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1. Základní identifikační údaje o organizaci
Název školy, sídlo, právní forma, IČO, IZO, vedení školy, datum zařazení do rejstříku,
kapacita školy:
Základní umělecká škola Železný Brod, příspěvková organizace
Adresa:

Koberovská 589, 468 22 Železný Brod
IČO: 75125412
IZO: 102 177 881

Telefon:

483 389 327, 608 782 712,

Web:

www.zus-zelbrod.cz,

e-mail:

zuszb@email.cz

Ředitelka:

Mgr. Eva Lédlová

Studijní obory:

hudební (HO), literárně - dramatický (LDO), výtvarný (VO)

Kapacita školy:

350 žáků

Datum zařazení do rejstříku: 1. 1. 2008
Zřizovatel:

Město Železný Brod, IČO: 00262633
Náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod

Historie:

rok 1956

- založení školy (Hudební škola, pobočka Semily)

k 1. 1. 1996

- přechod na právní subjektivitu

k 1. 7. 2001

- změna zřizovatele (OŠMT KÚ Libereckého kraje)

k 1. 1. 2008

- změna zřizovatele (Město Železný Brod)

Odloučené pracoviště: Jenišovice 180, PSČ 466 00
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2. Organizace studia
Základní umělecká škola v Železném Brodě, příspěvková organizace, Koberovská 589,
poskytuje základní vzdělání v uměleckých oborech hudebním (HO), výtvarném (VO) a
literárně dramatickém (LDO) a její činnost je vymezena zákonem č. 29/84 Sb. ve znění
pozdějších novel a vyhláškou MŠMT ČR č. 292/91 Sb., její činnost řídí ředitel jmenovaný
podle platných předpisů.
V ZUŠ v Železném Brodě existuje Hudební obor od r. 1956, Výtvarný obor od r. 1962,
Literárně dramatický obor od r. 1994 (s přestávkou po odchodu uč. na MD v letech 1998 –
2000), Taneční obor nebyl dosud zřízen z důvodů prostorových a personálních.
Učební plány pro ZUŠ: Hudební obor (HO), výtvarný obor (VO), literárně dramatický obor
(LDO), taneční obor (TO), vydalo MŠMT ČR dne 26, června 1995 pod č.j. 18.418/95
s účinností od 1. září 1995. Od školního roku 2012/2013 první, druhé, třetí, čtvrté, páté a šesté
ročníky a nově přijatí žáci studují podle ŠVP ZUŠ Železný Brod.

3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy
Věková skladba pedagogického sboru
51 let –
< 30 let 31 - 40 let 41 - 50 let důchodový věk
celkem
z toho ženy

5
5

3
2

7
4

důchodový
věk

celkem

4
2

23
14

4
1

Způsobilost pedagogických pracovníků
odborná i
pedagogická
způsobilost
20

pouze odborná pouze pedagogická
bez způsobilosti
způsobilost
způsobilost
0

2

1

celkem
23

Počet nepedagogických pracovníků: 2
Mzdové podmínky pracovníků: Průměrná výše mzdy pedagog. pracovníků:

20 942,- Kč

Průměrná výše mzdy nepedagog. pracovníků: 12 315,- Kč
Změny v pedagogickém sboru:
Během školního roku na mateřskou dovolenou nastoupily Hana Srbová, Veronika Jiřenová a
Jana Vlačihová. V pracovním poměru již zůstala paní Nataša Al-Radi a za Hanu Srbovou po
nástupu na mateřskou dovolenou nastoupila ve výtvarném oboru Dana Kupkárová. Nově
nastoupil Jiří Duňka, jako učitel bicích nástrojů.
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V ZUŠ v Železném Brodě se v oborech hudebním, dramatickém a výtvarném se ve
školním roce 2018/2019 vzdělávalo 347 dětí u těchto učitelů:

Jméno

úvazek

odbornost

Al-Radi Nataša
Blaschke Romana
Brázdilová Ludmila
Císař Josef
Duňka Jiří
Dušková Jana
Hlubuček Josef
Chlupáčová Zlata
Jiřenová Veronika – do pololetí
Kupkárová Dana – od října
Lédl Bohuslav
Lédlová Eva
Michálková Simona
Müller Rudolf
Jaroslav Patočka
Richter Jiří
Srbová Hana – do října
Tomáš Robert
Vacíková Miloslava
Vilušínská Milana
Vitáková Michaela / od pololetí
Vlačihová Jana
Vocel Bohumil

0,17
1
0,5
0,65
0,22
1
0,36
0,76
0,47
0,71
0,32
1
0,30
1
0,48
0,22
0,71
0,30
0,34
0,33
0,35/0,52
0,32
0,54

klavír, korepetice
klavír, korepetice
housle, viola, sborový zpěv
housle (odloučené pracoviště v Jenišovicích)
bicí nástroje
klavír, korepetice, HN (odl. prac.v Jenišovicích)
housle, sborový zpěv
dechové nástroje
housle, HN, sborový zpěv
výtvarný obor
klavír, korepetice
ředitelka, sólový zpěv
klavír, sólový zpěv
dechové nástroje, taneční orchestr
sólový zpěv
dechové nástroje
výtvarný obor
bicí nástroje
klavír, kytara
literárně dramatický obor
violoncello sm.soubory
klavír, korepetice
kytara

4. Údaje o počtu žáků a jejich zařazení do studijních oborů
Podrobný přehled o žácích a studijních oborech je na Výkaze o ZUŠ S 24-01
Pro základní orientaci uvádíme tyto údaje:
Školu v roce 2018/2019 navštěvovalo 347 žáků.
Výtvarný obor:
48 žáků
Literárně dramatický obor: 29 žáků
Hudební obor:
270 žáků: individuální výuka: hra na klavír
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70 žáků

hra na housle

38 žáků

hra na violu

1 žák

hra na violoncello

5 žáků

kolektivní výuka:

hra na kytaru

20 žáků

hra na dechové n.

