučuje

Konzervatoř - absolutorium
pedagogická 22 let
hudební nauky, hru na klavír,
hru na dechové nástroje

Veronika Vlková DiS

vzdělání
praxe
vyučuje

Konzervatoř - absolutorium
pedagogická 7 let
hru na příčnou flétnu, zobcovou
flétnu, sólový a sborový zpěv

Provoz zajišťuje 1 provozní pracovnice - školnice/uklízečka paní Marta Ullmannová.

d) Údaje o přijímacím řízení
Přijímací řízení se skládá z podání řádně vyplněné přihlášky do základní umělecké školy
podepsané zletilým žákem nebo zákonným zástupcem nezletilého žáka. Dále pak z komisionálního přezkoušení uchazeče ze základních intonačních a rytmických schopností, z posouzení jeho
dispozic pro zájmový hudební nástroj a konzultace s budoucím učitelem hlavního předmětu. Na
základě přijímacího řízení je uchazeč přijat ke studiu a zařazen do konkrétní třídy. Přijetí žáka do
evidence ZUŠ provádí ředitel školy. Evidence žáků je vedena ve školní matrice elektronickou
formou. První kolo přijímacího řízení ve školním roce 2019/2020 zhledem k mimořádným
opatřením, proběhlo v týdnu od 8. do 12. června 2020.

e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
Žáci jsou hodnoceni podle klasifikačního řádu školy a Školního vzdělávacího programu
klasifikací a to průběžně při vyučovacích hodinách, hodnocení může být doplněno slovním
hodnocením. Dále se žáci zúčastňují pololetních a závěrečných třídních koncertů, které jsou
pořádány pro rodiče po jednotlivých třídách. Žáci, kteří dosahují výborných výsledků se mohou
prezentovat na veřejných koncertech školy, dále se zúčastňují přehlídek a soutěží určených pro
žáky ZUŠ.
Žákům bylo na konci I. pololetí vydáno vysvědčení ve formě opisu a na konci školního roku
pak obdrželi vysvědčení za obě pololetí na standardním tiskopisu. Vysvědčení vystavuje třídní
učitel. Vzhledem k mimořádným opatřením, způsobeným epidemií koronaviru, byly ve II. pololetí
zrušeny postupové zkoušky, třídní i závěrečné koncerty.
Následuje přehled výsledků vzdělávání:
I. stupeň
PHV I PHV II
prospěl s vyznamenáním

-

prospěl

2

8

1.r.

2.r.

3.r.

4.r.

5.r.

6.r.

7.r.

CELKEM

56

22

15

18

9

3

5

136
2

neprospěl
nehodnocen

1

CELKEM

2

8

1

57

22

15

18

9

3

II. stupeň

prospěl s vyznamenáním

4.r.

CELKEM

1.r.

2.r.

3.r.

4

1

3

8

4

1

3

8

prospěl
neprospěl
nehodnocen
CELKEM

Studium dospělých
1.r.
prospěl s vyznamenáním
prospěl
neprospěl
nehodnocen
CELKEM

2.r.

3.r.

4.r.

