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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, Koberovská 589,     

příspěvková organizace  

Adresa:  Koberovská 589, 468 22  Železný Brod 

IČO:  75125412  

IZO: 102 177 881  

Telefon.  483 389 327,  608782712,   

Internet, e-mail::  www.zus-zelbrod.cz, 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 

 

 

http://www.zus-zelbrod.cz/
mailto:zuszb@email.cz
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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 ročníky a 

nově přijatí žáci studují podle ŠVP ZUŠ Železný Brod. 

 

        

 

 

3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy 

 
 

Věková skladba pedagogického sboru  

   

       

  
< 30 let 31 - 40 let 41 - 50 let 

51 let – 

důchodový věk 

 

důchodový 

věk 
celkem 

celkem 6  1 5  4  4 20 

z toho ženy 5 1 3 1 2 12 

 

 

Způsobilost pedagogických pracovníků  

   

    

odborná i 

pedagogická 

způsobilost 

pouze odborná 

způsobilost 

pouze pedagogická 

způsobilost 
bez způsobilosti celkem 

17 2 0 1 20 

 

Počet nepedagogických pracovníků:  2  

 

Mzdové podmínky pracovníků: Průměrná výše mzdy pedagog. pracovníků:      14.824,-Kč 

                               Průměrná výše mzdy nepedagog. pracovníků:     8.616,-Kč 
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Změny v pedagogickém sboru:  

1.září 2014 nově nastoupil Robert Tomáš, jako učitel hry na bicí nástroje a Zlata Chlupáčová 

jako učitelka hry na dechové nástroje. Taktéž 1.září 2014 nastoupila Monika Mádlová, jako 

učitelka hry na klavír a korepetic. 31. října onemocněla a již se do pracovního procesu 

nevrátila. Od 1.1. 2015 nastoupil Bohuslav Lédl a od 1.2.2015 Jana Vlačihová, oba jako 

zástup za Moniku Mádlovou. 1.2.2015 také nastoupila na odloučené pracoviště do Jenišovic 

Klára Jozífková místo Simony Michálkové, jako učitelka hry na klavír. Na mateřskou 

dovolenou v srpnu nastoupila hospodářka Eva Horáčková a z rodičovské dovolené se v srpnu 

vrátila Tereza Hořínková. 

 
V ZUŠ v Železném Brodě se v oborech hudebním, dramatickém a výtvarném se ve 

školním roce 2014/2015 vzdělávalo 329 dětí u těchto učitelů:   

 

   

/změna v průběhu roku 

 

 

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 2014/2015 navštěvovalo 329 žáků. 

Výtvarný obor:    76 žáků 

Jméno úvazek  odbornost 

Císař Josef 0,45  housle (odloučené pracoviště v Jenišovicích) 

Hlubuček Josef  0,82  housle, sborový zpěv 

Chlupáčová Zlata 0,26  dechové nástroje 

Jiřenová Veronika 0,5  housle, sm.soubor, sborový zpěv 

Jozífková Klára 0/0,19  klavír 

Kasalová Jana 0,42  výtvarný obor 

Lédl Bohuslav 0/0,28  klavír, korepetice 

Lédlová Eva 1  ředitelka, sólový zpěv 

Mádlová Monika 1/0  klavír, korepetice 

Michálková Simona 0,76/0,54  hudební nauky, klavír, sólový zpěv, korepetice 

Müller Rudolf 1  dechové nástroje, taneční orchestry 

Richter Jiří 0,3  dechové nástroje 

Srbová Hana 0,42  výtvarný obor  

Tomáš Robert 0,28  bicí nástroje 

Vacíková Miloslava 0,41  klavír, korepetice 

Vilušínská Milana 0,36  literárně dramatický obor 

Vitáková Michaela 0,15  violoncello 

Vlačihová Jana 0/0,3  klavír 

Vocel Bohumil 0,74  kytara 

Wachtl Vojtěch 0,41  klavír, korepetice 
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Literárně dramatický obor: 25 žáků 

Hudební obor:   228 žáků: individuální výuka: hra na klavír  54 žáků 

          hra na housle  35 žáků 

  hra na violu  1 žák 

          hra na violoncello  3 žáci 

           hra na kytaru  19 žáků 

          hra na dechové n. 36 žáků 

          sólový zpěv  9 žáků 

  hra na bicí n.  8 žáků 

          kolektivní výuka:    sborový zpěv    63 žáků 

 

Počty žáků v jednotlivých odděleních jsou v porovnání s loňským školním rokem 

odlišné (nárůst o 32 žáků), což je způsobeno novým přístupem k organizaci výuky, nabídkou 

nových předmětů a nástupem nových odborných učitelů.  