41 žáků

sólový zpěv

23 žáků

hra na bicí n.

14 žáků

sborový zpěv

58 žáků

Počty žáků v jednotlivých odděleních se v posledních letech příliš neliší. Do naplnění
kapacity máme malou rezervu. S naplněností oborů jsme spokojeni a těší nás zájem žáků i
rodičů o studium na naší škole.
Údaje o přijímacím řízení
Pokračovali jsme náboru nových žáků do všech oddělení. Dbali jsme na dobrou
informovanost veřejnosti. Především veřejná činnost našich dětí a souborů jsou zárukou
zájmu o studium jak ze strany dětí, tak rodičů. Během školního roku jsme uspořádali několik
koncertů a výstav, v květnu jsme opět uspořádali „TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“ pro
veřejnost a také tradiční dopoledne pro předškolní děti MŠ. Pro tyto děti jsme uspořádali
malé koncerty s ukázkami všech hudebních nástrojů, na které se zde mohou učit a výstavu
výtvarných prací spojenou s prohlídkou školy a jednotlivých tříd. Také tradičně proběhly
ukázkové hodiny LDO.
Všichni noví žáci prošli talentovou zkouškou, výsledek je evidován v „Protokole o přijímání
žáků“ a zařazení do vyučování v „Přihlašovacím listě“, který slouží jako podklad do kartotéky
a je zároveň smlouvou o studiu mezi žákem (zákonným zástupcem) a školou.
Údaje o rozhodnutí vydaných ředitelem
Rozhodnutí vydaná ředitelem školy
Rozhodnutí:
počet
o přestupu do jiné ZUŠ
0
o změně oboru vzdělání
0
o přerušení vzdělávání
0
o opakování ročníku
2
o přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle § 17 odst. 3 ŠZ
0
o podmíněném vyloučení podle § 31 ŠZ
0
o vyloučení podle § 31 ŠZ
0
o povolení individuálního vzdělávání žáka
23
o zrušení povolení individuálního vzdělávání žáka
0
o snížení úplaty za poskytování školských služeb
48*
o prominutí úplaty za poskytování školských služeb
5**
celkem
57
* pokud žák studuje dva, příp. tři obory současně, školné se snižuje dle platné vnitřní směrnice
** pokud v ZUŠ studují tři sourozenci z jedné rodiny, nejmladší školné neplatí, dítě zaměstnance také neplatí,
na žádost lze také platbu prominout ze sociálních důvodů
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5. Výsledky výchovy a vzdělávání
Naprostá většina žáků studuje s velmi dobrými až výbornými výsledky, nebyly
zaznamenány problémy se zvládnutím učiva stanoveného osnovami. Kvalitu a výsledky
pedagogické práce potvrzuje především zájem žáků a jejich rodičů o studium v ZUŠ,
neexistence neomluvených absencí, účast v soutěžích, na veřejných vystoupeních,
v úspěšnosti absolventů, které jsme připravovali na umělecké a pedagogické školy.
Vynikající žáci:
Jméno
Dolenský Daniel
Hubingerová Lenka
Štejfová Zuzana
Stránská Vendula
Kaplanová Barbora
Procházková Anna
Mikéz Šimon
Antosz Lukáš
Koldovský František
Müllerová Ema
Černá Štěpánka
Antosz Jan
Slámová Veronika
Plíhal Jaroslav
Makula Matyáš
Jiřenová Marie-Magdaléna
Tůmová Lucie
Musílek David
Hornová Zuzana
Veselá Andrea
Veselá Agáta
Hlava Vojtěch
Kutková Tereza
Trnková Anna
Machková Kateřina
Procházka František
Halamová Marie
Špačková Markéta
Kujanová Natálie
Votočková Kristýna
Semencová Anežka
Kutěnová Monika
Šimůnek Vojtěch
Müllerová Eva
Machová Lucie

ročník
5.
4.
3.
3.
6.
7.
5.
4.
2
2.
2.
3.
5.
3.
PHV
3/II.
6.
7.
1.
4.
PHV
4.
4.
3.
1./II.
2.
7.
6
PV
6.
4.
6.
3.
7.
1./II.

obor - nástroj
HO - klavír
HO - klavír
HO - klavír
HO - klavír
HO - housle
HO - housle
HO - bicí
HO - bicí
HO - bicí
HO - pozoun
HO - lesní roh
HO - pozoun
HO - trubka
HO - trubka
HO - zobcová flétna
HO - zpěv
HO - zpěv
HO - klavír
HO – příčná flétna
HO - housle
HO - housle
HO - zpěv
HO - klavír
HO - klavír
HO - violoncello
HO - kytara
VO
VO
VO
VO
VO
VO
VO
VO
VO
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učitel
Blaschkeová
Blaschkeová
Blaschkeová
Blaschkeová
Hlubuček
Hlubuček
Tomáš
Tomáš
Tomáš
Müller
Müller
Müller
Müller
Müller
Müller
Lédlová
Lédlová
Lédl
Chlupáčová
Císař
Císař
Patočka
Dušková
Dušková
Vitáková
Vocel
Kupkárová
Kupkárová
Kupkárová
Kupkárová
Kupkárová
Kupkárová
Kupkárová
Kupkárová
Kupkárová

