VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY
za škol. rok 2019/2020
část I.
1) Název školy, sídlo, právní forma, IČO :
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BRNO, CHARBULOVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Charbulova 84, Brno 618 00
IČO : 44993463 IZO : 044993463
E-mail : zus.charbulova@bm.orgman.cz
www.zuscharbulova.cz
Telefon : 548 530 302
Počet odloučených pracovišť : 1
od 1.9.2006 má škola odloučené pracoviště v ZŠ Masarova 11, Brno 628 00
2) Zřizovatel
Jihomoravský kraj – odbor školství
3) Vedení školy:
Ředitel školy
Antonín Gál
Dražovice 183
683 01 Rousínov
Rada školy

- NE

Zástupce ředitele
Mgr. Eva Podařilová
Za Školkou 672
664 01 Bílovice nad Svitavou
Občanské sdružení - NE

4) Charakteristika školy a její zaměření
a) Příspěvková organizace s právní subjektivitou od 1.7.1994
datum zařazení do sítě škol 1.7.1994
b) zaměření : výuka dětí a mládeže v těchto oborech :
- hudební – výuka hry na tyto nástroje :
klavír, housle, kytara, mandolína, zobcová flétna, příčná flétna, hoboj,
elektronické klávesové nástroje a výuka sólového zpěvu a sborového zpěvu
- taneční – základy klasického tance, preference moderního scénického tance
- výtvarný – keramika, grafika, malba a kresba
- literárně-dramatický – zaměření na dramatický a mluvní projev
Celková cílová kapacita schválená odborem školství JMK je 339 žáků.
Počet žáků jednotlivých oborů dle zahajovacího výkazu V-24 01 k 30.09. 2019 :
Celkem žáků :
318
hudební obor 193 žáků
taneční obor 62 žáků
literárně-dramatický obor 18 žáků
výtvarný obor 45 žáků
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Počet budov
Počet učeben
Počet kabinetů
Ostatní pracoviště
Odloučená pracoviště

Školní rok 2019/2020
1
12
1
--1

Část II.
Údaje personální

Počet zaměstnanců
celkem
k 30.6.20209
Počet pedagogů
pedagogové
na MD
Počet ostatních zam.

19

Počet ped. s VŠ

12

17
1
2

v oboru

Počet ped. s VŠ
mimo obor
Počet ped. s VOŠ

1
(Švandová )

4

Počet aprobovaných
pedagogů celkem
Počet
neaprobovaných ped.
Počet nově přijatých
ped.
Počet prac. v důchod.
věku

17
0
0
2
( p. Gál, Podařilová)

Počet externích prac.
Rozvázání prac.
poměru z důvodu
odchodu do penze
Rozvázání prac.
poměru z důvodu
nadbytečnosti
Další změny typické
pro ZUŠ

0
0
0

0

Věkové složení pedagogických pracovníků v evidenčním stavu

Fyzické osoby
Přepočtené osoby
na úvazky

do 35 let
3
1,686

35 – 50 let
8

nad 50 let
6

5,649

4,34

2

Důchodci
2
2

Celkem
17
11,675

Údaje o prospěchu žáků za školní rok 2019/2020
Jméno pedagoga - nástroj
1. Bezdičková - housle
2. Bohačíková - klavír
3. Gál - kytara
4. Halašta - kytara
- klavír
- keyboard
5. Graffová - zob.flétna
- příčná flétna
PHV

Počet
žáků
celkem
8
14
6
19
1
4

Prospělo s
a) Neprospělo
vyznamen Prosp b) Neklasifikováno
áním
ělo
Uvést jméno žáka
8
0
0
13
0
b) Mátlová
6
0
0
19
0
0
1
0
0
4
0
0

7. Ječmínková - kytara
9. Bílková - klavír
10. Ondruš -keyboard
11. Ondrušová - zpěv
- klavír
12. Podařilová - klavír
13. Šťastná - housle
14. Šustek - klavír
celkem žáci hudební obor

13
12
9
24
12
11
24
1
12
5
15
190

13
12
0
24
12
11
24
1
12
5
15

15. Grycová- výtvarný
16. Nejedlá - taneční
17. Švandová - taneční
18. Hlubková - LDO
celkem žáci ostatní obory
ZUŠ CELKEM

45
26
34
16
121
311

37
19
27
15

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
180

0
0
0
0

3
1
2x Andráši, Pokorná
Molina, Prchalová

Klymchuk
4

Pyšný
4

0
0
0
0
0

3

Vejvalka
Daniel R.
Ondrušová, Friedl

10

a) 1, b) 7
b) 7
b) 7
b) Fuchsová

0

Část III.