   

     Údaje o přijímacím řízení 

Nově jsme provedli kvalitní nábor 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 červnu jsme opětovně 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. 

Všichni noví žáci procházejí 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 0 

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 9 

o zrušení povolení  individuálního vzdělávání žáka 0 

o snížení úplaty za poskytování školských služeb   42* 

o prominutí úplaty za poskytování školských služeb     7** 

celkem 49 

 *   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 
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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 ročník  obor - nástroj učitel 

Hujer Janek 1. HO - housle Hlubuček 

Kaplanová Barbora 2. HO - housle Hlubuček 

Procházková Anna 3. HO - housle Hlubuček 

Kolláriková Diana 5. HO - housle Hlubuček 

Kruschinová Viktorie 5. HO - viola Hlubuček 

Lhota Filip 3. HO - housle Jiřenová 

Dvořáková Marie 1. HO - zobcová flétna Müller 

Kadlec Jakub 7. HO - saxofon Müller 

Špidlenová Eliška 6. HO - klarinet Müller 

Zlatušková Šarlota PHV HO - zobcová flétna Müller 

Matěcha Václav 1. HO - pozoun Müller 

Halamová Tereza 5. HO - kytara Vocel 

Špačková Markéta 2. HO - klavír Vacíková 

Šilhánová Nikola 7. HO - klavír Vacíková 

Jiřenová Marie-Magdaléna 7. HO - zpěv Lédlová 

Hubingerová Lenka PHV HO - klavír Lédlová 

Procházková Rozálie PHV HO - klavír Lédlová 

Kubáčková Kristýna 3/II. HO - saxofon Richter 

Nikodýmová Radka 1. HO - flétna Richter 

Bořilová Libuše 3. HO - klavír  Wachtl 

Loumová Petra 5. HO - klavír Lédl 

Zikmundová Zdeňka 1. HO - klavír Lédl 

Lhota Filip 1. HO - zobcová flétna Chlupáčová 

Janků Adéla 7. HO - saxofon Chlupáčová 

Holmanová Lucie 5. HO - housle Císař 

Vacek Cyril 3. HO - violoncello Vitáková 

Horváth Jan 1. HO - zpěv Michálková 

Mikéz Šimon 1. HO - bicí Tomáš 

Cvrčková Tereza 5. VO  Kasalová 

Křečková Tereza 7. VO  Kasalová 

Halamová Anežka 4. VO Kasalová 

Halamová Eliška 4. VO Kasalová 

Skrbková Noemi 4. VO Kasalová 

Thi Thuy Bui Linda 3. VO Srbová 

Pleskač Matěj 2. VO Srbová 

Brabcová Kateřina 3. VO Srbová 

Drobná Natali 1. VO Srbová 

Soubor Kuki-Kuki 2./II LDO Vilušínská 

Soubor Těžká dohoda 2.-7. LDO Vilušínská 
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Pěvecké sbory – Řetízek, Hvězdičky a Cvrčci. U starších stále trvá krize odrůstání a 

odcházení dětí. Oba sbory však fungují a věřím, že se z problémů brzo zotaví a budou 

schopny jak koncertních tak soutěžních vystoupení. Nejmladší Cvrčci se naopak rozrůstají a 

je o ně nebývalý zájem.  

 

Taneční a swingový orchestr ZUŠ pod vedením Rudolfa Müllera dosáhl dalších 

výsledků, účinkoval na mnoha koncertních vystoupeních. Pro děti základních škol Železného 

Brodu uspořádal výchovné koncerty, účinkoval v hlavním programu Železnobrodského 

jarmarku, Skleněného městečka, na Swingových večerech, na Klokočském hudebním 

festivalu, na přehlídce dechových orchestrů v Jirkově apod. 

  

Ve výtvarném oboru je situace velmi uspokojivá. Podařilo se zrealizovat animační dílnu 

a vytvořit historicky první školní animovaný film. Rozběhla se práce s grafickými programy. 

Ve školním roce se podařilo uskutečnit několik důležitých akcí. Například vernisáž a výstavu 

Staletí kolem nás a následně aukci žákovských prací v Městské galerii Vlastimila Rady. 