HUDEBNÍ OBOR
Pěvecké sbory – Řetízek, Hvězdičky a Cvrčci
Cvrčci – děti od 4 do 6 let. Sbor se stále rozrůstá a je o něj stále stejný zájem. Tento sbor vede
slečna učitelka Ludmila Brázdilová a pod jejím vedením sbor i nadále skvěle funguje a
pokračuje jak ve výchovně-vzdělávací, tak v koncertní činnosti.
Hvězdičky – děti prvního stupně ZŠ. Sbor spolehlivě funguje jako pravý přípravný sbor. Paní
učitelka Veronika Jiřenová připravila děti na Adventní a Vánoční koncerty a v pololetí odešla
na mateřskou dovolenou. Po ní převzala sbor paní ředitelka Eva Lédlová. O sbor vzrůstá
zájem a sbor má výsledky jak na koncertních, tak soutěžních vystoupeních.
Řetízek – děti druhého stupně ZŠ a středoškoláci. Sbor, pod vedením pana učitele Hlubučka,
zůstal komorním tělesem a věnuje se především příležitostné místní koncertní činnosti.
Taneční a swingový orchestr ZUŠ pod taktovkou Pana učitele Rudolfa Müllera účinkoval a
reprezentoval školu na mnoha koncertních vystoupeních. Účinkoval v hlavním programu
Železnobrodského jarmarku, Skleněného městečka, na Swingových večerech, na Klokočském
hudebním festivalu, na přehlídce dechových orchestrů v Jirkově, na Benátské noci a mnoha
dalších akcích. V loňském školním roce se s úspěchem též zúčastnil soutěže ZUŠ
vyhlašovanou MŠMT.
Smyčcový soubor VIVACE vzešel z nadšení dětí, jako ustálené těleso z většího smyčcového
souboru, po loňském úspěchu na krajské soutěži orchestrů. Paní učitelka Míša Vitáková se
souborem zavedla pravidelné koncerty tzv. Dvacetiminutovky pod širým nebem, které se u
Broďanů těší velké oblibě.
VÝTVARNÝ OBOR
V předmětu plošná a prostorová tvorba je situace velmi uspokojivá, přestože paní učitelka
Hana Srbová odešla v říjnu na mateřskou dovolenou, sama za sebe doporučila skvělou
náhradu paní Danu Kupkárovou. Děti VO se zúčastnily několika soutěží, na kterých získaly
výtečná ocenění.
Keramika, která je novým předmětem, je vyučována na velmi vysoké úrovni a je velmi
oblíbena. Od září jsme začali využívat nově zrekonstruovanou učebnu keramiky. Byla
zvětšena opravena a tím se z velké části omezil přístup do plísní zasažených prostor.
I pořízení nového keramického kruhu přispělo ke zlepšení a zkvalitnění výuky keramiky.
LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR
LDO pod vedením Milany Vilušínské setrvává v uspokojivé kondici. Zájem o studium
v LDO stále přetrvává. Soubory Těžká dohoda a Jak se má popelnice se úspěšně zúčastnily
regionálních soutěží.
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Výsledky soutěží
Ve školním roce 2018/2019 probíhaly národní soutěže ZUŠ v oborech - komorní hra s
převahou dechových nástrojů, soutěžní přehlídka ve sborovém zpěvu, komorní hra s převahou
smyčcových nástrojů, hra na akordeon, hra na elektronické klávesové nástroje, skladatelská
soutěž a LDO – soutěžní přehlídka v kolektivním projevu Naši žáci se některých soutěží
zúčastnili a dosáhli skvělých výsledků.
Vedle soutěží ZUŠ probíhala celá řada dalších soutěží, např. i v tomto roce se naše ZUŠ
zúčastnila soutěže LÍPA CANTANTES. I zde naše žákyně uspěla. Výrazného úspěch dosáhli
naši žáci ve výtvarné soutěži V ♥ PANÍ ZDISLAVY, kde dosáhli osmi ocenění a také žáci
LDO s úspěchem absolvovali soutěžní přehlídku O desenského medvěda
Těšíme se z jejich úspěchů a gratulujeme jim i jejich učitelům!
Národní soutěž ZUŠ - KOMORNÍ HRA S PŘEVAHOU DECHOVÝCH NÁSTROJŮ
Okresní kolo
Krajské kolo
Tanvald 21. 2. 2019
Česká Lípa 20. 3. 2019
SEXTETO
V.Slámová, J.Plíhal, J.Antosz,
E.Müllerová, S.Rejmontová,
T.Machačková

II. kategorie

1. místo s postupem

1. místo

Národní soutěž ZUŠ – Soutěžní přehlídka ve sborovém zpěvu
Krajské kolo
ZUŠ Turnov 29. 3. 2019
Hvězdičky

2. místo

kategorie A I.