3

2

0

0

278

Krejčí

0
0
b) 9
0
0

0

98

Žáci, kteří odešli k 30.6.2020

6

1
7
3

23
33

Přijímací zkoušky na školní rok 2019/2020 (květen a září 2019)

Počet přihlášených

63

Počet přijatých
Počet nepřijatých

63

HO 39
TO 15
VO
3
LDO 6

---

Přijímací zkoušky:
Noví žáci jsou přijímáni na základě krátkého pohovoru, kde se zjišťují :
v hudebním oboru rytmické a intonační schopnosti žáka
v tanečním oboru rytmické a pohybové schopnosti žáka
ve výtvarném oboru se posuzuje vlastní výtvarný projev žáka
v literárně-dramatickém oboru rétorika, výslovnost a veřejný projev žáka.
Přijímací zkoušky vykonává nejméně tříčlenná komise v čele s předsedou. Komisi jmenuje ředitel školy
a na základě jejího doporučení rozhodne vedení školy o přijetí nového žáka.
Protokoly o přijímacím řízení se archivují.
Komisionální zkoušky
Žáci, kteří již školu navštěvují konají postupové a závěrečné zkoušky
(obvykle na počátku měsíce června).
Výsledky zkoušek se zapisují do protokolů. Zkoušející komise, kterou určí ředitel školy, je složena
nejméně ze tří členů pedagogického sboru.
Sedmileté studium na prvním stupni a čtyřleté studium na druhém stupni v hudebním oboru
je obvykle zakončeno absolventským výkonem žáka na veřejném koncertě nebo neveřejným
vystoupením před komisí.
Část IV.
Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Počet zúčastněných
pracovníků

Typ kurzu
Čtyřdílný kurz – Akreditovaný seminář LDO- Herecká průprava- Praha
19.10. – 8.11. - 10.11. 2019, 29.11.- 1.12. 2019, 17.1.-19.1.2020, 7.2.-9.2.2020
Akreditace : MŠMT- 29060/2017-1-1149
Taneční seminář :
Vzdělávací taneční seminář „Principy alternativní pedagogiky- Montessori
pedagogiky v přípravném studiu ZUŠ“ 18. 1. 2020
Aneri – taneční škola Valašské Meziříčí
Akreditace: MVČR – VS /1-1/70 425/08-R
Taneční pedagogický seminář „Jak směřovat ke kreativitě a tvořivosti“
6.3. -8.3.2020 Praha
Akreditace : MŠMT- 11386/2014-1-233

Část V.
Údaje o výsledcích kontrol
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1 S. Hlubková

1 - D. Nejedlá

1 - L. Švandová

a) kontrola provedená Českou školní inspekcí
Datum 11. až 13.2.2014
Typ poslední provedené kontroly
ČŠI – Kontrola v oblasti podmínek , průběhu a výsledků
vzdělávání poskytovaného ZUŠ Brno, Charbulova 84
ČŠI- Státní kontrola dodržování vybraných ustanovení školského
zákona
Závěr
Viz založená inspekční zpráva Čj. ČŠIB-242/14-B, 243/14-B
2.11.- 4.11.2010

Využívání finančních prostředků státního rozpočtu

Závěr

Viz založený protokol č.j. ČŠIB-1498/10-B

b) kontrola provedená jinými kontrolními orgány veřejné správy
Datum
Typ poslední provedené kontroly
19.2. 2018
JMK - Veřejnosprávní kontrola na místěFinanční kontrola- hospodaření s veřejnými prostředky
Závěr
Viz založený protokol č. 3 /PO/18
16.5. a 17.5.2012
Závěr
13.9.2019
Závěr
9.5.2011
Závěr
26.6.2018
Závěr