 

Literárně dramatický obor pod vedením Milany Vilušínské sklízí úspěchy na 

divadelních přehlídkách. Růst zájmu o studium v LDO jsou viditelnými důkazy o kvalitě 

tohoto oboru. V tomto školním roce soubor KUKI-KUKI a soubor Těžká dohoda zvítězily 

v krajských kolech Mladé scény a dostaly doporučení na národní přehlídku.  
  

 

 

6. Údaje o poskytování dalšího vzdělávání, celoživotního učení 
 

   Nabídka dalšího vzdělávání a školení pro pedagogy i nepedagogy je velmi široká a 

musím konstatovat, že se v naší škole využívaní, oproti dřívějším dobám, částečně zlepšilo. 

Snažila jsem se o osvětu, dobrou informovanost i podněty k tomu, aby kolegové těchto 

nabídek využívali. I nadále do budoucna, je tuto oblast třeba více prosazovat. 

       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.   

 

 

 

7. Spolupráce se sociálními partnery 

 

        Spolupráce s rodiči, ZŠ, SŠ a dalšími organizacemi 

 

Pravidelnou aktualizací internetových stránek www.zus-zelbrod.cz  a www.retizek.eu  

jsme splnili hlavní úkol v informovanosti veřejnosti o práci v ZUŠ v Železném Brodě. 
 

  Spolupráce s rodiči představuje jeden z nejdůležitějších předpokladů úspěšnosti 

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 na internetu, min. 1 x  ročně se 

konají třídní koncerty spojené s třídními schůzkami rodičů. Tutéž úlohu plní i nově vzniklá 

http://www.zus-zelbrod.cz/
http://www.retizek.eu/
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odpolední Matiné, která se konají v obřadní síni Městského úřadu téměř 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 kdykoliv se 

zúčastnit individuálního vyučování svého dítěte, takže mohou plnit i částečně poučený dohled 

při domácí přípravě žáka.  

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 s konzervatořemi při přípravě našich absolventů k přijímacím zkouškám 

je osvědčenou a často používanou metodou jak úspěšně naše žáky připravit.. 

Spolupráce s organizacemi je velmi dobrá a prospěšná oběma stranám. Především je 

třeba jmenovat spolupráci s Městským úřadem - zřizovatelem - bez kterého by nebylo možné 

financovat náročné mimoškolní projekty. 

 

 

 

8. Zapojení do projektů 
 

 Již třetím rokem probíhá výuka v ZUŠ 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 prozatím pouze s LDO. Jsou to zejména projekty ve 

spolupráci s Polskými partnery, kde v minulém školním roce LDO dosáhlo velmi slušných 

výsledků.   

Ve školním roce 2013/2014 se naše škola úspěšně zapojila do projektu MAS - Spolupráce 

Leader - Žadatelé bez občanky. Tato spolupráce dále pokračovala i v letošním roce, 

především různými vystoupeními Tanečního orchestru při akcích MAS, ale také započetím 

animační práce ve VO s výsledným prvním filmem. 

 

 

9. Další aktivity a prezentace školy na veřejnosti 
 

        Veřejná činnost dětí 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. 

V loňském školním roce jsme jako škola uvedli do plného života cyklus vážné, ale především 

dobré hudby  „ZUŠka představuje“, ve kterém i nadále pokračujeme.  

V letošním školním roce se naše ZUŠ ujala realizace vynikajícího projektu, který vznikl 

z nadšení některých místních občanů – znovuoživení Železnobrodských koled. Tyto 

v průběhu minulého století sbíral a zaznamenal pan učitel František Sochor čímž Brodu 

zanechal obrovské kulturní dědictví. CD Železnobrodských koled je reprezentačním a 

propagačním materiálem města, který v sobě uchovává historii a poselství minulosti a našich 

předků.  

http://www.mas-achat.cz/projekty-mas
http://www.mas-achat.cz/projekty-mas/spoluprace-leader
http://www.mas-achat.cz/projekty-mas/spoluprace-leader
http://www.mas-achat.cz/projekty-mas/spoluprace-leader/zadatele-bez-obcanky
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Na jaře tohoto školního roku naše škola organizovala Oblastní přehlídku národní soutěže 

Základních uměleckých škol v tanečním oboru. V Městském divadle se před odbornou 

porotou i před veřejností, představili žáci tanečních oborů základních uměleckých škol všech 

okresů libereckého kraje. Během dvou dnů zde účinkovalo 335 tanečnic a tanečníků ve 39 

choreografiích. 