Národní soutěž ZUŠ - LDO – soutěžní přehlídka v kolektivním projevu
Těžká dohoda

Špačková Markéta
Kujanová Natálie
Votočková Kristýna
Semencová Anežka
Kutěnová Monika
Šimůnek Vojtěch
Müllerová Eva
Machová Lucie

Krajské kolo
ZUŠ Liberec 6. 4. 2019 – 7. 4. 2019
3. místo

VII. kategorie

Výtvarná soutěž V
9 – 12 let
5 – 8 let
13 – 15 let
9 – 12 let
13 – 15 let
9 – 12 let
13 – 15 let
13 – 15 let

PANÍ ZDISLAVY 2019
1.místo
6. místo
3. místo
5. místo
7. místo
7. místo
2. místo
Mimořádné ocenění

Pěvecká soutěž LÍPA CANTANTES 2019 v klasickém sólovém a komorním zpěvu
Česká Lípa - 5. dubna 2019
19 – 25 let
1. místo
Marie-Magdalena Jiřenová
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6. Údaje o poskytování dalšího vzdělávání, celoživotního učení
Nabídka dalšího vzdělávání a školení pro pedagogy i nepedagogy je velmi široká a mým
cílem je, aby všichni měli snadný přístup k informacím o DVPP a sami si mohli vybírat kurzy
a typy vzdělávání pro ně nejužitečnější a nejvhodnější. Musím konstatovat, že se využívaní
těchto nabídek výrazně zlepšilo, zvláště pak u mladších pedagogů. Hojně využívají nabídek
seminářů a praktických školení, která jim poskytují možnosti poznat nové trendy, přístupy a
metody. I nepedagogičtí pracovníci další vzdělávání a školení vítají a zúčastňují se jich.
Za loňský rok se školení zúčastnilo zatím nejvíce zájemců a snažím se v rámci možností
našeho rozpočtu tuto oblast podporovat i finančně. Je velmi pozitivní, že se nám od
zřizovatele na tuto činnost dostává dostatek finančních prostředků. Považuji tuto oblast
v pedagogické i nepedagogické činnosti za jednu z velmi důležitých.
Dalším momentem celoživotního vzdělávání učitelů ZUŠ (především v HO) je neustálá snaha
získat nové poznatky v metodice výuky hry na nástroj, získávání nového hudebního materiálu
a hlavně to, že všichni instrumentalisté by měli denně na svůj nástroj cvičit, aby si udrželi
dosaženou úroveň nutnou pro vyučování vyspělých žáků. Zde je v tomto ohledu velká
odlišnost práce učitelů ZUŠ od učitelů ZŠ. S potěšením mohu konstatovat, že i tato oblast
doznává zlepšení, a to zejména díky tomu, že řada pedagogů provozuje i koncertní činnost, při
které je hráčská kondice základním předpokladem.
Ale i nadále do budoucna, je tuto oblast třeba prosazovat a věnovat ji velkou pozornost.

7. Spolupráce se sociálními partnery
Spolupráce s rodiči, ZŠ, SŠ a dalšími organizacemi
Pravidelnou aktualizací internetových stránek www.zus-zelbrod.cz, příspěvky do
místního zpravodaje, aktualitami na nástěnkách školy i veřejných plochách města a
školním facebooku plníme hlavní úkol v informovanosti veřejnosti o práci v ZUŠ
v Železném Brodě.
Spolupráce s rodiči představuje jeden z nejdůležitějších předpokladů úspěšného studia
našich žáků a je na dobré úrovni. Informovanost o průběhu studia je obousměrná, děje se
především:
- osobní účastí rodičů v individuální výuce (zejména u začátečníků)
- písemnou formou v Žákovském sešitě
- pravidelnými tištěnými informacemi o akcích školy pro žáky a jejich rodiče
- veškeré aktuální informace jsou pravidelně zveřejňovány na webu školy
- min. 1 x ročně se konají třídní koncerty spojené s třídními schůzkami rodičů
- tutéž úlohu plní již tradiční odpolední Matiné, která se konají v obřadní síni Městského
úřadu každý měsíc
- koncerty žáků v divadle a množství dalších příležitostných koncertů.
Rodiče mají volný přístup k informacím o všech dostupných údajích o provozu školy, mohou
se kdykoliv zúčastnit individuálního vyučování svého dítěte, takže mohou plnit i částečně
poučený dohled při domácí přípravě žáka.
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Spolupráce se školami vrcholí při dnech otevřených dveří, koncertech pro děti a studenty ZŠ
a SŠ. Spolupráce s řediteli těchto škol a oboustranná informovanost je bezproblémová.
Spolupráce probíhá i v rovině poradenské a organizační a to formou konzultací, workshopů,
poskytování uměleckých vystoupení a také vybavení k zapůjčení a podobně.
Spolupráce s konzervatořemi při přípravě našich absolventů k přijímacím zkouškám je
osvědčenou a často používanou metodou, jak úspěšně naše žáky připravit.
Spolupráce s organizacemi je vcelku dobrá a prospěšná oběma stranám. Především je třeba
jmenovat spolupráci s Městským úřadem - zřizovatelem - bez kterého by nebylo možné
financovat náročné mimoškolní projekty. Škola recipročně poskytuje umělecké služby jak
dětí, tak pedagogů na nejrůznější městské akce, například vítání občánků, Železnobrodský
jarmark, Skleněné městečko, slavnostní akty, vernisáže a podobně.