Oblastní inspektorát práce pro JMK
Kontrola zaměřená na plnění povinností v oblasti pracovněprávních
vztahů
Viz protokol č.j. 8046/9.50/12/15.2
MSSZ –kontrola plnění povinností v nemocenském a důchodovém
pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Viz protokol č. 4418/19/772
JMK – odbor školství -hospodaření s veřejnými prostředky
Viz protokol č.j. JMK 73241/2011
VZP – Kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění č. kontroly: 24/990/Z/18/Če
Viz závěrečný protokol č. jednací: VZP-15-01223499-B861

c) kontrola PO a BOZP
Datum 22.10.2019
MMB – p. Poustecký
Typ provedené kontroly Kontrola dokumentace a fyzická kontrola v oblasti PO a BOZP
Závěr
Zápis o kontrole uložen na Magistrátu m . Brna

Část VI.
Další údaje o škole

Významné aktivity školy ve školním roce 2019/2020
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Účast v soutěžích
a umístění
Hudební obor
2019/2020

2.3. -3.3. 2020

Soutěže ZUŠ
Klavír – okresní kolo –ZUŠ J. Kvapila Brno
L. Ondruš – 1. místo s postupem do krajského kola (5. kat.)
p. uč. E.Podařilová
Kytara- okresní kolo- ZUŠ Universum Brno
N. Pitruchová- 3. místo (0.b kat.)
p. uč. Z. Halašta
A. Tranová – čestné uznání 1. stupně (5. kat.)
p. uč. Š. Ječmínková
Housle- okresní kolo- ZUŠ Došlíkova Brno
R. Kučera – čestné uznání 1. stupně (5. kat.)
p.uč. I. Bezdičková

9.3.2020

Taneční obor
2018/2019

Koncert v Besedním domě – Klavírní mládí
- přehlídka talentůL.Ondruš – C. Debussy- Doctor Gradus
p. uč. E. Podařilová

25.10. -28.10.2019
Celostátní přehlídka skupin scénického tance mládeže a dospělých
v Jablonci nad Nisou
žákyně II. cyklu tanečního oboru pod záštitou „Taneční scény z.s. “
( p. uč. L.Švandová )
Choreografie: Vánoční mše – zvláštní ocenění člena poroty Jana Malíka

Účast školy na
městských a
obecních akcích

2.12.2019 Zpívání u příležitosti rozsvícení Vánočního stromu v Černovicích
žáci p. uč. J. Ondrušové

Důležité akce
školy

Vánoční koncert tanečního oboru – Divadlo Barka - 9.12.2019
Vánoční koncert HO a LDO - 18.12.2019 a vernisáž prací žáků výtvarného oboru
Absolventský koncert HO v sále školy - 24.6.2020 ( neveřejný)
Z důvodu uzavření škol (coronavirus COVID 19) se nekonaly tyto plánované akce
Koncert pedagogů ZUŠ Charbulova 84, ke dni učitelů Jarní koncert žáků školy a jejich hostů
Slavnostní koncert taneční oboru- Divadlo Barka –
Dva náborové koncerty pro žáky ZŠ a MŠ Slavnostní koncert hudebního oboru v sále školy Slavností vystoupení LDO v sále školy
Vernisáž výtvarného oboru v prostorách školy a na školním dvorku 6

Podrobný přehled o práci ZUŠ Brno, Charbulova 84 ve školním roce 2019/2020
HUDEBNÍ OBOR :
Žákovské koncerty : 16.10.2019, 13.11.2019, 29.1.2020, 12.2.2020 - sál školy
další plánované žákovské koncerty se nekonaly z důvodu pandemie Covid
18.12. 2019 – Vánoční koncert hudebního a literárně-dramatického oboru - sál školy součástí koncertu byla vernisáž prací žáků VO v prostorách školní budovy.
Koncert byl hojně navštíven rodičovskou veřejností.
Během prosince a ledna se konaly třídní vánoční besídky u všech pedagogů hudeb. oboru.
Koncert pedagogů školy, Jarní koncert žáků a jejich hostů,
Slavnostní koncert hudebního oboru se nekonaly z důvodu probíhající pandemie
2.3. -3.3. 2020

