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Základní umělecká škola Kutná Hora
Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2017/2018

Část I.
Základní charakteristika školy

a) Základní umělecká škola Kutná Hora, Vladislavova 376

Právní forma: příspěvková organizace
b) Zřizovatel školy: Město Kutná Hora - Havlíčkovo náměstí 552,
284 24 Kutná Hora
c) Ředitel školy: MgA. Kateřina Fillová
Zástupce ředitele: Mgr. Marie Ptáčková
d) Datum posledního zařazení do školského rejstříku: 1. 6. 2006
e) E- mail: zuskh@zuskh.cz
f) Stránky školy: www.zuskh.cz
g) Kapacita školy : 715 žáků
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„Chceme být školou, na kterou si po letech každý rád vzpomene a přivede
k nám své děti“. To je motto, kterým se řídí Základní umělecká škola Kutná
Hora.
Základní umělecká škola Kutná Hora je nedílnou součástí kulturního života
města. Škola nabízí výuku v tanečním, literárně-dramatickém, výtvarném a
hudebním oboru. Nejpočetnější je hudební obor, kde mají žáci možnost
navštěvovat hru na různé nástroje. Nabídka je opravdu pestrá. Žáci ale nestudují
pouze sólovou hru. Ve škole působí 3 pěvecké sbory, 2 smyčcové a dechový orchestr,
akordeonový a kytarový soubor a mnoho dalších komorních seskupení.
Škola poskytuje základy uměleckého vzdělávání ve čtyřech oborech - hudebním, výtvarném,
tanečním a literárně dramatickém. V oblasti výchovně vzdělávací se ZUŠ zaměřila na
zapojení nových ŠVP do procesu výuky, na posílení nových metodických postupů a profilaci
své činnosti ve specifických oblastech. ZUŠ se nadále zaměřuje na výběr a podchycení
talentovaných žáků, kteří jsou přijímáni na základě komplexních talentových zkoušek v
souladu s platnou vyhláškou o základním uměleckém vzdělávání. Zájem o méně populární
obory podporuje zapůjčením nástrojů ke studiu a vytváří podmínky pro rozvoj žáků s ohledem
na jejich specifické vlohy a nadání. V pedagogickém sboru působí tým s vyrovnaně
obsazeným složením mužské a ženské části kolektivu, na škole pedagogicky působí stále větší
množství bývalých žáků a studentů. Pedagogové se aktivně dále vzdělávají prostřednictvím
DVPP, pozornost je věnována také vzdělávání v nepedagogických oblastech.
Naše škola se svojí činností snaží v maximální možné míře naplňovat cíle základního
uměleckého školství, které jsou utvářet a rozvíjet klíčové kompetence žáků, kultivovat tím
jejich osobnost po stránce umělecké a motivovat je k celoživotnímu učení, poskytnout jim
základy vzdělání ve zvoleném uměleckém oboru s ohledem na jejich potřeby a možnosti.
Připravit je po odborné stránce pro vzdělávání ve školách uměleckého nebo pedagogického
zaměření a v neposlední řadě motivovat žáky k učení a spolupráci vytvořením příznivého
sociálního, emocionálního a pracovního klimatu.

Stav materiálního vybavení je průběžně ověřován a vyhodnocován. V souladu s finančními
limity probíhají opravy majetku a nezbytné rekonstrukce zařízení. Koncepce školy prošla díky
zavedení RVP a ŠVP určitou modernizací, ale stále klade důraz na kvalitu jako prvořadé
měřítko svých výsledků s cílem odlišit své působení od běžných zájmových volnočasových
aktivit a prokázat své nezastupitelné místo ve vzdělávací soustavě vůbec. Své žáky se také
snaží vychovávat k aktivnímu zapojení do kulturního života společnosti prostřednictvím výše
zmíněné podpory návštěv koncertů, představení a výstav pro získání co nejširšího rozhledu.
Vede žáky rovněž k tvorbě samostatného názoru a podporuje jejich samostatnou tvůrčí
činnost. ZUŠ Kutná Hora je stále pozitivněji vnímána a celoročními aktivitami posiluje své
postavení v nabídce vzdělávacích a výchovných činností pro mládež ve městě. Od září 2017
navýšila škola svoji kapacitu na 715 žáků.
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Část II.

Vzdělávání v ZUŠ Kutná Hora
a) Přehled oborů vzdělání
Škola poskytuje vzdělání v těchto 4 studijních oborech :
1) Hudební obor
2) Taneční obor
3) Výtvarný obor
4) Literárně dramatický obor
Počet žáků v jednotlivých oborech:
Hudební obor: s výukou individuální, s výukou kolektivní: 424, 68 žáků
Taneční obor: 81 žáků
Výtvarný obor: 114 žáků
Literárně dramatický: 28 žáků
Počet žáků na začátku školního roku 2017: celkem 715 žáků
ZUŠ Kutná Hora již několik let usilovala o navýšení kapacity, vzhledem k velkému počtu
zájemců o studium. Od 1. 9. 2017 zvyšuje svoji kapacitu na 715 žáků.

Ve všech oborech se vyučuje podle platných učebních plánů vydaných MŠMT.
Od školního roku 2012/2013 se vyučuje i podle Školního vzdělávacího programu, který
škola vytvořila, je zveřejněn na www. zuskh.cz

b) Učební plány, úplata za vzdělávání:

Hudební obor:
(Upravené učební plány schválilo MŠMT 26.6.1995 pod č.j.18.418/95-25 s účinností od
1.9.1995).
Hudební obor má 1-2leté přípravné studium ,4-7letý I. stupeň a 4letý II. stupeň základního
studia.
V hudebním oboru je 11 oddělení:
Přípravné studium – učební plán č. 1 A,B,C
Hra na klavír – učební plán č.2a, hra na elektronické nástroje klávesové - uč. plán č.2 b, hra
na housle, violoncello – uč.plán č.3, hra na zobcovou flétnu - uč. plán č.5a, hra na zobcovou
flétnu nebo jiný přípravný dechový nástroj - uč. plán č.5b, hra na flétnu, klarinet, saxofon,
trubku, lesní roh, pozoun, baryton, bicí nástroje - uč. plán č.6, hra na kytaru – uč. plán č.8,
hra na akordeon – uč. plán č.9, pěvecká hlasová výchova - uč. plán č. 10, sborový zpěv – uč.
plán č.11.
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Vzdělávání podle ŠVP:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Přípravné studium (varianta A, B, C, D)
Studijní zaměření Hra na klavír
Studijní zaměření Hra na varhany
Studijní zaměření Hra na cembalo
Studijní zaměření Hra na akordeon
Studijní zaměření Hra na housle
Studijní zaměření Hra na violu
Studijní zaměření Hra na violoncello
Studijní zaměření Hra na zobcovou flétnu
Studijní zaměření Hra na příčnou flétnu
Studijní zaměření Hra na klarinet
Studijní zaměření Hra na saxofon
Studijní zaměření Hra na trubku
Studijní zaměření Hra na pozoun
Studijní zaměření Hra na baryton
Studijní zaměření Hra na kytaru
Studijní zaměření Hra na žánrovou kytaru
Studijní zaměření Hra na bicí nástroje
Studijní zaměření Sólový zpěv
Studijní zaměření Sborový zpěv
Studijní zaměření Elektronické zpracování hudby a zvuková
tvorba

