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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE
1. Počet žáků:

236 (stav podle zahajovacího výkazu)

2. Počet učeben:

10

3. Stav budovy:
Budova ZUŠ standardním vybavením vyhovuje základním požadavkům pro výuku. Poněkud
nedostatečná je kapacita školy – k ideálnímu stavu chybí alespoň jedna učebna a další prostory pro archivaci
dokumentů a skladování hudebních nástrojů.
Během školního roku (zejména o hlavních prázdninách) byly provedeny opravy budovy:
 malování učeben;
 svépomocné opravy nátěrů dveřních zárubní a dalších prvků interiéru.
Podle momentálních finančních možností je doplňováno a obnovováno vnitřní vybavení školy (hudební
nástroje, nábytek a další učební a technické pomůcky).
Vlastníkem budovy je i nadále město Týn nad Vltavou, jehož péče o majetek užívaný školskými
zařízeními je již tradičně příkladný.
4. Organizace školy:
Škola je od 1. ledna 2000 příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. Díky pochopení a významné
pomoci zřizovatele – města Týn nad Vltavou nemá škola s finančním a technickým zabezpečením provozu
vážné problémy.

PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ
1. Hlavní předměty:
Ve škole se vyučuje v těchto hlavních předmětech: klavír, akordeon, kytara, zobcová flétna, klarinet,
saxofon, housle, zpěv klasický, zpěv populární, žesťové nástroje, elektronické klávesové nástroje.
2. Soubory:
V rámci uvedených oborů dále fungují soubory: akordeonové soubory, lidový soubor, folkový soubor
pěvecké soubory a další seskupení.
Příležitostně – tj. mimo stálé pracovní úvazky učitelů – jsou realizovány i některé další soubory v rámci
komorní hry.
3. Základní učební dokumenty:
Škola vyučuje podle platných učebních plánů MŠMT ČR a podle učebních osnov pro jednotlivé
předměty. Od 1.9.2012 škola vyučuje též podle školního vzdělávacího programu (k dispozici na webových
stránkách školy).
4. Školné:
Ve školním roce byla stanovena výše školného takto:




individuální výuka – základní studium
přípravný ročník
skupinová výuka základního studia od 1. ročníku

285,- Kč měsíčně
140,- Kč měsíčně
260,- Kč měsíčně

Podrobnosti placení školného (výše i způsobu úhrady v jednotlivých studijních kategoriích) je stanovena
zvláštním vnitřním předpisem školy. Školné je stanoveno v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 292/1991 Sb.,
odpovídá místním podmínkám a škola v zájmu dostupnosti vzdělávání v nejbližší době nehodlá usilovat
o jeho zvýšení.
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RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY
V hudebním oboru školy vyučovalo 16 pedagogických pracovníků.
Kvalifikace učitelů pro výuku v ZUŠ je zajištěna, výjimku z příslušných předpisů tvoří vyučující
přípravné hudební výchovy, která má ovšem mnohaletou pedagogickou praxi a patří k výborným učitelům.
Složení učitelského sboru je dlouhodobě velmi kvalitní, mnozí učitelé vyučují i na Konzervatoři
v Českých Budějovicích, Jihočeské univerzitě, koncertují sólově nebo účinkují v orchestru Jihočeského
divadla v Českých Budějovicích i v jiných profesionálních hudebních souborech.
Stejně jako v minulých letech je převážná část vyučujících dojíždějících a je zaměstnána pouze na
částečné pracovní úvazky. Tento fakt poněkud komplikuje organizaci chodu školy, na druhé straně větší
počet učitelů umožňuje realizovat výuku v bohatší skladbě vyučovacích předmětů při splnění požadavku na
vysokou pedagogickou a odbornou způsobilost.

ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ
Do přípravného studia jsou přijímáni uchazeči, kteří prokáží předpoklady ke vzdělávání. Do základního
studia I. a II. stupně a studia pro dospělé jsou přijímáni uchazeči na základě úspěšného vykonání talentové
zkoušky a doporučení přijímací komise, jejíž členy jmenuje ředitel školy.
Přestupy na jiný studijní obor a přidání dalšího studijního oboru schvaluje ředitel školy na základě
písemné žádosti rodičů, podané nejpozději do konce školního roku, a na základě doporučení třídního učitele.
Základní umělecká škola je školou výběrovou, na přijetí ke studiu není právní nárok. Rozhodnutí o přijetí
či nepřijetí ke studiu je v pravomoci ředitele školy.

ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PED. PRACOVNÍKŮ
Škola podporuje další vzdělávání pedagogických pracovníků (školení počítačové gramotnosti, mistrovské
a pedagogické kurzy apod.). Tato podpora se projevuje formou úhrady poplatků školou (další vzdělávání je
tedy pro pedagogy zdarma) a motivováním pracovníků k dalšímu vzdělávání pomocí mimořádných odměn.
(Účast na dalším vzdělávání je jedním z kritérií pro přiznání odměny podle Vnitřního platového předpisu).
Účast na těchto školeních je poněkud limitována složením pedagogického sboru – ve škole většinou
vyučují pedagogové, kteří mají hlavní pracovní poměry na jiných školách a dalších institucích – např.
Konzervatoř v Českých Budějovicích, jiné ZUŠ, orchestr Jihočeského divadla v Českých Budějovicích apod.
Vysoké pracovní vytížení učitelů spolu s převažujícím počtem dojíždějících poněkud komplikuje časové
možnosti vyučujících, naopak zkušenosti z jiných příbuzných pracovních poměrů jsou nesporným přínosem
pro školu a pro úroveň pedagogického působení.

ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY
Škola pořádala – stejně jako v minulých letech – celou řadu nejrůznějších veřejných vystoupení. Kromě
několika samostatných koncertů (zejm. vánočního koncertu, koncertů pro MŠ a koncertu souboru Týnská
kapela) každý učitel pořádá 1-3x ročně veřejný třídní koncert svých žáků: 16 učitelů x 1-3 + samostatné
koncerty = cca 40 veřejných vystoupení za školní rok. Většina pedagogů školy je zároveň i aktivními
hudebníky, kteří koncertují v rámci školní i mimoškolní činnosti. Škola úzce spolupracuje s městskou galerií,
muzeem a mateřskou školou v Týně nad Vltavou.
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ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ
Škola při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech přihlíží k základním fyziologickým potřebám
žáků a vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů.

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2018
1. NÁKLADY
Účet 501 - spotřeba materiálu - celkem 185,3 tis. Kč
Účet 502 - spotřeba energie - celkem 139,6 tis. Kč
Účet 503 - neskladové dodávky celkem 4,4 tis. Kč
Účet 511 - opravy a údržba - celkem 141,5 tis. Kč
Účet 512 - cestovné - 0,5 tis.Kč
Účet 518 - ostatní služby - celkem 282,9 tis.Kč
Účet 521 - mzdové náklady - celkem 4 530,2 tis.Kč
Účet 524 - zákonné sociál. a zdrav. pojištění - celkem 1472,9 tis.Kč
Účet 525 - ostatní pojištění - 18,9 tis. Kč
Účet 527 - zákonné sociální náklady - celkem 145,8 tis. Kč
Účet 551 - odpisy DHM - celkem 82,1 tis. Kč
Účet 558 - náklady DDHM - celkem 110,2 tis. Kč
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Náklady za rok 2018 celkem 7 116,3 tis. Kč
2. VÝNOSY
Účet 602 - tržby z prodeje služeb - celkem 553,9 tis. Kč
Účet 648 - použití fondů - 5,9 tis. Kč
Účet 672 - výnosy z nároků na dotace - celkem 6 583 tis. Kč
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Výnosy za rok 2018 celkem 7 143,1 tis. Kč
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hospodářský výsledek roku 2018

+ 26,8 tis. Kč

V Týně nad Vltavou 10. září 2019
Zprávu vypracoval:
Mgr. Pavel Píha
ředitel školy
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