8. Zapojení do projektů
Výuka v ZUŠ probíhá podle ŠVP.
Se ŠVP je úzce spojena tvorba a ověřování několika samostatných projektů ve všech třech
oborech (HO, VO, LDO) a jejich vzájemné propojení. To vše směřuje k naplnění ŠVP jako
nástroje k dosažení stanovených cílů. Hodnocení již dosažené úrovně a směr postupu se
provádí na pravidelných poradách jednou měsíčně.
Mezinárodní projekty se uskutečňují dlouhodobě v LDO, kde jsou to zejména projekty ve
spolupráci s Polskými partnery a kde LDO pravidelně dosahuje velmi slušných výsledků.
Nově se též zapojily hudební i výtvarný obor. VO v rámci soutěží a HO v rámci
mezinárodního hudebního festivalu Leoše Janáčka a Bohuslava Martinů mělo několik
zástupců z řad pedagogů v mistrovských kurzech.
Letos se opět škola zapojila do organizace Festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov, který je
každoroční připomínkou pobytu velkého skladatele v Českém ráji a v jeho rámci
zorganizovala ve spolupráci s IKS Varhanní koncert, který byl zároveň slavnostním uvedením
nově zrekonstruovaných varhan v kostele sv. Jakuba. V rámci tohoto festivalu také probíhá
Interpretační dílna pro mladé a té se letos zúčastnili 4 naši žáci se svými pedagogy.
Naše škola již třetím rokem spolupracuje s MAS Achát a MAP Železnobrodsko.
Nedílnou součástí činností ZUŠ jsou také soutěže vyhlašované MŠMT. Těchto soutěží se
zúčastňují žáci všech škol napříč všemi obory. V rámci těchto soutěží jsme se zapojili jako
porotci. Rudolf Müller v okresním kole dechové soutěže, Zlatka Chlupáčová v krajském kole
dechové soutěže.
I letos jsme se zapojili do projektu ZUŠ Open, což je Celostátní happening základních
uměleckých škol ve veřejném prostoru. Je to jeden ze stěžejních projektů Nadačního fondu
Magdaleny Kožené. Do třetího ročníku celostátního happeningu ZUŠ Open se zapojilo
neuvěřitelných 400 škol.
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O ŽIVOTĚ JEDNÉ REPUBLIKY - PŘEDSTAVENÍ 10 ZUŠ LIBERECKÉHO KRAJE
Společné představení základních uměleckých škol Libereckého kraje k oslavám 100.
výročí vzniku Československa.
Základní umělecké školy v Libereckém kraji, pod záštitou náměstka hejtmana Petra Tulpy
připravily jedinečné divadelní představení inspirované událostmi a zajímavými okamžiky
uplynulého století (1918 - 2018). Představením žáci přispěli k oslavám 100. výročí od vzniku
samostatného československého státu. Autorkou, a režisérkou představení byla známá operní
režisérka a dramaturgyně Divadla F. X. Šaldy Linda Keprtová a pedagogové jednotlivých
ZUŠ, kteří se na finálním tvaru výrazně podíleli. Premiéra představení se uskutečnila 1. října
2018 v divadle F. X. Šaldy v Liberci. Následovaly reprízy v divadlech v Železném Brodě,
Turnově, Jablonci nad Nisou a České Lípě.

9. Další aktivity a prezentace školy na veřejnosti
Veřejná činnost žáků i pedagogů ZUŠ je důležitou součástí vzdělávacího a výchovného
procesu.
Výrazně motivuje žáky i jejich učitele k soustředěné práci a samotná veřejná vystoupení jsou
nejen zpestřením vyučovacího procesu, ale hlavně zde žák má možnost předvést výsledky své
práce.
Veřejná činnost školy byla a je tradičně všestranná a umělecky hodnotná. Zajišťuje popularitu
a povědomí u obyvatel města a okolí, což je jeden z důležitých předpokladů trvalého zájmu
nových žáků o studium, hlavně však přináší potěšení a umělecké zážitky posluchačům –
rodiči a rodinnými příslušníky počínaje, stovkám posluchačům ve městě a blízkém okolí. Je to
také propagace města, jeho kulturnosti a lidské bohatosti.
Pravidelné žákovské koncerty MATINÉ jsou již tradiční každoměsíční kulturní akcičkou a
jsou velmi hojně navštěvované. Podařilo se nám zakoupit do obřadní síně nové pianino a
spokojenost žáků, pedagogů i posluchačů je veliká.
Takzvané hlavní koncerty školy jsou již ustálené a jsou to Vánoční žákovský, Koncert
učitelů a Závěrečné koncerty všech oborů. Jsou čím dál hojněji navštěvované a stále dosahují
vyšší úrovně.
Součástí naší činnosti je také velké množství vánočních a adventních koncertů ať už
sborových či instrumentálních.
V cyklu vážné, ale především dobré hudby „ZUŠka představuje“ i nadále pokračujeme. V
letošním školním roce jsme pozvali skvělé a věhlasné těleso Prague cello quartet, který měl
nebývalý ohlas. Díky tomu, že jsme se zapojili do výše popsaného projektu 100let republiky,
nezbyl na další koncert v tomto cyklu prostor.
Nově jsme se jako škola stali pořadateli tradičních Adventních koncertů v Železném Brodě.
Ustálili jsme koncerty pravidelně na každou adventní neděli. Novinkou byl 1. koncert
v podání učitelů ZUŠ a setkal se s tak velkou odezvu ze strany jak posluchačů, tak
účinkujících, že se zřejmě stane tradicí. Ohromnou odezvu získal i Jazzový adventní koncert a
rovněž u této tématiky zřejmě v příštím roce zůstaneme. Další z koncertů byl v podání sboru a
orchestru a představil krásné dílo Adama Michna z Otradovic Loutnu Českou.
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V letošním školním roce uspořádali učitelé opět několik tematických exkurzí pro naše žáky.
Tradiční výtvarnou, tento školní rok věnovanou bohaté umělecké nabídce Železného Brodu.
doplnily další hudební. Pro děti také pořádáme dílčí výlety a aktivity mimo školu.
Mnohé další akce jsou uvedeny níže v přehledu akcí ve školním roce 2018/2019.