Hudební obor je tradičně nejrozšířenější. Nabízíme v něm výuku na
klasické nástroje (klavír, housle, kytara) i na méně obvyklé (varhany,
cembalo). Žáci mají možnost uplatnit své získané vědomosti a dovednosti
nejen v sólové hře a zpěvu, ale zapojují se také do různých komorních
seskupení, orchestrů a pěveckých sborů. Žáci hudebního oboru se
pravidelně s velkými úspěchy účastní soutěží vypisovaných MŠMT. Od
září 2012 se žáci vzdělávají v novém studijním zaměření Elektronické
zpracování hudby a zvuková tvorba. V něm se učí základy obsluhy
nahrávacího zařízení, mix zvuku, střih a mnohé další. Tito žáci také v rámci svého studia
natáčejí a stříhají záznamy z koncertů ZUŠ. Škola je tak pro audio nahrávání plně
soběstačná. Žáci HO pravidelně připravují výchovné koncerty pro žáky MŠ a ZŠ., pro seniory
a se svým vánočním programem navštěvují domovy důchodců.

Taneční obor:
(Vzdělávací program schválilo MŠMT 7.5.2003 pod č.j. 17620/2003-22 a č.j.170621/2003
s platností od 1.9.2003).
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V tanečním oboru se vyučuje přípravná taneční výchova 1 – 2 roky - učební plán č.1.
Základní studium má dva stupně, I. je 7letý – uč. plán č.2. Vyučují se zde tyto předměty:
Taneční průprava
Současný tanec
Lidový tanec
Klasická taneční technika
Taneční praxe
Práce v souboru
Základní studium – II.stupeň je 4letý
Vzdělávání podle ŠVP:
• Přípravné studium
• Studijní zaměření Taneční obor
Taneční obor
Žáci Tanečního oddělení se účastní mnoha soutěžních přehlídek,
workshopů a vystoupení. Pravidelně se umisťují na předních
místech. V nových prostorách bylo možné konečně vybudovat
vitríny a umístit v nich poháry, diplomy a medaile, které toto
oddělení získalo. Nyní si je mohou všichni rodiče prohlédnout a
potěšit se tak úspěchy svých dětí. Všichni žáci TO se na závěr
školního roku již tradičně představují na závěrečném vystoupení
v Tylově divadle. Část žáků také vystupovala v hudebně-tanečním projektu „Hvězda zazářila
II“ spolu se žáky ZUŠ Čáslav.

Výtvarný obor:
(Vzdělávací program schválen MŠMT pod č.j. 15 865/2000-2002 , upravené učební plány
byly schváleny pod č.j. 18455/2002-22).
Přípravná výtvarná výchova se vyučuje 2 roky - učební plán č.1
Základní studium – varianta A - délka je 7 let – učební plán č.2.
Předměty výtvarného oboru jsou:
Plošná tvorba
Prostorová tvorba
Objektová a akční tvorba
Výtvarná kultura
Volitelná náplň výuky
II. stupeň – délka studia 4 roky
Vzdělávání podle ŠVP:
• Přípravné studium
• Studijní zaměření Výtvarný obor
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Výtvarný obor je po Hudebním druhý největší na škole. Ve
spolkovém domě sídlí v podkrovních prostorách. Během studia se
zde žáci seznamují s rozmanitými výtvarnými technikami. Škola
vlastní mimo jiné i keramickou pec. Absolventských prací jsou
také součástí přebalu k CD. Pedagogové a žáci navrhují podobu
plakátů pro různé akce pořádané ZUŠ. Během školního roku žáci
vystavují své práce na mnoha výstavách („Galerie chodba“,
„Galerie ve sklepě“). Účastní se také mnoha soutěží a přehlídek.

Literárně dramatický obor:
(Vzdělávací program schválen MŠMT 30.6.2004 pod č.j. 22 558/2004-22 od 1.9.2004, pro II.
stupeň, rozšířené studium a studium pro dospělé vzdělávací program s platností od 1.9. 2005
pod č.j. 22 035/ 2005-22).
Přípravná dramatická výchova se vyučuje 1 rok.
I.stupeň má 6 roků a II. stupeň 4 roky. Vyučují se tyto předměty:
Dramatická průprava
Dramatika a slovesnost
Přednes
Volitelný předmět
Práce v souboru

Vzdělávání podle ŠVP:
• Přípravné studium
• Studijní zaměření Literárně dramatický obor
Literárně – dramatický obor je nejmladším a také nejmenším
oborem naší školy. Od září 2012 mají žáci novou učebnu ve
Spolkovém domě. Obor se neustále rozšiřuje a přicházejí další
zájemci. Žáci během roku připravili několik krásných představení.
Tyto představení navštěvuje nejen široká veřejnost, ale některá
představení byla primárně určena dětem z MŠ. Pro vystoupení
využíváme nejen Tylovo divadlo (obě scény), ale i pódium v parku U
Tří pávů a nově také divadelní prostory v GASK. Žáci LDO také
uvádějí žákovské koncerty, během studia nejen nacvičují samotná představení, ale také
společně i tvoří kulisy.
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Literárně dramatický obor

Úplata za vzdělávání:
Hudební obor:
Individuální výuka:

1 žák v hodině
1.100,–Kč za pololetí
od 2 žáků v hodině 700,–Kč za pololetí

Skupinová výuka:
PHV
Přípravný pěvecký sbor
Pěvecký sbor

700,–Kč za pololetí
200,– Kč za pololetí
200,–Kč za pololetí

Výtvarný obor:
1600,–Kč za rok
Taneční obor:
1600,–Kč za rok
Literárně dramatický obor:
300,–Kč

za pololetí

Způsob platby:
Žák dostane elektronický předpis s výší částky, číslem účtu, variabilním symbolem platby a
dobou splatnosti. Od letošního školního roku je ke každé platbě přiřazen i QR kód. Variabilní
symbol je u každé platby jiný.