      

Výsledky soutěží základních uměleckých škol 
 

 

Ve školním roce 2014/2015 probíhala národní soutěž ZUŠ v HO - hra na dechové nástroje, 

hra na bicí nástroje, sólový zpěv a soutěž smyčcových orchestrů. Naši žáci dosáhli 

vynikajících výsledků. Poprvé v historii školy se v individuální soutěži umístila naše žákyně 

v ústředním kole. Těšíme se z jejich úspěchů a gratulujeme jim i jejich učitelům! 

 

Národní soutěž ZUŠ ve hře na dechové hudební nástroje 

 Okresní kolo 

Jablonec n. Nis. 

24.2.2015 

Krajské kolo  

Česká Lípa 

18.3.2015 

Vaněk Mikuláš (Rich) I. kat., zobc. flétna 2. místo  

Šebestová Markéta (Müll) I. kat., pozoun 2. místo  

Slámová Veronika (Müll) I. kat., trubka b 2. místo  

Janků Adéla (Chlu) I. kat., alt saxofon 1. místo s postupem 1. místo 

Kadlec Jakub (Müll) IV. kat., tenor saxofon 1. místo s postupem 3. místo 

 

 

Národní soutěž ZUŠ v sólovém zpěvu 

 Okresní kolo 

Železný Brod 

26.2.2015 

Krajské kolo  

Jablonec n. Nis. 

19.3.2015 

Ústřední kolo 

Turnov 

17.-19.4.2015 

Horváth Jan (Mich) 0. kat. 1. místo s postupem 1. místo  

Zajíc Matyáš (Mich) 0. kat. 1. místo s postupem 2. místo  

Vilušínská Ema (Mich) I. kat. 2. místo   

Machová Dominika (Léd) IV. kat 2. místo   

Jiřenová Marie-Magdaléna (Léd) VII. kat 1. místo s postupem 1. místo s postupem 2. místo 

 

 

Národní soutěž ZUŠ ve hře na bicí hudební nástroje 

  Krajské kolo  

Liberec 27.3.2015 

Mikez Šimon (Tom) I. kat.  2. místo 

 

  

Národní soutěž ZUŠ smyčcových orchestrů  

  Krajské kolo  

Semily 

20. 3.2015  

Smyčcový orchestr (Jiř)  II. kat.  3. místo 
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Veřejná činnost ve školním roce 2013 / 2014 

 
25.-30.8. 2014 Soustředění ŘETÍZEK – Rokytnice n. J.  - Hlu 

16.9.2014 „ZUŠka představuje“   Zámecké sax. kvarteto  19:00 Městské divadlo 

16.9.2014 Koncert TO – Žandov - MAS  

20.-21.9.2014 Skleněné městečko – TO, Řetízek  

23.9.2014 Koncert TO – Kobyly - MAS  

28.10.2014 Říjnové oslavy – 10:00 - V.Jiřenová 

                            18:00 – PSO Městské divadlo 

4.11.2014 Žákovské matiné – 17:00 Galerie  

5.11.2014 Slavnostní zasedání – Řetízek -  radnice  

7.11.2014 Knihovna Semily -TO - 

7.- 9.11.2014 Soustředění ŘETÍZEK – Rokytnice n. J.   