Veřejná činnost a ostatní akce ve školním roce 2018/2019
Akce ZUŠ ŽELEZNÝ BROD 2018/2019

16.8.2018
28.8.2018

SRPEN
Dvacetiminutovka p. šir.nebem - filmovky - VIVACE – Schody kostela 10:00
Zahajovací porada 15:00
ZÁŘÍ

15.9.2018
16.9.2018
18.9.2018
22.9.2018

Skleněné městečko - Malé náměstí 11:30 – Swing. orch.
Smyčc. Soubor VIVACE – Krásná
Pracovní porada 10:00
Soustředění 100 let republiky – Liberec – LDO+Žesť soubor
ŘÍJEN

1.10.2018
4.10.2018
8.10.2018
8.10.2018
9.10.2018
16.10.2018
17.10.2018
23.10.2018
23.-24.2018
26.10.2018
28.10.2018
29.- 30.10.2017

PREMIÉRA - 100 LET REPUBLIKY – Liberec 19:00
100 LET REPUBLIKY – Železný Brod - 19:00
Pracovní porada 10:00
100 LET REPUBLIKY – Turnov - 19:00
100 LET REPUBLIKY – Jablonec n.N. - 19:00
ŽÁKOVSKÉ MATINÉ - Radnice obř. síň 17:00
Otevření nové hutě na SUPŠS – M.M.Jiřenová+ N.Al-Radi – 13:00
SUPŠS
100 LET REPUBLIKY – Česká Lípa - 19:00
AZUŠ Olomouc
SLAVNOSTNÍ KONCERT KE 100 VÝROČÍ ČR - 18:00 divadlo
Slavnost 100 let republiky – Jistebsko - Swing. orch.
Podzimní prázdniny
LISTOPAD

2.11.2018
4.11.2018
5.11.2018
13.11.2018
18.11.2017
29.-30.11.2018

100 LET REPUBLIKY – Jablonec n.N - 11:00
Dvacetiminutovka p. šir.nebem-Irské mel. - VIVACE – Schody kostela 10:00
Pracovní porada 10:00
ŽÁKOVSKÉ MATINÉ - Radnice obř. síň 17:00
Vernisáž – Zásada – Hvězdičky
Konference ředitelů škol ŽB- Příchovice

12

30.11.2018
30.11.2018

Vánoční trhy ŽB - 14:00 - Hvězdičky
Rozsvěcení Ván.stromu - ŽB 16:30 - žesť soubor
PROSINEC

1.12.2018
2.12.2018
3.12.2018
5.12.2018
8.12.2018
8.12.2018
9.12.2018
9.12.2018
14.12.2018
15.12.2018
16.12.2018
18.12.2018
19.12.2018
23.12.2018
24.12.2018
24.12.2018
22.12.20182.1.2019

Rozsvěcení stromu – Malá Skála 15:00– VIVACE
1. ADVENTNÍ koncert – Učitelé sóloví i komorní - sv.Jakub 18:00
Pracovní porada 10:00
ŽÁKOVSKÉ MATINÉ - Radnice obř. síň 17:00
Vánoční trhy Běliště – 16:00 – žesťový kvintet
Adventní koncert ŘETÍZEK – Újezd p.Tr. 17:00
Adventní koncert ŘETÍZEK – Huntířov 17:00
2. ADVENTNÍ koncert – Loutna Česká PSAD+TOS - sv.Jakub 18:00
Adventní koncert ŘETÍZEK – Hamrska 17:00
Adventní koncert ŘETÍZEK - Držkov 16:00
3. ADVENTNÍ koncert – Jazzové inspirace - sv.Jakub 18:00
Vánoční koncert ZUŠ - Měst. Divadlo 18:00
Vánoční slavnosti - Eurocentrum Jablonec n.N. 14:00 - Dech. Kvintet
4. Adventní koncert CVRČCI+HVĚZDIČKY+ŘETÍZEK– sv.Jakub 16:00
Dvacetiminutovka p.šir.nebem-Vánoční mel.-VIVACE-Schody kostela 10:00
Vánoční koledování – Rakousy 13:30 – Dech kvintet
Vánoční prázdniny
LEDEN

7.1.2019
22.1.2019

Pracovní a klasifikační porada 10:00
ŽÁKOVSKÉ MATINÉ - Radnice obř. síň 17:00
ÚNOR

1.2.2019
4.2.2019
16.2.2019
17.2.2019
19.2.2019
21.2.2019

Pololetní prázdniny
Pracovní porada 10:00
Soustředění VIVACE
Soustředění LDO
ŽÁKOVSKÉ MATINÉ - Radnice obř. síň 17:00
Okresní kolo soutěže – KOMORNÍ SOUBORY DECHY+SMYČCE– Tanvald
BŘEZEN

4.3.-8.3.2019
11.3.2019
19.3.2019
20.3.2019
22.3.2019
25.3.2019
28.3.2019
28.3.2019

Jarní prázdniny
Pracovní porada 10:00
ŽÁKOVSKÉ MATINÉ - Radnice obř. síň 17:00
Krajské kolo soutěže – KOMOŘINA DECHY – Česká Lípa
Přehlídka LDO - O Desenského medvěda – LDO
Třídní koncert Vacíková +Richter - Radnice obř. síň 16:30
Dvacetiminutovka p. šir.nebem - VIVACE – Schody kostela 10:00
Jazzová farma Česká Lípa - Swing. orch.
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29.3.2019