Půjčování nástrojů:
ZUŠ Kutná Hora půjčuje v rámci vedlejší hospodářské činnosti žákům hudební nástroje.
Platba za nástroje se liší podle typu nástroje. Nástroj se vždy zapůjčuje zákonnému zástupci
žáka a vrací se na konci školního roku. Během července a srpna probíhají kontroly a nutné
opravy všech nástrojů.
9
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c) Školní vzdělávací program ZUŠ Kutná Hora
V červnu roku 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky schválilo
Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání (RVP ZUV). Na základě
tohoto dokumentu od září školního roku 2010 – 2011 všechny Základní umělecké školy
v republice tvoří své vlastní Školní vzdělávací programy (ŠVP). ŠVP ZUŠ Kutná Hora
platný od 1. 9. 2012 je k nahlédnutí na www.zuskh.cz
•

•

•

•

Naše škola zahájila práci seminářem s Bc. Jiřím Stárkem (ředitelem ZUŠ Hostivař),
který je vedoucím koordinačního týmu RVP ZUV a také manažerem projektu reformy
základního uměleckého vzdělávání Pilot ZUŠ. Koordinátorem tvorby ŠVP na ZUŠ
Kutná Hora byla Kateřina Fillová.
Tímto novým dokumentem se ale v žádném případě nezměnil poslání naší školy, které
si klade za cíl kultivovat osobnost dětí po umělecké i lidské stránce. Soustavnou
uměleckou činností v nich pěstovat pracovní návyky a morální vlastnosti, které
spoluutvářejí jejich pozitivní hodnotovou orientaci v životě. Tvůrčí aktivity chceme i
nadále
rozvíjet v příjemném prostředí školy, která spolupracuje s dalšími
vzdělávacími institucemi jak na místní, tak i mezinárodní úrovni.
Vytvořený Školní vzdělávací program ZUŠ Kutná Hora je „živý dokument“. Po
prvních dvou letech výuky prošel drobnými úpravami. S vývojem některých odvětví
(např. v oblasti multimedií) dochází každoročně ke drobné korekci jednotlivých
výstupů u některých předmětů. Zůstává ale nastavený směr a cíle vzdělávání v ZUŠ.
Změny jsou prováděny vždy do konce školního roku – dle platné legislativy.
Do budoucna uvažujeme o rozšíření studijních zaměření (např. u Výtvarného oboru –
vytvoření studijního zaměření Animace a fotografie).

Studijní zaměření podle ŠVP:
Hudební obor:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Přípravné studium (varianta A, B, C, D)
Studijní zaměření Hra na klavír
Studijní zaměření Hra na varhany
Studijní zaměření Hra na cembalo
Studijní zaměření Hra na akordeon
Studijní zaměření Hra na housle
Studijní zaměření Hra na violu
Studijní zaměření Hra na violoncello
Studijní zaměření Hra na zobcovou flétnu
Studijní zaměření Hra na příčnou flétnu
Studijní zaměření Hra na klarinet
Studijní zaměření Hra na saxofon
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Studijní zaměření Hra na trubku
Studijní zaměření Hra na pozoun
Studijní zaměření Hra na baryton
Studijní zaměření Hra na kytaru
Studijní zaměření Hra na žánrovou kytaru
Studijní zaměření Hra na bicí nástroje
Studijní zaměření Sólový zpěv
Studijní zaměření Sborový zpěv
Studijní zaměření Elektronické zpracování hudby a zvuková
tvorba

Výtvarný obor:
• Přípravné studium
• Studijní zaměření Výtvarný obor
Taneční obor:
• Přípravné studium
• Studijní zaměření Taneční obor
Literárně dramatický obor:
• Přípravné studium
• Studijní zaměření Literárně dramatický obor

Přechod na výuku podle ŠVP:

I. stupeň
základního
studia

II. stupeň

2012/2013 2013/2014 2014/2015
PS
PS
PS
1. ročník 1. ročník 1. ročník
2. ročník 2. ročník
3. ročník

PS

PS

PS

2015/2016
PS
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník

2016/2017
PS
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník

2017/2018
PS
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
6. ročník

2018/2019
PS
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
6. ročník
7. ročník

PS
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základního
studia

1. ročník

1. ročník
2. ročník

1. ročník
2. ročník
3. ročník

1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník

d) Přehled pracovníků školy

Aprobovanost
Na základě Nařízení vlády č.75/2005 Sb.- článku 2 § 10 rozhodla ředitelka školy, že
upouští od předpokladu splnění odborné kvalifikace vzhledem k tomu, že jsou nebo
byli umělecky činní a to u 3 pedagogů.
Aprobovanost pedagogů je tedy 100%.

Pracovníci školy
Příjmení, jméno, titul

Předmět

Drahota Jan

Violoncello, pěvecký sbor – Muscina, HN

Drahotová Lenka, MgA.

Housle, HN, korepetice

Fillová Kateřina,MgA

Klavír, korepetice, cembalo

Bartošová Ivona

Výtvarný obor

MgA. Freml Matěj, Ph.D.

Kytara

Gvothová Vladimíra

Taneční obor

Hanuš Michal, MgA

Klavír, varhany korepetice

Krtilová Jitka, Mgr.

Klavír, sbor. zpěv - Cvrčci

Losenická Neumannová Hana

Taneční obor

Mikulášová Tereza, Mgr.

Literárně dramatický obor, zpěv, HN

Černá Jana Josefina, Mgr.

Housle, HN, PHV

Moravec Petr

Flétna příčná, zobcová fl.

Matyska Martin Mgr.

Klavír, korepetice

Táborský Petr/Hylský Vojtěch

Z. flétna, trubka

Parschová Alena

Klavír, korepetice

Peterková Kotyzová Beata, Mgr.

Klavír, HN, sborový zpěv - Koťata

Pospíšilová Anna

Akordeon, zobcová flétna
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Procházková Radmila, Mgr.

Housle, HN, smyčcový orchestr

Ptáčková Marie, Mgr.