CELKEM

5

139

f) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Pan učitel David Tománek úspěšně ukončil Studium pro ředitele škol a školských zařízení
na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
Pan učitel Jaroslav Dlouhý absolvoval v rámci DVPP seminář Využití nových metod a forem
ve výuce dechových nástrojů na ZUŠ - Hra na trubku - lektor Ladislav Kozderka dne 2.11.2019.
Dále probíhalo další vzdělávání pedagogů formou samostudia, studiem odborné literatury
a vlastní profesionální hudební praxí.
g) Údaje o inspekční činnosti a dalších kontrolách
7.4.2020 byla na škole provedena řádná revize ručních hasicích přístrojů firmou PHP-servis
s.r.o. v revizním termínu.
15.4.2020 byla na škole provedena řádná revize přenosných elektrických spotřebičů
revizním technikem Františkem Holým v revizním termínu.
29.4.2020 byla na škole provedena prověrka bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
požární ochrany, pracovně-lékařské péče, pracovních úrazů, vybavení zaměstnanců OOPP,
školení zaměstnanců, elektrických technických zařízení, požárně-bezpečnostních zařízení,
lékárniček - v revizním termínu, vše v pořádku.
Od 27.4. do 22.5.2020 probíhala veřenosprávní kontrola hospodaření, účetnictví a inventarizace majetku. V bodech I a II nebyly shledány žádné nedostatky, které by vedly k porušení
rozpočtové kázně, v bodě III kontrolní komise doporučila upřesnění některých detailů zejména
v inventarizaci.
h) Školní vzdělávací program
Školní vzdělávací program byl novelizován s platností od 1.9.2019. Bylo třeba opravit
některé nedostatky, na které jsme přišli a zejména reagovat na změny, které přinesl život školy
a to zejména zařazení nového předmětu - hra na akordeon. Na ŠVP neustále pracujeme, objevili
jsme dílčí nedostatky, které bude třeba řešit jako součást rozsáhlejší úpravy v nejbližší době.
Úprava by měla samozřejmě především reagovat na aktuální vývoj uměleckého vzdělávání
a potřeby školy.
i) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
29.11. - 1.12.2019 Soustředění dechových orchestrů ZUŠ Toužim a ZUŠ Sokolov v Pšově
4.12.2019

Adventní koncert spojených dechových orchestrů ZUŠ Toužim a ZUŠ Sokolov
v klášteře v Sokolově

13.12.2019

10,45 Vánoční koncert ZUŠ pro toužimské školy (sokolovna)

13.12.2019

17,00 Vánoční koncert ZUŠ pro veřenost (sokolovna)

20.12.2019

Tradiční vánoční koncertování po Toužimi - Dechový orchestr ZUŠ Toužim

21.12.2019

Vánoční koncertování - koledy - v Útvině - Dechový orchestr ZUŠ Toužim

11.1.2020

Koncertní zahájení Plesu města Toužim - Dechový orchestr ZUŠ Toužim

20.1.2020

16,00 Pololetní třídní koncert žáků ze třídy pana uč. Dlouhého

20.1.2020

17,30 Pololetní třídní koncert žáků ze třídy pana uč. Tománka

21.1.2020

16,00 Pololetní třídní koncert žáků ze třídy paní uč. Vlkové

21.1.2020

17,30 Pololetní třídní koncert žáků ze třídy pana řed. Ullmanna

22.1.2020

16,00 Pololetní třídní koncert žáků ze třídy pana uč. Kováříka

22.1.2020

17,30 Pololetní třídní koncert žáků ze třídy pana uč. Česáka

23.1.2020

16,00 Pololetní třídní koncert žáků ze třídy pana uč. Mokrého

8. - 12.6.2020

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021
j) Údaje o hospodaření školy

Základní umělecká škola hospodaří jako příspěvková organizace - právní subjekt.
Zřizovatelem školy je Město Toužim. ZUŠ Toužim účtuje v soustavě podvojného účetnictví, které
pro školu smluvně vykonává firma AP účetnictví a finance s.r.o.
Základní údaje o hospodaření za uplynulý kalendářní rok 2019 a údaje
o hospodaření školy za I. pololetí kalendářního roku 2020:
Příjmy:
Příjmy tvoří úplata za vzdělávání (školné) a příspěvek na provoz od zřizovatele.
2019:
Příjmy:
účet

602 Tržby za školné
648 Čerpání fondů
662 Úroky z účtů
672 Dotace stát + zřizovatel
Příjmy celkem

Výdaje:
účet 501 Noty, tiskopisy, kancelářské potřeby, čistící a dezinfekční pr.
502 Spotřeba energie
511 Opravy a udržování
512 Cestovné
518 Tel., internet, účetnictví, odvoz odpadu, ladění, ost. služby
521 Mzdové náklady
524 Zákonné sociální a zdravotní pojištění
525 Zákonné pojištění
527 Předpis přídělu do FKSP 2%, zákonné sociální náklady
528 Jiné sociální náklady
549 Ostatní náklady z činnosti - členské příspěvky
558 Náklady z drobného hmotného majetku
Výdaje celkem
Výsledek hospodaření:
2020 1. pololetí:
Příjmy:

194.500,—
71.537,—
188,84
4.471.876,—
4.738.101,84
38.160,28
5.357,—
30.953,66
2.531,—
132.106,52
3.180.369,—
1.077.859,—
12.284,—
64.388,—
26.937,—
4.000,—
80.057,—
4.655.002,46
83.099,38

účet

602 Tržby za školné
648 Čerpání fondů
662 Úroky z účtů
672 Dotace stát + zřizovatel
Příjmy celkem

119.900,—
40.958,50
97,—
2.492.330,—
2.653.285,50

Výdaje:
účet 501 Noty, tiskopisy, kancelářské potřeby, čistící a dezinfekční pr.
511 Opravy a udržování
512 Cestovné
518 Tel., internet, účetnictví, odvoz odpadu, ladění, ost. služby
521 Mzdové náklady
524 Zákonné sociální a zdravotní pojištění
525 Zákonné pojištění
527 Předpis přídělu do FKSP 2%, zákonné sociální náklady
528 Jiné sociální náklady
549 Ostatní náklady z činnosti - členské příspěvky
558 Náklady z drobného hmotného majetku
Výdaje celkem
Výsledek hospodaření:

27.939,—
9.402,91
1.012,—
57.236,06
1.781.795,—
602.248,—
11.683,—
35.689,—
15.282,—
4.000,—
40.958,50
2.587.245,47
66.040,03

k) Celkové zhodnocení školního roku 2019/2020
Nikdo nemohl očekávat, co přinese právě tento školní rok, zejména jeho II. pololetí. Když
10. března Ministerstvo zdravotnictví oznámilo, že od 11.3.2020 se zavírají všechny školy a školská zařízení dle školského zákona, zareagovali jsme na to okamžitě a začali jsme vymýšlet, co
s tím. Zastihlo nás to částečně nepřipravené - někteří rodiče nám nechávají dávno neplatná
telefonní čísla, na žáky skoro kontakty nemáme, e-mailové adresy máme jen v ojedinělých
případech. Začali jsme dělat, co bylo v našich silách, abychom nějakým způsobem udrželi výuku
alespoň na dálku. Kde to šlo, jsme využívali digitální technologie, hodnocení nahrávaných videí,
přímou komunikaci, ale i klasickou poštu. Jakmile nám vláda povolila kontaktní výuku, od 11.
května, naprostá většina žáků nastoupila a okamžitě jsme začali pracovat. V průměru z každé
třídy několik žáků zůstalo na distanční výuce až do konce školního roku z preventivních důvodů.
Vzhledem k neustále se měnícím a omezujícím mimořádným opatřením jsme zrušili hromadnou
výuku, postupové zkoušky a třídní a závěrečné koncerty. Komisionálně jsme zkoušeli jen předepsané, jako např. uchazeče o studium při přijímacím řízení.
Je obtížné hodnotit právě uplynulý školní rok, který nemá srovnání a doufejme, že ho ani
mít nebude. Odhalil částečnou nepřipravenost na takovouhle situaci, ale to bylo asi všeobecné,
odhalil ale také velkou míru vynalézavosti ze strany učitelů, žáků i rodičů, aby to nějak mohlo
pokračovat a žáci se mohli nadále vzdělávat. A co je nejlepší - oni sami chtěli! Co mě překvapilo
nejvíce je, že se i přes toto všechno podařilo ve většině případů splnit maximum učebních plánů,
dotáhly se úspěšně do konce rozpracované projekty a to, co se nestihlo, věřím, že doženeme
během prvních měsíců nového školního roku.
Nahlášený stav žáků pro školní rok 2020/2021 se opět blíží limitu školy - což je 150 žáků,
ale to není náš hlavní cíl. My se chceme zaměřit na zlepšení struktury a kvality výuky ve všech
předmětech ve spolupráci s našimi žáky. Máme plně kvalifikovaný pedagogický sbor a chceme ho
co nejlépe využít.
Přeji všem pevné zdraví!
V Toužimi 14. srpna 2020

ředitel ZUŠ Toužim
Jiří Ullmann