21.11.2014 Swingový večer 18:00 Městské divadlo  

29.11.2014 Rozsvěcení stromu – 17:00 Držkov – Řetízek  

1.12.2014 Rozsvěcení stromu – 16:30 Žel.Brod  

6.12.2014 Adventní koncert ŘETÍZEK - 17:00 Držkov -  

9.12.2014 Vítání občánků – 14:30, 15:00 Radnice  

10.12.2014 Česko zpívá koledy – Řetízek, Hvězdičky  -  18:00 Náměstí  

10.12.2014 Železnobrodské koledy – křest CD - 18:30 Měst. Divadlo  

12.12.2014 Adventní koncert ŘETÍZEK - 17:00 Hamrska  

16.12.2014 Vánoční koncert ZUŠ 17:00 Měst. divadlo 

18.12.2014 Zpívání pod Ván. stromem Hvězdičky, Řetízek-17:00 náměstí Ž.B.  

21.12.2014 Adventní koncert ŘETÍZEK - 17:00 Brodec  

16.1.2015 Kontrolní den MAS 

20.1.2015 Žákovské matiné – 17:00 Galerie  

17.2.2015 Žákovské matiné – 17:00 Galerie -  L 

24.2.2015 Okresní kolo dechy+bicí  JBC   

26.2.2015 Okresní kolo zpěv  ŽB galerie  

12.3.2015 Okresní kolo TO-oblast Liberec   ŽB divadlo 

13.3.2015 Okresní kolo TO-oblast Semily     ŽB divadlo 

14.3.2015 Oblastní přehlídka Desná LDO - Vil 

17.3.2015 Třídní koncert – 17:00 Měst. obřadní síň – třídy p.uč. Chlupáčové, p.uč. Müllera 

18.3.2015 Krajské kolo dechy Česká Lípa  

19.3.2015 Krajské kolo zpěv Jablonec nad Nisou  

20.3.2015 Krajské kolo orchestry Semily  

24.3.2015  Žákovské matiné – 17:00 Městská obřadní síň - 

28.3.2015 Krajská přehlídka Mladá scéna Nové Strašecí - LDO  

30.3.2015 Třídní koncert – 17:00 Městská obřadní síň – třídy p.uč.Vacíkové, p.uč. Richtera 

2.4.2015 Vernisáž – Radovi 17:00 Městská galerie – M.M. Jiřenová, B. Lédl 

8.4.2015 Krajské kolo sbory Jablonec nad Nisou – Řetízek  

10.4.2015 Krajská přehlídka Liberec - LDO  

13.4.2015 Koncert učitelů – 18:00 Městské divadlo  

17.–19.4.2015 Celostátní kolo zpěv – M.M.Jiřenová 

21.4.2015 Žákovské matiné – 17:00 Městská obřadní síň  

24.4.2015 Swingový večer 18:00 Městské divadlo – TO  

29.4.2015 Výlet VO Praha  
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5.5.2015 Třídní koncert – 17:00 Městská obřadní síň -  třída  p.uč Hlubučka 

7.5.2015 Vernisáž – Tvrdohlaví 17:00 Městská galerie  

11.-15.5.2015 Týden otevřených dveří 

12.5.2015 Den pro školky 

15.5.2015 Třídní koncert – 17:00 Městská obřadní síň -  třída  p.uč Vocela 

26.5.2015 Žákovské matiné – 17:00 Městská obřadní síň – Led 

26.5.2015 Ukázkové hodiny LDO 17:00 Poříčí  

27.5.2015 Ukázkové hodiny LDO 16:00 Poříčí  

29.5.2015 Noc kostelů – Řetízek 20:00 Brodec  

1.-5.6.2015 Zápis  

2.6.2015 ZÁVĚR ROKU S DRAMAŤÁKEM  - 18:00 Městské divadlo  

4.6.2015 Třídní koncert 17:00 HN – třídy J. Vlačihové a V. Jiřenové 

9.6.2015 ZÁVĚREČNÝ KONCERT ZUŠ - 17:00 Městské divadlo  

10.6.2015 Vernisáž VO 16:00 Městská galerie  

11.-17.6.2015 ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY 

18.6.2015 Výlet VO – Kuks  

24.6.2015 ZÁVĚREČNÝ SBOROVÝ KONCERT - 17:00 Městské divadlo  

25.6.2015 Aukce VO 16:00 Městská galerie  

 

 

Za tímto stručným výčtem mimoškolních akcí je mnoho set vděčných, nadšených a mnohdy 

dojatých posluchačů, ale také dlouhá, vysoce 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 široký estetický rozhled – a nejen to, pro ostatní děti, které se v ZUŠ 

nevzdělávají, jsou naši žáci skvělým příkladem.  
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11. Řízení školy 
 
 

Řízení ZUŠ na rozdíl od řízení ZŠ vykazuje značné rozdíly. Nejde zde jen o počet hospitací a 

kontrol, stanovení termínů PR apod. Je to vedení (spíš směrování) složitého, velmi živého a 

také velmi zranitelného organizmu složeného z vynikajících osobností - lidí s vysokou 

uměleckou odborností a osobními kvalitami – a to nemám na mysli jen učitele, ale především 

samotné žáky. Stanovili jsme si obtížné, náročné, ale splnitelné úkoly. Máme i určité 

požadavky co se týče vybavení školy, ale mnohem důležitější jsou lidé – učitelé, kteří zde 

vyučují. Denně pracují se svými žáky – našimi dětmi a dospívající mládeží. Pracují obětavě, 

velmi často nad rámec svých vyučovacích povinností.    