Klavír

Radoměřská Marcela

Flétna příčná, zobcová fl.

Rýznar Jan

Dech.nástroje dřevěné

Řepa Bohumír

Elektr., basová kytara, hudební skupina Sugar Beet

Slavotínková Marie, MgA.

Výtvarný obor

Škopek Jaroslav

Kytara

Šťastný Petr

Kytara

Táborská Kateřina MgA.

Dechové nástroje žesťové, dechový orchestr

Tlapal Jiří, Mgr.

Dechové nástroje dřevěné

Dariusová Hana Ing.

Taneční obor

Veselý Jiří

Bicí nástroje

Vajgl Martin

Bicí nástroje, EZHZT

Železná Olga, Mgr.

Výtvarný obor

Nepedagogičtí pracovníci
Šťastná Lubomíra

Hospodářka

Bukovská Libuše

Školnice

Černohorská Vlasta

Uklízečka

Dana Krejdlová

Uklízečka

Viltová Eva

Mzdová účetní

Škola se může pochlubit stabilizovaným pedagogickým sborem, který propaguje
týmovou spolupráci a kolegiální vztahy ve škole. Část současných pedagogů je umělecky
činná a i nadále se vedle výuky věnuje své koncertní a umělecké činnosti. Stalo se již tradicí
pořádání každoročních a veřejností hojně navštěvovaných benefičních koncertů učitelů v
koncertním sále Knížecího domu a v Kapli Božího těla. Na těchto koncertech se představuje i
sbor učitelů ZUŠ, do kterého se zapojují i mnozí z nepedagogických pracovníků.

e) Údaje o přijímacím řízení
Žáci jsou přijímáni na základě přijímacích zkoušek, kde by měly prokázat předpoklady
výtvarné, taneční, slovesné nebo hudební, podle oboru, který si vyberou. Termíny a podklady
přijímacích pohovorů zveřejňujeme vždy začátkem května. Přihlášky podepisuje zákonný
zástupce žáka.
Přijímací pohovory do všech oborů probíhají vždy v měsíci červnu. Do základní umělecké
školy jsou vybírány děti, které mají předpoklady ke studiu. Snažíme se ale vyhovět i
zájemcům, u kterých se neprojevují výrazné schopnosti, protože podle naší zkušenosti se
může projevit talent i později. Výrazně talentovaným žákům kladou učitelé vyšší nároky,
připravují je k účasti na soutěžích, vystupují více na akcích školy a reprezentují naši školu a
13

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2017/2018
město i v zahraničí. Předškolní děti, které jeví předpoklady pro hudební obor, jsou zařazeny
do Přípravného pěveckého oddělení. Mohou být přijati i handicapovaní žáci, musí ale
splňovat podmínky přijímacího řízení a je jim vytvořen speciální plán výuky.
K přijímacím pohovorům se mohou dostavit i žáci nad 14 let, kteří neabsolvovali I. stupeň
a chtějí se připravovat na další studium v odborných školách.
Pro školní rok 2018/2019 bylo z rozhodnutí ředitele přijato do Přípravného studia všech oborů
(ŠVP) 102 žáků a do I. a II. stupně dalších 43 žáků.
Zájemce o studium pro dospělé, musíme bohužel odmítat z důvodu kapacity školy a
její každoroční maximální naplněnosti.

Část III.
Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
Do doby zahájení výuky podle Školního vzdělávacího programu pro Základní umělecké
vzdělávání se vyučovalo podle dosud platných učebních osnov a plánů. V současnosti se část
žáků vzdělává podle ŠVP a část podle starších osnov a učebních plánu. Od školního roku
2018/2019 se začne vyučovat pouze podle ŠVP.
Žáci hudebního oboru postupují do vyššího ročníku na základě postupových zkoušek,
které se konají vždy na konci školního roku. I.stupeň (7. ročník studia) a II. stupeň (4. ročník
II.stupně) ukončují žáci všech oborů slavnostním absolventským vystoupením nebo
výstavou.
Během školního roku se žáci Hudebního oboru prezentují na veřejnosti účastí na
koncertech, vernisážích a různých vystoupeních, žáci Výtvarného oboru na výstavách, žáci
Tanečního oboru na vystoupeních a přehlídkách, žáci Literárně dramatického oboru na
vystoupeních. Žáci Hudebního oboru prezentují své dovednosti nejen v sólových
vystoupeních, ale působí také i v několika pěveckých sborech, smyčcovém a tanečním
orchestru, v hudební skupině Sugar Beet, v akordeonovém souboru a v dalších menších
seskupeních.
Žáci se účastní vystoupení a výstav také spolu s partnerskými školami (ZUŠ Čáslav, ZUŠ
Kolín, ZUŠ Hořovice, ZUŠ Nymburk, ZUŠ Zruč n/S a další). Vystupují také na koncertech
umělců, kteří pořádají vystoupení v Kutné Hoře (L. Bílá, P. Kotvald, L. Kerndl). Pěvecký
sbor Muscina již pravidelně zahajuje zpěvem státní hymny „Mistovství světa v lovení kaprů“
Jakuba Vágnera, pořádané v Kutné Hoře.

a) Prospěch žáků

Obor
hudební
literárně dramatický
taneční
výtvarný
Celkem

Celkem

Vyznamenání

Prospěl

Neprospěl

přípravný
stupeň

492

367

54

1

69

28

23

0

0

5

81
114
715

57
99
546

0
0
54

0
0
1

24
16
114
14
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b) Absolventi 2017/2018:
Ve školním roce 2017/2018 absolvovalo v Hudebním, Tanečním, Literárně dramatickém
a Výtvarném oboru celkem 52 absolventů I. a II. stupně.

I. stupeň

37

Hudební
o.
29

II. stupeň

15

15

0

0

0

Celkem

52

44

0

0

8

Celkem

0

Taneční
o.
0

Výtvarný
o.
8

LDO

Pěvecký sbor Muscina – Lidice 2017

CD Absolventů
Na závěr školního roku naše škola opět připravila CD absolventů tohoto školního roku.
O obal se postaralo Výtvarné oddělení. Na přebalu tohoto CD se prezentují žáci HO, LDO i
VO. Každý absolvent dostal toto CD jako vzpomínku na svá studia v ZUŠ. CD je možné si
poslechnout na našich stránkách.
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c) Účast školy v soutěžích:
Žáci všech oborů se účastní každým rokem soutěží vypsaných Ministerstvem školství,
soutěžních přehlídek a dalších soutěží domácích i mezinárodních.

