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Údaje o škole
Název : Základní umělecká škola Stanislava Šebka Krupka
Adresa : Mariánské náměstí 22

PSČ 417 42 Krupka

Druh zařízení : příspěvková organizace
Datum zařazení do sítě škol : 22.05.2006
IZO : 108 019 560
IČO : 61 51 58 92
Kontakt : telefon : 731184864
Webová stránka školy : www.zuskrupka.cz
e-mail : zuskol@seznam.cz, redzuskrupka@seznam.cz
Ředitel : Pavel Krs Dis
Kontakt na ředitele: tel. 731184864
Zástupce ředitele : Marie Reichlová dipl.um.
Kontakt : 731770408
Zřizovatel : Město Krupka
Adresa zřizovatele : Krupka 1 Mariánské náměstí čp. 32

PSČ 417 42

Kontakt : tel. ústředna 417 861 293
tel. starosta 417 803 101
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PhDr. Ing. Zdeněk Matouš, MBA

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
Základní umělecká škola Stanislava Šebka Krupka, poskytuje základy uměleckého
vzdělávání pro talentované zájemce ve věku od pěti let až do dospělosti.
Zřizovatelem školy je MěÚ Krupka, který provoz naší školy zajišťuje ročním
příspěvkem. V uplynulém školním roce bylo v ZUŠ Krupka zaměstnáno celkem
19 pracovníků. Z toho 16 učitelů.
Počet našich žáků se ve školním roce 2018-2019 dosáhl 260 dětí.
Výše úplaty za vzdělání, kterou hradí žáci, byla ponechána na stejné úrovni
jako v předešlém školním roce.
ZUŠ hospodaří s dotací : na mzdy-odvody-FKSP od MŠMT(KÚ),
dále příspěvkem zřizovatele a vlastními příjmy z úplaty za vzdělání a úhrady
za pronájem hudebních nástrojů.
Vyučování v ZUŠ Krupka probíhá pouze v oboru hudebním a tanečním.
Škola má 2 odloučená pracoviště v MŠ, kde je v odpoledních hodinách vyučován
hudební obor PHV–zobcová flétna, taneční obor se do dubna 2018 vyučoval v pronajatém
sále BGB v Bohosudově , od dubna 2018 již probíhala výuka v nových prostorách.
Vyučování hudebního a tanečního oboru probíhá pouze v odpoledních hodinách.

EKONOMICKÁ SITUACE:
v oblasti mezddotace z Krajského úřadu v Ústí nad Labem pro školní rok 2018/2019
na výdaje mezd a učebních pomůcek byla velmi dobrá..
Všichni pracovníci byli v průběhu a k závěru školního roku ohodnoceni i v nenárokových
složkách mzdy.
v oblasti provozních výdajůdotace zřizovatele školy byly dostatečné k pokrytí základních výdajů.
Pro hospodaření školy je významný výběr úplaty za vzdělání, která
zajišťuje pokrytí dalších položek rozpočtu školy.

BUDOVA A VYBAVENÍ ŠKOLY
ZUŠ se od dubna 2018 nachází v rekonstruované budově na Mariánském náměstí čp. 22
v Krupce. Tato budova je majetkem Města Krupky a naše zařízení využívá první a druhé
patro v pronájmu.
Vybavení školy v nových prostorách je standartní. K výuce hry na klavír škola využívá
výhradně pianina. V prvním patře budovy školy je moderní koncertní sál s křídlem,
ve druhém patře se nachází velký taneční sál.
Sociální zařízení jsou vybavena standartně - teplá voda, vysoušeče, dávkovače mýdla.
Zaměstnanci mají k dispozici kuchyňku, kde je k dispozici mikrovlnná trouba,
automatický kávovar, varné konvice a lednice.
Ve sborovně a v přípravně jsou k využití dva kopírovací stroje a PC, s připojením k tiskárně,
skeneru a internetu.
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PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ VÝUKY A PROVOZU
Ve školním roce 2018-2019 zajišťovalo výuku v ZUŠ v Krupce 17 vyučujících.
Všichni pedagogičtí pracovníci mají odpovídající vzdělání, V tanečním oboru vyučující má
vzdělání vysokoškolské jiného zaměření. Vzhledem k dlouholeté praxi je učitelce udělena
výjimka ze vzdělání.

PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI - školní rok 2018-2019
titul, jméno,
příjmení,označení

Obor

Pavla Vaserbauer Dis

taneční
hudební

Mgr. Radek Arnold Dis

hudební

Evžen Šubrt Dis

hudební

Ing. Ivana Heritesová

taneční

Lada Abrahamová Dis

hudební

Mgr.Art. Jan Záruba Dis

hudební

Vzdělání
konzervatořabsolutorium
PF
konzerv.-absol.
konzervatořabsolutorium
VŠ

Vyučovaný nástroj
(obor)

Pracovní
smlouva

Korepetice HO-TO,
klavír, el.klávesy,
klarinet-zobc.fl
saxofon

trvalá

housle

trvalá

taneční obor

trvalá

klavír

trvalá

kytara, basová kytara

trvalá

trvalá

Monika Vášová Dis

hudební

Bc. Petra Čížková

hudební

konzervatořabsolutorium
AMU
konzerv.-absol.
konzervatořabsolutorium
konzervatořabsolutorium
konzervatořabsolutorium
PF

Mgr.Jana Eichler Honců Dis

hudební

PF

zpěv

trvalá

Mgr. Helena Vlahačová

hudební

PF

trvalá

Kateřina Petrová

hudební

konzervatoř

klavír, elektr.klávesy,
korepetice HO-TO
zpěv

Petra Rýčová Dis

hudební

housle

trvalá

Antonín Kropáček

hudební

konzervatoř
absolutorium
konzervatoř

bicí nástroje

trvalá

Jana Pochobradská

hudební

konzervatoř

trvalá

Pavel Krs Dis
ředitel školy

hudební

konzervatořabsolutorium

klavír
elektron. klávesy
klavír,
el. klávesy ,akordeon

Marie Reichlová dipl.um.
zást. řed. školy
Jan Koliha dipl.um.

hudební
hudební

klavír
zobc.flétna,klarinet,
saxofon
zobc.flétna,
hoboj
zpěv

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU
Provozní pracovníci : účetní, domovník-provozář, uklízečka.
Všichni provozní pracovníci pracují na snížený úvazek.
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trvalá
trvalá
trvalá
trvalá

trvalá

trvalá

Provozní pracovníci - školní rok 2018-2019
jméno, příjmení

druh

poznámka

činnost

prac.smlouva

Hana Klabíková

provozní pracovník

---

úklid

trvalá

Hana Dohnalová

provozní pracovník

---

účetní, pokladní

trvalá

Karel Janouch

provozní pracovník

--

Domovník
provozář

trvalá

********************************************

VYUČOVANÉ OBORY VE ŠKOLNÍM ROCE 2018-2019
PŘEHLED VYUČOVANÝCH OBORŮ A KAPACITA ŠKOLY

V současné době má škola otevřený obor hudební a taneční
Hudební obor : výuka hry na hudební nástroje, výuka hudební teorie a zpěvu
Hra na : klavír, elektronické klávesové nástroje, zobcová flétna, příčná flétna, klarinet,
saxofon, housle, kytara, basová kytara, akordeon, bicí nástroje.

Taneční obor : klasický, novodobý a lidový tanec
Maximální kapacita školy : zvýšení limitu na 300 žáků bylo schváleno MSMaT
Rozšíření dalších oborů.
V rámci ŠVP se zavádějí další obory výuky, které doplní povinné lekce stanovené ŠVP.

HUDEBNÍ OBOR
Zaměření a cíl školy.
Ve školním roce 2018/2019 byla výuka v ZUŠ Stanislava Šebka zaměřena k těmto
cílům:
1.

Individuální připravenost žáků :
správná intonace a technika hry na nástroj,
časté a pravidelné vystupování žáka na veřejnosti,
výchova žáka ke kladnému přístupu k hudbě

2.
3.