  

Loni jsem si stanovila tyto priority rozvoje školy: 
 

- vylepšování ŠVP 

- pokračování oprav a rekonstrukcí hud. nástrojů 

- pokračovat v řešení špatného stavu budovy 

- zlepšovat pedagogický proces a pedagogickou morálku 

- prosazovat další vzdělávání pedagogů 

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

ZUŠ  

- pořádání koncertů, výstav a prezentací žáků a absolventů školy 

- zajistit 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 mezi učiteli okolních ZUŠ, spolupracovat při řešení 

metodických postupů apod. 

- podporovat spolupráci s rodiči a přáteli školy 

- podporovat souborovou hru a spolupráci mezi jednotlivými nástrojovými třídami 
- motivovat učitele i žáky k většímu zájmu o školu, kulturu a umění 

 
Téměř všechny body se podařilo splnit. Přetrvávající problém je stále se špatným 

stavem budovy a nevyhovujícími učebnami. Zde je ale nutno poznamenat, že i tento 

problém se pomalu řeší a v současné době jsou podnikány zcela konkrétní kroky 

k tomu, aby se škola mohla v co nejkratší době přesunout do nových vyhovujících 

prostor. 

 

 

Hlavní úkoly pro školní rok 2015/2016 v oblasti pedagogické: 

 
- Úpravy a aktualizace  ŠVP 

- Naplňování ŠVP 

- mezioborová spolupráce 

- prezentace školy na veřejnosti 
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- spolupráce s jinými ZUŠ 

- motivace k výkonům a zájmu 

- zkvalitnění systému hodnocení výsledků 

 

 

Dosažené výsledky a zájem žáků o studium svědčí o kvalitě pedagogické práce učitelů, je 

však nutné, aby se škola stále dobře prezentovala na veřejnosti, více spolupracovala 

s rodiči, Městským úřadem v Železném Brodě a informačními médii.  

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. 

 

 

   

12. Další záměry školy 
 

 Pro školní rok 2014/2015 byly stanoveny tyto priority: 

 

- vylepšování ŠVP 

- doplňování kvalitních hud. nástrojů 

- usilovat o rychlé a plnohodnotné vyřešení problematického stavu budovy 

- zlepšovat pedagogický proces a pedagogickou morálku 

- prosazovat další vzdělávání pedagogů 

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

ZUŠ  

- pořádání koncertů, výstav a prezentací žáků a absolventů školy 

- zajistit 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 mezi učiteli okolních ZUŠ, spolupracovat při řešení 

metodických postupů apod. 

- podporovat spolupráci s rodiči a přáteli školy 

- podporovat souborovou hru a spolupráci mezi jednotlivými nástrojovými třídami 
- motivovat učitele i žáky k většímu zájmu o školu, kulturu a umění 
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13. Údaje o výsledcích kontrol 
 

  

Dne 25. 6. 2015 proběhla inspekční činnost ČŠI podle § 174 odst. 5 školského zákona. 

Předmětem inspekční činnosti bylo: 

Šetření stížnosti manželů Eva a Martina Haškových ze dne 17.6.2015  

1. Na komunikaci ředitelky školy se zákonnými zástupci  

2. na způsob řešení stížnosti ředitelkou školy  

a kontrola příslušné dokumentace 

Předmětem posouzení při inspekční činnosti byla mj. následující dokumentace: 

 

 Školní vzdělávací programy podle RVP ZUV 

 Školní řád včetně pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

 Třídní knihy vedené ve školním roce 2014/2015 

 Záznam z jednání ze dne 17.3.2015 

 Odpověď na stížnost čj.001/2015 ze dne 25.3.2015 

 Dopis ředitelky ze dne 22.4.2015 

 

 

Při prošetření stížnosti ČŠI zjistila:  

 

V bodě prvním - ČŠI hodnotila tento bod stížnosti jako neprokazatelný 

V bodě druhém - ČŠI hodnotí tento bod stížnosti jako nedůvodný. 

Dokumentace - v pořádku 

Inspekční zpráva Čj. ČŠIL-423/15-L je k nahlédnutí v kanceláři školy, nebo u zřizovatele. 

 

 

 

 

 

 
 

14.  Základní údaje o hospodaření školy 

 
 Jsou obsaženy ve Výroční zprávě o hospodaření organizace. 

 

 

 

 

V Železném Brodě, dne 30. října 2015                Mgr. Eva Lédlová 