Úspěchy žáků v soutěžích 2017/2018

TANEČNÍ SOUTĚŽ POUPATA
Heřmanův Městec 12.5.2018
•

Žáci ze třídy L. Gvothové se umístili:
.
vystoupení Fun 2. místo
vystoupení Silver Star2. místo
vystoupení Nic 3. místo
vystoupení Allez, Allez, Allez 3. místo

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE ORCHESTRŮ S OBSAZENÍM
KLASICKÉHO SMYČCOVÉHO ORCHESTRU
Mladá Boleslav 5. 4. 2018
•
•

Orchestr DIVERTIMENTO pod vedením L. Drahotové I. kategorie 1. místo

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE HŘE NA DECHOVÉ NÁSTROJE
Kolín 27. 3. 2018
Hra na trombon
•
•
•

A. Vanková VI. kategorie 1. místo
A. Šimůnková VII. kategorie 2. místo
M. Siegel IX. kategorie 2. místo

Hra na trubku
•

A. Formáčková IV. kategorie 2. místo

Hra na tenor
•

K. Novák VII. kategorie 2. místo

Hra na saxofon
•

T. Z. Cinerová X. kategorie 3. místo
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KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE – sólový a komorní zpěv
Benátky nad Jizerou 21. a 22. 3. 2018
•

Duo (Klingerová, Cinerová III. kategorie 3. místo

•
•
•

A. Drabešová I. kategorie Čestné uznání
V. Štifterová V. kategorie Čestné uznání
K. Klímová VI. kategorie Čestné uznání

OKRESNÍ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE
Kutná Hora 8. 3. 2018
•

A. Waneková II. kategorie čestné uznání

OKRESNÍ KOLO SOUTĚŽE – sólový a komorní zpěv
Zruč nad Sázavou 12. 2. 2018
•
•
•
•
•
•
•

E. R. Fuksová 0. kategorie 1. místo
A. Drabešová I. kategorie 1. místo s postupem
V. Štifterová V. kategorie 1. místo s postupem
K. Klímová VI. kategorie 1. místo s postupem
A. Filipcová VIII. kategorie 1. místo
T. Z. Cinerová IX. kategorie 1. místo
A. Klingerová IX. kategorie 1. místo

Komorní zpěv
•

Duo T. Z. Cinerová a A. Klingerová IX. kategorie 1. místo s postupem

OKRESNÍ KOLO SOUTĚŽE VE HŘE NA DECHOVÉ NÁSTROJE
Čáslav 20. 2. 2018
Hra na příčnou flétnu
•
•

E. Pajerová V. kategorie 3. místo
E. Rosická VIII. kategorie 2. místo

Hra na saxofon
•

T. Z. Cinerová X. kategorie 1. místo s postupem

Hra na zobcovou flétnu
•
•
•

A. Křídová II. kategorie 2. místo
M. Lauerová III. kategorie 2. místo
L. Jandejsková V. kategorie 1. místo s postupem
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Hra na trubku
•

A. Formáčková IV. kategorie 1. místo s postupem

Hra na trombon
•
•
•

A. Vanková VI. kategorie 1. místo s postupem
A. Šimůnková VII. kategorie 1. místo s postupem
M. Siegel IX. kategorie 1. místo s postupem

Hra na tenor
•

K. Novák VII. kategorie 1. místo s postupem

OKRESNÍ KOLO SOUTĚŽE VE HŘE NA BICÍ NÁSTROJE
Kutná Hora, 19. 2. 2018
•
•

F. Sova I. kategorie 2. místo
J. Klinger VIII. kategorie 1. místo

OKRESNÍ KOLO SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY - Taneční obor
Čáslav 14.2.2018
•

MOTÝLCI žáci ze třídy V. Gvothové – E. Formanová, E. Honková, E. Marshová, A.
Pospíšilová, N. Svobodová, M. Zrubcová, I, Železná Za účast

Část IV.
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků
Pedagogové ZUŠ Kutná Hora se dále vzdělávají podle Plánu DVPP, vypracovaném v srpnu
2017. Pedagogům jsou dále během školního roku nabízeny možnosti DVPP podle aktuální
nabídky. Celý pedagogický sbor byl proškolen v oblasti IT – používání programu Klasifikace
(V). Cílem tohoto školení je postupný přechod na elektronické vedení povinné dokumentace
(Blok V. – zavedení a správa elektronických katalogů). Dále škola využívá Google Apps a
Intranet.
Vedení školy a nepedagogičtí pracovníci se vzdělávají podle Plánu dalšího rozvoje
nepedagogických pracovníků.
Pedagogové dostávají na vedlejší prázdniny samostudium.
Jeho náplní je:
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1)
2)

ŠVP, sledování a zavádění nových metod do výuky
Učitelé hudebního oboru: cvičení na nástroj, studium přednesových skladeb
žáků, návštěvy koncertů, příprava na koncerty učitelů
Učitelé výtvarného oboru: odborné studium výtv. technik, uměleckých období,
vybírání námětů pro projekty
Učitelé tanečního oboru: poslech hudebních nahrávek, výběr vhodné hudby pro
vystoupení jednotlivých skupin. Tvorba choreografie.
Učitelka lit. dram. oboru: studium a výběr vhodného materiálu pro výuku

3)
4)
5)

Vedení školy|:
1) Účast na odborných seminářích nabízených programovou nabídkou Národním
institutem pro další vzdělávání.
1) Účast na seminářích nabízených vzdělávacím zařízením FAKTA v.o.s.
2) Účast na AZUŠ
3) Účast na poradě ředitelů Středočeského kraje
4) Účast na poradě ředitelů Středočeského kraje- ZUŠ OPEN 2018

ICT:
(dle plánu ICT)
Rozšiřování výukových programů pro interaktivní tabuli ActivBoard
Rozšiřování e-komunikace (Intranet, Google Apps)
Klasifikace – elektronické vedení dokumentace školy
Údržba webových stránek
Správa a údržba vnitropodnikové e-komunikace školy (Intranet)

Nepedagogičtí pracovníci:
Účast na odborných seminářích zaměřených na personalistiku, ekonomiku, správu majetku a
archivaci.
BOZP
Pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci jsou proškoleni v oblasti BOZP dle platné legislativy.