Krajské kolo soutěže – SBORY – Turnov

DUBEN
1.4.2019
2.4.2019
2.4.2019
5.4.2019
6.-7.4.2019
8.4.2019
9.4.2019
16.4.2019
18.-22.4.2019
29.4.2019
30.4.2019

Pracovní porada 10:00
Krajské kolo soutěže – KOMOŘINA SMYČCE – Semily
Koncert učitelů – Divadlo ŽB 18:00
Lípa cantantes - pěvecká soutěž Česká Lípa
Krajské kolo soutěže - LDO – Liberec
Hvězdná setkání – M.Erhental – sólisté - Radnice obř. síň 18:00
Třídní koncert Al-Radi+Hlubuček - Radnice obř. síň 16:30
ŽÁKOVSKÉ MATINÉ - Radnice obř. síň 17:00
Velikonoční prázdniny
Pracovní porada 10:00
Třídní koncert Vlačihová - Radnice obř. síň 17:00
KVĚTEN

1.5.2019
7.5.2019
10.5.2019
14.5.2019
20.- 24.5.2019
21.5.2019
22.5.2019
23.5.2019
27.5.2019
27.5.2019
29.5.2019
30.5.2019

Smyčc. Soubor VIVACE – Pouť Krásná
Třídní koncert Brázdilová+Vitáková - Radnice obř. síň 17:00
SWINGOVÝ VEČER - Swing. orch.
ŽÁKOVSKÉ MATINÉ - Radnice obř. síň 17:00
Týden otevřených dveří – ZÁPIS pro školní rok 2017/2018
Dopoledne pro školky 9:30 – 11:00 ZUŠ
ZUŠka představuje - Prague cello quartet - Měst. Divadlo 19:00
LDO - Závěr roku s dramaťákem –18:00 divadlo
Pracovní porada 10:00
Třídní koncert Vocel - Radnice obř. síň 16:30
Třídní koncert Michálková - Radnice obř. síň 16:30
Exkurze . výlet VO
ČERVEN

1.6.2019
1.6.2019
3.6.-7.6.2019
8.6.2019
9.6.2019
12.-15.6. 2019
16.6.2019
17.6.2019
18.6.2019
25.6.2019
30.6.2019

Maloskalská noc - Swing. orch.
Bzí pouť - Swing. orch.
ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY
Jarmark - Swing. orch.
Jarmark – Řetízek
Interpretační dílny Turnov – klavír, housle, zpěv
Varhanní koncert (Festival Dvoř.)– kostel sv. Jakuba 18:00
Pracovní a klasifikační porada 10:00
ZÁVĚREČNÝ KONCERT ZUŠ – Motlitebna Na Brodci 18:00
ZÁVĚREČNÝ KONCERT SBORY – Kostel sv.Jakuba 17:00
Huntířov - Swing. orch.
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Za tímto výčtem mimoškolních akcí je mnoho posluchačů, ale také dlouhá, odborná a
umělecky náročná příprava – často mimo vyučovací povinnost učitelů – v jejich volném čase
o sobotách, nedělích a dnech dovolené. Je to také nespočet drobných i velkých uměleckých
výkonů našich žáků, mnoho jejich i našich radostí z úspěchů a nespočet zážitků z koncertů,
zájezdů a soustředění.

10. Poradenské služby
Práce s talentovanými žáky
Zaměření naší školy je právě práce s talentovanými dětmi, ale mezi nimi jsou děti mimořádně
talentované, těm věnujeme zvýšenou pozornost a vytváříme podmínky pro jejich rozvoj.

Oblast sociálně patologických jevů
Záměrně se tímto bodem léta podrobně zabýváme, protože tyto problémy, provázející dnešní
děti a mládež, považujeme za velmi aktuální. Nám – učitelům a řídícím pracovníkům ZUŠ je líto, že MŠMT a celá společnost a vláda vkládá nemalé prostředky do nápravných projektů
(kde mnohdy peníze mizí bez jakéhokoliv kladného efektu) a nikoli do prevence. ZUŠ je
totiž příkladem, jak účinná je prevence před těmito negativními jevy u dětí, které se zde
vzdělávají a kultivují, které zde nalézají smysluplné využití svého volného času, získávají
cenné návyky a rozvíjejí o nové rozměry svoji osobnost.

11. Řízení školy
Loni jsem si stanovila tyto priority rozvoje školy:
-

usilovat nadále o vyřešení problematického stavu budovy

-

další aktualizace a naplňování ŠVP

-

udržení úrovně souborové a orchestrální hry

-

větší a kvalitnější motivace k výkonům a zájmu žáků

-

komplexní a důsledná příprava na koncerty a veřejná vystoupení

-

výběr žáků na soutěže a jejich kvalitní příprava

-

spolupráce mezi jednotlivými nástrojovými třídami a obory

-

motivovat učitele i žáky k většímu zájmu o školu, kulturu a umění
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-

podporovat spolupráci mezi učiteli okolních ZUŠ, spolupracovat při řešení metodických
postupů apod.