Soutěže ZUŠ
Klavír – okresní kolo –ZUŠ J. Kvapila Brno
L. Ondruš – 1. místo s postupem do krajského kola (5. kat.)
p. uč. E.Podařilová
Kytara- okresní kolo- ZUŠ Universum Brno
N. Pitruchová- 3. místo (0.b kat.)
p. uč. Z. Halašta
A. Tranová – čestné uznání 1. stupně (5. kat.)
p. uč. Š. Ječmínková
Housle- okresní kolo- ZUŠ Došlíkova Brno
R. Kučera – čestné uznání 1. stupně (5. kat.)
p.uč. I. Bezdičková

9.3.2020

Koncert v Besedním domě – Klavírní mládí
- přehlídka talentůL.Ondruš – C. Debussy- Doctor Gradus
p. uč. E. Podařilová

4.6. a 5.6.2020 – Přijímací talentové zkoušky do všech oborů školy
24.6.2020 Absolventský koncert hudebního oboru – sál školy - neveřejný
Z důvodu uzavření škol (coronavirus COVID 19) se nekonaly tyto plánované akce hudebního oboru:
Koncert pedagogů ZUŠ Charbulova 84, ke dni učitelů Jarní koncert žáků školy a jejich hostů
Dva náborové koncerty pro žáky ZŠ a MŠ Slavnostní koncert hudebního oboru v sále školy 7

Postupové a závěrečné zkoušky hudebního oboru za škol. rok 2019/2020

VÝTVARNÝ OBOR :
Během měsíce října 2019 si žáci VO připravovali výtvarná díla, která byla prezentována
na vernisáži při příležitosti vánočního koncertu hudebního oboru školy
18.12.2019 – Vernisáž prací žáků výtvarného oboru během Vánočního koncertu školy
p. uč. M. Grycová

– Náborové koncerty pro MŠ a ZŠ se z důvodu pandemie nekonaly
- Vernisáž prací žáků výtvarného oboru v rámci slavnostního vystoupení LDO
( prostory budovy ZUŠ včetně dvorku ) se z důvodu pandemie nekonala
Během školního roku 2019/2020 probíhala spolupráce výtvarného oboru s tanečním a
literárně-dramatickým oborem školy.

TANEČNÍ OBOR :
12.9.2019 – „Slavnosti jeřabin“ – taneční koncert v divadle ve Žďáru nad Sázavou
žákyně p. uč. L.Švandové a D. Nejedlé ve spolupráci se ZUŠ Žďár nad Sázavou.
21.10.2019 – Otevřená hodina 1. a 2. ročník (p. uč. D. Nejedlá, Mojdl)
12.11.2019- Otevřená hodina TO ( p. uč. L. Švandová a E. Mojdl)
13.11.2019 Otevřená hodina PTV (p. uč. D. Nejedlá, Mojdl)

9.12.2019

Vánoční koncert tanečního oboru – v divadle Barka
8

(p. uč. Nejedlá, Švandová a Mojdl), koncert měl jako obvykle vysokou uměleckou
a estetickou úroveň. Představení bylo hojně navštíveno rodiči i ostatní veřejností.
16.12.2019 Předvánoční setkání všech dětí tanečního oboru (p. uč. D. Nejedlá, E.Mojdl)
26.2. 2020 Otevřená hodina PTV ( p. uč. D. Nejedlá, Mojdl )
3.3.2020 Otevřená hodina PTV ( p. uč. L. Švandová )
Z důvodu uzavření škol ( pandemie coronavirus COVID 19)
se nekonaly tyto plánované akce tanečního oboru:
Slavnostní koncert taneční oboru- Divadlo Barka –
Dva náborové koncerty pro žáky ZŠ a MŠ -

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR:
Průvodní slovo u všech žákovských koncertů školy (pedagog a žáci)
18.12.2019 Vánoční koncert hudebního a literárně-dramatického oboru v sále školy
Z důvodu coronavirové pandemie se nekonaly tyto akce:
Dva náborové koncerty pro žáky ZŠ a MŠ Závěrečné vystoupení žáků LDO – v sále školy

V Brně dne 15.9.2020
ředitel školy
Antonín Gál
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