Pravidelně také provádíme vlastní hodnocení školy. Naše škola považuje vlastní
hodnocení školy za nejužitečnější způsob zjišťování skutečného stavu podmínek a průběhu
vzdělávání, studijních výsledků žáků i kvality řízení školy. Vlastní hodnocení školy se
zpracovává nepravidelně v nejrůznějších oblastech podle aktuální potřeby v následujících
oblastech:
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•
•
•
•
•

kvalita poskytovaného vzdělávání (aplikace výchovných a vzdělávacích strategií ve
výuce)
fungování vnitřního informačního systému pro žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami
dodržování nastavených pravidel vzájemných vztahů (učitelů s žáky, učitelů s rodiči a
učitelů mezi sebou)
naplňování zásad řídící práce vedením školy
funkčnost a uživatelská vstřícnost informačního a komunikačního systému školy
Jako evaluační nástroje používáme především dotazníky pro žáky, rodiče, učitele nebo
řízené diskuze k danému tématu. S výsledky vlastního hodnocení školy jsou učitelé
seznámeni nejpozději na nejbližší pedagogické radě.

Část V.

Přehled aktivit školy
Prezentace žáků na veřejnosti je nedílnou součásti výuky v ZUŠ. Žáci se představují
širokému publiku nejen v Kutné Hoře, ale i v celém Středočeském kraji. Škola podporuje
také různé formy spolupráce s ostatními školami nejen domácími, ale i zahraničními a
také dalšími hudebními tělesy.
•
•
•
•
•
•
•
•

Žáci se svými pedagogy připravují během školního roku mnoho koncertů, výstav a
vystoupení.
Žáci připravují i výchovné koncerty a představení pro žáky MŠ a ZŠ.
V závěru roku probíhají absolventské koncerty, výstavy a vystoupení, kterými žáci
ukončují svá studia I. a II. stupně.
ZUŠ Kutná Hora vždy na závěr školního roku natáčí CD absolventů.
Žáci připravují vystoupení pro domovy důchodců, předávání různých ocenění
(Český červený kříž, Akademie třetího věku) a různé další akce pořádané městem
Kutná Hora.
Galakoncert ZUŠ – vystoupil Jiří Bárta
Vánoční koncert J. Ledeckého – vystoupení pěveckých sborů
ZUŠ Open 2018
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Výtvarný obor ZUŠ
Koncerty, vystoupení - 2017/2018
Září
6.9.2017
21.9.2017

Informativní schůzka s rodiči žáků
PHV
Koncert M.Hanuše

10.10.
11.10.2017
14.10.2017

Školení pedagogů k vyplňování
evidence pracovní doby
Soustředění smyčc. orchestru

Spolkový dům

16.10.2017

Třídní koncert M.Matysky

Sál ZUŠ

19.10.2017

Exkurze VO

Praha

20.10.2017

Spolkový dům

24.10.2017

Soustředění pěveckého sboru
„MUSCINA“
Žákovský koncert

31.10.2017

Seminář paní Jenčkové

ZUŠ

3.11.2017

Soustředění dechového orchestru

Zkušebna ZUŠ

7.11.2017

GASK

15.11.2017

„Galakoncert“ souborů, orchestrů,
sólistů a výstava VO +J.Bárta
Výlet žáků VO do galerie
Rudolfinum
Žákovský koncert

20.11.2017

Třídní koncert J.Drahoty

Sál ZUŠ

22.11.2017

Třídní koncert L.Moravcové

Sál ZUŠ

29.11.2017

Třídní koncert L.Drahotové

Sál ZUŠ

2.12.2017

Koncert komorního sboru J.Drahoty

Malín

4.12.2017

Třídní koncert žáků A.Parschové a
A.Pospíšilové
Vystoupení pěv. sboru MUSCINA na
koncertě Janka Ledeckého
Třídní koncert žáků M. Hanuše

Sál ZUŠ

10.11.2017

5.12.2017
6.12.2017
7.12.2017

Adventní koncert žáků
M.Radoměřské

Sál ZUŠ
Malešov
ZUŠ

Sál ZUŠ

Praha
Sál ZUŠ

Tylovo divadlo K.Hora
Sál ZUŠ
Miskovice
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7.12.2017

1. Vánoční koncert žáků ZUŠ

8.12.2017

Koncert pěv. sboru MUSCINA

Kostel
Sv.Jana Nepomuckého
Červené Janovice

11.12.2017

Třídní koncert žáků B.Peterkové

Sál ZUŠ

12.12.2017

Třídní koncert žáků J.Krtilové

Sál ZUŠ

13.12.2017

Vánoční koncert pěv. sboru „Cvrčci“

Sál ZUŠ 16 hod.

13.12.2017

Třídní koncert žáků L.Moravcové

Sál ZUŠ 17 hod.

14.12.2017

ZŠ T. G. Masaryka

16.12.2017

Adventní koncert pedagogům
(OROS)
Třídní koncert žáků a. Parschové a
A.Pospíšilové
Adventní koncert pro OÚNZ – žáci
M.Radoměřské
Soustředění žáků PHV

18.12.2017

2. Vánoční koncert žáků ZUŠ

9.12.2017

Třídní koncert žáků M.Radoměřské

20.12.2017
20.12.2017

Vánoční koncert pro Domov
důchodců – žáci M.Radoměřské
Třídní koncert žáků P.Šťastného

Galerie Spolkový dům

21.12.2017

Křest CD Festivalu komorní hudby

Sál ZUŠ

16. 1.2018

Sál ZUŠ

19.1.2018

Třídní koncert žáků K.Fillové a
K.Táborské
Třídní koncert žáků M.Fremla
a E. Lenhartové
Soustředění dechového orchestru

ZUŠ

24.1. 2018

Školní kolo pěvecké soutěže

Sál ZUŠ

26.1.2018

Soustředění dechového orchestru

ZUŠ

30.1.2018

Sál ZUŠ

30.1.2018

Školní kolo soutěže dechových a
bicích nástrojů
Vernisáž výtvarného oboru

Spolkový dům 1. Patro

31.1.2018

Koncert pěveckého sboru „Koťata“

Sál ZUŠ

12.2.2018

Okresní kolo soutěže ZUŠ v sólovém

ZUŠ Zruč nad Sázavou

14. 12.2017
16.12.2017

18.1.2018

Sál ZUŠ
Sedlec
Spolkový dům
Kostel
Sv.Jana Nepomuckého
Sál ZUŠ
Domov důchodců

Spolkový dům
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13.2.2018
14.2.2018

a komorním zpěvu
Žákovský koncert

Sál ZUŠ

Okresní kolo soutěže ZUŠ
v Tanečním oboru
Žákovský koncert třídy L.Drahotové
a M.Hanuše
Žákovský koncert třídy J.Černé