-

zlepšovat pedagogický proces a pedagogickou morálku

-

prosazovat další vzdělávání pedagogů

-

spolupráce na regionální úrovni: výměnné koncerty žáků naší školy a žáků okolních
ZUŠ

-

zrealizovat generální opravu koncertního křídla, dovybavení a renovace hudebních
nástrojů a hudebního vybavení

-

pokračovat v pořádání koncertů, výstav a prezentací žáků a absolventů školy

-

stále zajišťovat informovanost žáků, učitelů a rodičů: včas informovat o akcích školy a
všech důležitých událostech a změnách, text publikovat též v Železnobrodském
kulturním přehledu

-

zapojení do projektů podporujících činnost školy

-

kvalitní řídící činností zabezpečit plynulý chod všech oddělení ZUŠ

-

podporovat spolupráci s rodiči a přáteli školy

Daří se i nadále většinu předsevzatých cílů naplňovat. Smyčcová souborová a orchestrální hra
se zdárně rozvíjí a získává stále větší počet žáků. Účast i umístění na soutěži a na mnoha
akcích, nejen školních je toho důkazem. Příležitostná souborová seskupení pod vedením paní
učitelky Blaschke si udržují svou úroveň a těší se stále více popularitě. O Tanečním a
swingovém orchestru a pěveckých sborech je podrobně pojednáno v kapitole 5. Celá řada
výše jmenovaných priorit se úspěšně realizovala při veřejných akcích, koncertech a letos opět
zvláště v soutěžích. Zapojování do nejrůznějších projektů se daří čím dál víc a přináší nejen
mnoho zážitků, ale i zkušeností a pozitivních ohlasů.
Je nutné nadále kvalitně provádět výběr talentovaných žáků do všech oddělení, včetně VO a
LDO. Je třeba také rozšiřovat jejich kulturní a umělecké obzory, motivovat je k zájmu o
umění - návštěvy koncertů, výstav, divadelních představení.
Přetrvávající problém je stále se špatným stavem budovy a nevyhovujícími učebnami.
Nicméně rekonstrukce keramické dílny a přestěhování některých učeben do prvního patra
budovy, velmi tuto situaci zlepšily. Ke konci školního roku začala též úprava posledního bytu
v druhém patře, kde pro další školní rok bude umístěna učebna bicích, což velmi pomůže i
z akustického hlediska. Celý školní rok probíhaly v součinnosti s projekční kanceláří, SUPŠS
a námi práce na projektové dokumentaci k rekonstrukci DM. Situace se zkomplikovala na
jaře, kdy Krajský úřad avizoval nevůli svou část stavby realizovat. Nicméně práce
pokračovaly a na počátku školního roku 2019/2020 bude vše dokončeno a předáno. Na
podzim příštího školního roku se rozhodne o pokračování projektu.
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12. Další záměry školy
Pro školní rok 2019/2020 byly stanoveny tyto priority:
-

usilovat nadále o vyřešení problematického stavu budovy

-

uspokojivě rozběhnout nově zřízený Taneční obor

-

vyřešit potřebné změny v pedagogickém sboru

-

rozšířit spolupráci o ostatními městskými organizacemi, především s knihovnou, kde
bude možnost využívat nové prostory a tím nabídnout konfortnější prostředí pro akce
školy

-

další aktualizace a naplňování ŠVP

-

udržení úrovně souborové a orchestrální hry

-

větší a kvalitnější motivace k výkonům a zájmu žáků

-

komplexní a důsledná příprava na koncerty a veřejná vystoupení

-

výběr žáků na soutěže a jejich kvalitní příprava

-

spolupráce mezi jednotlivými nástrojovými třídami a obory

-

motivovat učitele i žáky k většímu zájmu o školu, kulturu a umění

-

podporovat spolupráci mezi učiteli okolních ZUŠ, spolupracovat při řešení metodických
postupů apod.

-

zlepšovat pedagogický proces a pedagogickou morálku

-

prosazovat další vzdělávání pedagogů

-

spolupráce na regionální úrovni: výměnné koncerty žáků naší školy a žáků okolních
ZUŠ

-

pokračovat v pořádání koncertů, výstav a prezentací žáků a absolventů školy

-

stále zajišťovat informovanost žáků, učitelů a rodičů: včas informovat o akcích školy a
všech důležitých událostech a změnách, text publikovat též v Železnobrodském
kulturním přehledu

-

zapojení do projektů podporujících činnost školy

-

kvalitní řídící činností zabezpečit plynulý chod všech oddělení ZUŠ

-

podporovat spolupráci s rodiči a přáteli školy
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13. Údaje o výsledcích kontrol
Dne 10.července 2019 proběhla veřejnosprávní kontrola na základě pověření zřizovatelem.
Předmětem prověrky bylo výběrové přezkoušení informací obsažených v průběžné účetní
závěrce a zhodnocení používaných účetních metod a ocenění majetku. Předmětem prověrky
bylo dále zhodnocení souladu hospodářských operací s právními předpisy, posouzení
vnitřního kontrolního systému a rozpočtového procesu a kontrola čerpání účelových
prostředků. Posouzení účelnosti a hospodárnosti nákladů. Kontrolu provedl kontrolor Karel
Pítro a nebyly jím shledány významné nedostatky. Protokol o provedené kontrole je
k nahlédnutí v kanceláři školy.

14. Základní údaje o hospodaření školy
Jsou obsaženy ve výkazech o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionální školství a
ve výkazu o evidenčním počtu zaměstnanců v regionální školství zveřejněných na
Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. A dále v řádné roční uzávěrce a rozboru
nákladů a výnosů zveřejněné ve sbírce listin na krajském soudu v Liberci.

V Železném Brodě, dne 31. října 2019

Mgr. Eva Lédlová
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