Plnění učebních plánů – výuka probíhá dle školního vzdělávacího programu.
Získání kvalitního koncertního křídla do koncertního sálu.
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Typ výuky:
Hudební výuka je směřována k vytvoření základního a všestranného zvládnutí
teoretických a praktických stránek hry na jednotlivé nástroje a zpěvu
Žáci jsou připravováni jak k běžnému vnímání hudby jako kulturní součásti
vzdělaného moderního člověka, tak k možnosti pokračovat dál v profesionálním
studiu hry na zvolený nástroj na konzervatořích nebo školách se zaměřením v
příbuzných oborech.
.

Činnost hudebního oboru.
Hlavní činností hudebního oboru ve školním roce 2018/2019, bylo vystupování
žáků na veřejných koncertech školy a účinkování našich žáků v základních školách
a gymnasiu v Krupce a Teplicích, žáci účinkovali také na akcích města.
Velká pozornost byla opět věnována individuální přípravě žáků na mimoškolní
koncerty a soutěže.
Koncerty žáků sloužily jak k porovnání jednotlivých úrovní žáků, tak i ke spolupráci
pedagogů.
Koncerty jednotlivých oddělení doplňovaly výuku svou specifickou funkcí.
Žáci byli porovnáváni ve svých výkonech s vrstevníky hrajícími na stejný nástroj,
Při koncertech vidí vzory ve vyspělejších spolužácích. Na koncertech školy účinkovali
žáci všech pedagogů. Koncerty byly pořádány v koncertním sále školy, naši žáci účinkovali
i v Bílině a Teplicích.
Třídní přehrávky si organizovali sami jednotliví učitelé podle jejich možností
a potřebou porovnávat dosavadní práci žáků. Této komornější formy malého
koncertu využili pedagogové i pro komunikaci s rodiči.
Kulturní spolupráce s městským úřadem, mateřskými školkami byla ve školním roce
2018-2019 velmi dobrá.Byly pořádány veřejné koncerty žáků s pedagogy na akcích města.

TANEČNÍ OBOR
Taneční obor byl vyučován paní učitelkou Ivanou Heritesovou za spolupráce korepetitorek
Pavly Vaserbauer a Heleny Vlahačové. Probíhala výuka klasického baletu, lidových tanců
a moderního výrazového tance.
Taneční obor uspořádal i vlastní koncerty. Účinkoval také na akcích mimo Krupku.

Koncerty školy ve školním roce 2018-2019
KONCERT ŽÁKŮ NA MARIÁNSKÝCH SLAVNOSTECH
PODZIMNÍ KONCERT ŽÁKŮ 18.10.2018
KONCERT ŽÁKŮ : KDO SE BOJÍ 15.11.2018
LISTOPADOVÝ KONCERT 20.11.2018
HUDEBNÍ ODPOLEDNE 27.11.2018
ROZSVÍCENÍ STROMKU V HUSITSKÉ ULICI 01.12.2018
HUDEBNÍ ODPOLEDNE ŽÁKŮ 05.12.2018
VÁNOČNÍ NÁLADA 13.12.2018
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VÁNOČNÍ KONCERT KYTAROVÉ TŘÍDY 19.12.2018
POLOLETNÍ KONCERT ŽÁKŮ 23.01.2019
KLAVÍRNÍ KONCERT ŽÁKŮ 28.01.2019
LEDNOVÉ MUZICÍROVÁNÍ 31.01.2019
HUDEBNÍ ODPOLEDNE ŽÁKŮ 14.02.2019
VALENTÝNSKÝ KONCERT 18.02.2019
KONCERT ŠKOLY 12.03.2019
KONCERT ŽÁKŮ Z FLÉTNVÉ TŘÍDY 18.03.2019
TEPLICKÉ FLAUTOHRÁTKY 12-14.04.2019
VELIKONOČNÍ KONCERT 15.04.2019
ŠPANĚLSKÉ TANCE TANEČNÍHO ODDĚLENÍ 29.04.2019
MÁJOVÝ KONCERT 09.05.2019
ABSOLVENTSKÝ KONCERT 13.05.2019
POPOVÁ ZPÍVANDA 30.05.2019
KONCERT ŽÁKŮ V KOLOSEU 31.05.2019
KLAVÍRNÍ A PĚVECKÝ KONCERT ŽÁKŮ 03.06.2019
KONCERT ŽÁKŮ : K PRÁZNINÁCH PO VODĚ 10.06.2019
ZÁVĚREČNÝ KONCERT 17.06.2019
RODINNÉ MUZICÍROVÁNÍ 19.06.2019

Účast našich žáků v soutěžích ve školním roce 2018-2019
Ve školním roce 2018-2019 probíhaly soutěže v oborech, které nevyučujenme.