ZUŠ Čáslav

ZUŠ –Spolkový dům

20.2.2018

Okresní kolo soutěže ZUŠ bicích
nástrojů
Okresní kolo soutěže ZUŠ
dechových nástrojů
Výukový program o F. Kupkovi - VO

Praha Kampa

22.2.2018

Žákovský koncert

Sál ZUŠ

5.3.2018

Vystoupení LDO

Sál ZUŠ

12.3.2018

Vernisáž výstavy VO

Spolkový dům

17.3.2018

Soustředění smyčcového orchestru

Spolkový dům

19.3.2018

Třídní koncert pěv. oddělení žáků
T.Mikulášové
Třídní koncert žáků M.Matysky

Sál ZUŠ

14.2.2018
15.2.2018
19.2.2018
20.2. 2018

20.3.2018
21.3.2018

Sál ZUŠ
Sál ZUŠ

ZUŠ Čáslav

Sál ZUŠ
Sál ZUŠ

21.3.2018

Koncert žáků K.Táborské a
A.Parschové
Koncert smyčcového orchestru

23.3.2018

Soustředění dechového orchestru

ZUŠ

27.3.2018

Sál ZUŠ

4.4.2018

Koncert žáků A.Parschové a a.
Pospíšilové
Koncert učitelů ZUŠ

Sál ZUŠ

10.4.2018

Žákovský koncert

Sál ZUŠ

11.4.2018

Sál ZUŠ

12.4.2018

Koncert se vzpomínkou na
J.Jeřábkovou
Třídní koncert žáků M.Hanuše

Sál ZUŠ

13.4.2018

Třídní koncert žáků M.Radoměřské

Sál ZUŠ

16.4.2018

Třídní koncert žáků M.Ptáčkové

Sál ZUŠ

GASK
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17.4.2018
18.4.2018
24.4.2018
25.4.2018
27.4.2018
5.5.2018

Třídní koncert žáků A.Parschové a
a.Pospíšilové
Absolventský koncert žáků
M.Radoměřské
Koncert žáků J. Drahoty s
absolventem
Absolventský koncert žáků L.
Moravcové Myřátské
Třídní předehrávka žáků J. J. Černé

Sál ZUŠ
Sál ZUŠ
Sál ZUŠ
Sál ZUŠ
Spolkový dům

9.5.2018

Soustředění přípravného
smyčcového orchestru
Třídní koncert žáků J.Krtilové

Sál ZUŠ

10.5.2018

Třídní koncert žáků K.Fillové

Sál ZUŠ

10.5.2018

Podium mladých smyčců

Sál ZUŠ

11.5.2018 13.5.2018
15.5.2018

Soustředění dechového orchestru

Zbraslavice

Absolventský koncert (Krtilová,
Peterková, Drahota)
Třídní koncert žáků T.Mikulášové

Sál ZUŠ

16.5.2018
17.5.2018

Spolkový dům

Sál ZUŠ

Vernisáž absolventů výtvarného
oboru
Absolventský koncert žáků M.
Hanuše a V. Hylského
Třídní koncert žáků B.Peterkové

Galerie „Ve sklepě“ - ZUŠ

Tylovo divadlo

23.5.2018

Koncert orchestrů, absolv. koncert
Odděl. bicích nástrojů
Třídní koncert žáků J.Škopka

Sál HN

23.5.2018

Třídní koncert žáků L.Drahotové

Sál ZUŠ

24.5.2018

ZUŠ OPEN

Spolkový dům

25.5.2018

Třídní koncert žáků M. Fremla

Výstavní síň
Spolkového domu

25.5.2018

Noc kostelů

28.5.2018
29.5.2018

Třídní koncert žáků J.Veselého
Přijímací pohovory

18.5.2018
22.5.2018
22.5.2018

Sál ZUŠ
Sál ZUŠ

Sál ZUŠ
Spolkový dům
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30.5.2018
31.5.2018

Absolventský koncert žáků
L.Drahotové
Třídní koncert J.Černé

Sál ZUŠ
Sál ZUŠ

11.6.2018

Třídní koncert žáků R.Procházkové

Sál ZUŠ

12.6.2018

Třídní koncert žáků L.Moravcové

Sál ZUŠ

12.6.2018

Závěrečný koncert žáků TO

Tylovo divadlo

14.6.2018

Sál ZUŠ

14.6.2018

Absolventský koncert žáků
M.Matysky a R. Procházkové
Vystoupení LDO

Tyl. divadlo

15.6.2018

Koncert pěv sboru Muscina

Kostel Grunta

18.6.2018

Koncert pěveckých sborů

GASK

19.6.2018

Třídní koncert žáků A.Parschové a
A. Pospíšilové

Sál ZUŠ

Část VI.
Účast školy na životě v obci
Vystupování a prezentace žáků na veřejnosti je dnes, na rozdíl od prvních let po otevření
školy, nedílnou součástí kulturního života města. Základní umělecká škola již řadu let úzce
spolupracuje s městem Kutná Hora, se všemi jejími školami, s městským Tylovým divadlem,
ale i se ZUŠ v okolních městech. Významná je i její spolupráce se spřátelenými uměleckými
školami z Norska a Dánska. Vedle pravidelné výuky pořádají žáci každý měsíc spolu se
svými pedagogy žákovské koncerty, ke konci školního roku závěrečné koncerty v Městském
Tylově divadle, na kterých se prezentují všechny obory školy. Velké soubory pravidelně
koncertují také v kostele sv. Jana Nepomuckého či v Kapli Božího těla. Každým rokem se
představují svým absolventským koncertem či výstavou absolventi I. a II. Stupně. Škola
pořádá i velké množství vystoupení při různých vernisážích, významných a slavnostních
příležitostech města, dále koncerty pro seniory, benefiční koncerty pro postižené občany,
vánoční koncerty, výchovné koncerty pro mateřské, základní školy a gymnázia. Žáci
tanečního oboru se pravidelně účastní přehlídky tanečních oborů z celého kraje, každoročně
vystupují i jako hosté na závěrečných vystoupeních tanečních oborů ZUŠ Čáslav a Kolín.
Škola navázala pevné hudební přátelství s žáky a pedagogy z umělecké školy z Norského
města Ås a Dánského Ringsted. Stalo se již také tradicí pořádání každoročních a veřejností
hojně navštěvovaných benefičních koncertů učitelů v koncertním sále Knížecího domu a v
Kapli Božího těla. Na těchto koncertech se představuje i sbor učitelů ZUŠ, do kterého se
zapojili i mnozí z nepedagogických pracovníků. Žáci ZUŠ se také často účastní akcí,
pořádaných městem Kutná Hora (Na kole dětem, rozsvícení vánočního stromečku, vernisáže,
předávání různých ocenění, svatováclavské slavnosti, Majáles).
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Pěvecké sbory také často účinkují na významných koncertech (Ván. koncert J.
Ledeckého, koncert L. Kerndla, Mistrovství světa v lovení kaprů – úvodní hymna).
ZUŠ Kutná Hora je také partnerem Mezinárodního hudebního festivalu komorní hry
Kutná Hora, letos proběhl již 11. ročník. Jako každý rok se účastníci festivalu připravují na
koncerty v budově školy. Každý rok se škola podílí na festivalu „Ortenova Kutná Hora“.