Stav žáků ke 30.09. 2018
Stav žáků celkem : 260
hudební obor :
226
taneční obor :
34

Výše úplaty za vzdělání na rok 2018/2019
Obory hudební
hudební obory přípravné - výuka 2-4 žáků na jedné lekci v MŠ

50,-Kč za 1 měsíc

hudební obory přípravné - výuka 2 žáků na jedné lekci v ZUŠ

175,-Kč za 1 měsíc

hudební obory přípravné - výuka 1 žáka na jedné lekci v ZUŠ

225,-Kč za 1 měsíc

hudební obory- zákl. stud. - výuka 2 žáků na jedné lekci v ZUŠ

170,-Kč /za 1 měsíc

hudební obory- zákl. stud. - výuka 1 žáka na jedné lekci v ZUŠ

225,-Kč za 1 měsíc

hudební obory - každý další hud.obor základního studia
u stejného žáka v ZUŠ

165,-Kč za 1 měsíc

hudební obor - skupinová výuka sborový zpěv

50,-Kč za 1 měsíc
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Obory taneční
přípravné taneční oddělení (věk - od 5 do 7 let)

135,-Kč za 1 měsíc

taneční obor - základní studium (věk - od 7 let)

135,-Kč za 1 měsíc

Ostatní
Studim dospělých

:

Pronájem nástrojů : pronájem hudebního nástroje

500,-Kč za 1 měsíc
70,-Kč za 1 měsíc

Úhrada neinvestičních výdajů z úplaty za vzdělání byla ve výši 94%.

Informace o hospodaření školy ve školním roce 2018/2019
Ve školním roce 2018/2019 škola čerpala veškeré finanční prostředky hospodárně.
Celkový hospodářský výsledek byl opět kladný.

Evaluace školy
Cílem autoevaluace školy bylo zjištění aktuálních informací o stavu školy,
a na jejich základě vytvořit podklad pro plán k dalšímu rozvoji školy.
Hodnotí se - oblast, ve které škola dosahuje dobrých výsledků.
- oblast, ve které je třeba úroveň vzdělávání zlepšit,
- podmínky ke vzdělávání.
- průběh vzdělávání.
- výsledky vzdělávání žáků. kvalita výsledků práce,
- připomínky k řízení školy a kvalitě personální práce.
- kvalita výsledků práce, podmínky vzdělávání ve vztahu k
ekonomické situaci školy.
- negativní vlivy působící na výuku ve škole
Autoevaluací se zjišťovaly informace o škole, průběhu a podmínkách
vzdělávání, dále o výsledcích práce a jejich úrovni. Jsou zde obsaženy
i informace o oborech s výbornými výsledky a návrhy, jak výuku v méně
prospívajících oborech zlepšit.
Další součást autoevaluace byla i oblast připomínek k vedení školy a
personálním podmínkám. V neposlední řadě jsou v hodnocení obsáhnuty
i ekonomické podmínky školy.
Prověřovala se kvalita a efektivnost nově zavedeného vzdělávacího
programu. Hodnotí se cíle, které si škola určila (priorita, aktuálnost
a důležitost). Posuzuje se, jak se tyto cíle plní.
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Závěr - hodnocení
Personální obsazení a vybavenost školy ve školním roce 2018-2019 byly
vyhovující. Kapacita učebních prostorů je dostačující i pro navýšení počtu žáků do 300.
Výuka žáků ve všech oborech výuky probíhala podle školního vzdělávacího
programu.
V oblasti personální nedošlo k žádným zásadním změnám.
Připomínky či stížnosti k práci vedení školy a vyučujících ze strany rodičů, žáků
nebo zřizovatele školy, nebyly ve školním roce 2018/2019 žádné.
ředitel školy
Pavel Krs

Dne 28. srpna 2019
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