Část VII.
KONTROLY
• červen 2018 – Kontrola oddělením interního auditu MÚ Kutná Hora.
(Kontrola nenalezla žádné závažné pochybení. Podrobný zápis je uložen v ředitelně školy)

Část VIII.
ZÁVĚR
Základní umělecká škola pokračovala v uplynulém školním roce v koncepci otevřenosti všem
žánrovým oblastem tak, aby studium v této škole bylo dostatečně motivující pro různorodě
orientované vrstvy zájemců z řad talentované mládeže. Veřejné produkce školy pravidelně
obohacují kulturní život města a prokazují tak úzkou provázanost s občanským děním.
Škola hraje významnou a nezastupitelnou roli v životě obce, s velkým ohlasem u veřejnosti
jsou pořádány Dny otevřených dveří, zapojuje se též jako partner do aktivit, jejichž
pořadatelem jsou jiné městské i další instituce, jako je např. Muzejní noc, Noc kostelů apod.
Takto se jí úspěšně daří vstupovat do povědomí u širokého spektra obyvatel města a nepřímo
takto získává další zájemce o studium uměleckých oborů. V roce 2017/18 byla i nadále
věnována pozornost ve výuce aplikaci inovativních metod výuky, využití multimediální
techniky, moderních výukových notových materiálů apod.
Zapojila se také do celorepublikového happeningu „ZUŠ OPEN 2018“.
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„Čím je naše škola jiná a lepší než ostatní školy ve městě?“
Odpovídat na tuto otázku je každoročně velice těžké. Protože jsem jediná škola ve městě
tohoto typu, nemáme se s kým srovnávat. V Kutné Hoře ale existuje mnoho nabídek na
umělecké rozvíjení dětí (taneční, výtvarné, hudební i dramatické). To, že naše škola má
nastavený dobrý směr a nabízí pestrou a kvalitní výuku, dokladuje každoročně velký zájem
žadatelů o přijetí. Naši absolventi se také dále uplatňují v různých uměleckých oborech.
Pro školu je charakteristické, že i přes různorodost pedagogických osobností je zde
v rovnováze obsaženo motivování žáků k zájmu o uměleckou činnost i požadavky na kvalitu
jejich vzdělávání.
Základní umělecká škola Kutná Hora má díky všem pracovníkům pedagogům velmi
dobrý zvuk. Důkazem je veliký zájem o jednotlivé obory. Vedení školy i učitelský sbor se
trvale snaží hledat nové možnosti a zkvalitňovat výuku i samotné prostředí ve škole. Přestože
škola již ve městě působí přes 80 let od svého založení, je mladá především duchem a
atmosférou, kterou zde vytváří kolektiv skvělých odborníků. Máme radost z úplně každého
úspěchu jednotlivého žáka, neboť víme, kolik úsilí, času a práce je za ním schováno a jak
každý žák intenzivní přípravou na koncert, projekt, představení nebo soutěž umělecky
vyroste. Ceny získané v národních a mezinárodních soutěžích svědčí o špičkové úrovni
pedagogické práce v naší škole. Neklademe ale na první místo pouze úspěchy v soutěžích.
Největší odměnou nám je radost žáků z toho, co se naučí a jak své znalosti a dovednosti dále
využívají. Mnoho našich žáků a absolventů se dále věnuje umění v různých podobách a
obohacují tím nejen svůj život, ale také i život ve městě, ve kterém dále působí. Škola si
během let vybudovala své pevné místo v kulturním životě obce. Svědčí o tom každoroční
vysoký počet různých koncertů, vystoupení a výstav, které ZUŠ Kutná Hora pořádá. Přejeme
si proto, ať je škola stále úspěšná, ať se nadále těší přízni nejen dětí a rodičů, ale také
zřizovatele a široké veřejnosti.

V Kutné Hoře 25. 10. 2018
Zpracovala:
MgA. Kateřina Fillová
ředitelka
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Přílohy
Příloha č. 1 - Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2017
Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2017
Hlavní
činnost
15 983,00
15 983,00

(údaje v tis.Kč)
Náklady celkem
Výnosy celkem
příspěvky a dotace
čerpání fondů
z toho

ostatní výnosy (školné, úroky, ...)

Hospodářský výsledek

Doplňková
činnost
4,00
86,00

HV celkem
15 987,00
16 069,00

14 456,00
11,00

1 516,00
0,00

82,00

82,00

Přijaté příspěvky a dotace
(údaje v tis.Kč)
Město Kutná Hora - provozní dotace

1 732,00

Středočeský kraj - přímé náklady na vzdělávání
(neinvestiční)

12 724,00

Příspěvky a dotace celkem

14 456,00

Komentář:
Základní provoz školy je financován z prostředků zřizovatele - Město Kutná Hora a z příjmů ze školného žáků.
Z těchto provozních prostředků jsou hrazeny náklady spojené s provozem a údržbou školy. Jsou to náklady
na energie, opravy, čistící prostředky, pojištění, služby atd.
Přímé náklady na vzdělávání jsou hrazeny z dotace MŠMT poskytované prostřednictvím Středočeského
kraje. Z těchto finančních prostředků jsou hrazeny platy včetně zákonných odvodů.
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www.zuskh.cz
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