Základní umělecká škola Doksy
Výroční zpráva o činnosti školy
ve školním roce 2002/2003
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Charakteristika školy
Název organizace :
Základní umělecká škola Doksy
Zřizovatel:
Město Doksy, IČO 00 26 04 44
se sídlem na náměstí Republiky 193
472 01 Doksy, okres Česká Lípa
Právní forma organizace:
příspěvková organizace
Sídlo organizace:
ul. Sokolská 299
472 01 Doksy, okres Česká Lípa
IČO organizace:
70 69 85 46
Identifikátor zařízení:
600 075 052
Kapacita školy:
200 žáků
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Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti
Hlavní účel organizace:
- Uspokojování potřeb občanů města a přilehlých obcí v oblasti
umělecké a estetické výchovy a vzdělávání dětí, mládeže a
dospělých osob.
Předmět činnosti organizace:
- Poskytování základní umělecké výchovy dětem, mládeži a
dospělým osobám v souladu se zákonem č. 29/1984 Sb. ve
znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 292/1991 Sb. o
základních uměleckých školách ve studijních oborech
- hudební
- výtvarný
- literárně – dramatický
Doplňková činnost
- Krátkodobé pronájmy prostor školy ke kulturním,
společenským, podnikatelským a humanitárním účelům.
Prostorové podmínky organizace
K činnosti ZUŠ Doksy slouží samostatná budova (secesní vila),
která prošla v roce 2002 vnější rozsáhlou rekonstrukcí. Pro
výuku je využíváno 9 učeben. Je v ní též místnost pro školnici,
šatna, kabinet pro potřeby VO, sklad nástrojů a malý sál
s kapacitou 65ti míst.
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Přehled učebních plánů
Schválená vzdělávací koncepce:
Hudební obor
- č.j. 20876/80 – 35 z 25.7.1980
- č.j. 11393/81 – 35 z 6.4.1981
- č.j. 12988/82 – 35 z 14.4.1982
- č.j. 26199/83 – 35 z 23.9.1983
- č.j. 14466/85 – 35 z 15.4.1985
- č.j. 19112/87 – 35 z 24.6.1987
- č.j. 15987/89 --- z 30.6.1989
Výtvarný obor
- č.j. 12988/82 – 35 z 14.4.1982
- č.j. 14466/85 – 35 z 15.4.1985

+ schválení učebních plánů pro ZUŠ upravených dle
č.j.20988/91-31
- upravené nově schválenými učebními plány pro ZUŠ
z 26.6.1995 č.j.18418/95 s účinností od 1.9.1995
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Základní údaje o počtu dětí

Individuální výuka
Počet tříd
Počet žáků
5
128

Prům.ž.na tř.
25,6

Prům.ž.na uč.
25,6

Kolektivní výuka
Počet tříd
Počet žáků
13/6*
150/79

Prům.ž.na tř.
11,5/13,2

Prům.ž.na uč.
50/39,5

* Počet žáků kolektivní výuky / z toho počet žáků hudební
nauky.
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Údaje o pracovnících školy

Škola zaměstnává osm pedagogických zaměstnanců a dva
nepedagogické zaměstnance. Tři pedagogičtí zaměstnanci mají
změněnou pracovní schopnost (dva jsou zcela nevidomí a jeden
se zbytky zraku).
Pracovník
Ředitelka
Učitel HO
Učitel HO
Učitelka HO
Učitelka HO
Učitelka HO
Učitelka VO
Učitelka VO
školnice
topič

Vzdělání
Délka praxe
konzervatoř
12
VŠ
36
konzervatoř
35
konzervatoř
35
konzervatoř
35
SŠ
7
VŠ akadem.
20
sochařka
SŠ
30
vyučená
vyučen

Úvazek
plný
plný
plný
plný
plný
částečný
částečný

interní
interní
interní
interní
interní
externí
interní

částečný
částečný
částečný

interní
interní
externí
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Údaje o pedagogických pracovnících
OPZ Zaměstnanci Do 30ti
31 - 40
41 - 50
Nad 51
Celkem/ž Celkem/ž Celkem/ž Celkem/ž Celkem/ž
OPZ
5/3
0
1/1
0
4/2
OZ
2/2
0
0
0
2/2
PZ
0
0
0
0
0

Údaje o externích pedagogických pracovnících
OPZ
žádná

Do 30ti let
1/1
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Výkon státní správy
Údaje o přijímacím řízení
Přijímání dětí do přípravné hudební výchovy se provádí na
základě průzkumu hudebnosti v 1.třídách ZŠ. Jako propagace
pro podchycení zájmu talentovaných žáků slouží výchovné
koncerty, na kterých jsou děti seznámeny se všemi nástroji, na
které se na ZUŠ vyučuje. Mají možnost si je vyslechnout jak při
hře sólové, tak i při hře souborové.
Každý nový žák prochází přijímací zkouškou hudebnosti
(sluchová, intonační a rytmická zkouška), kterou provádí
ředitelka nebo učitel daného nástroje, který chce žák studovat.
Přípravný ročník hudebního oboru je rozdělen na dvě etapy.
První pololetí školního roku se žáci seznamují s hudební teorií,
ve druhém pololetí již navštěvují jak hudební nauku, tak
individuální hodiny hry na hudební nástroj.
Hlavní akcí, která slouží propagaci výtvarného oboru, je
každoročně pořádaná rozsáhlejší výstava žákovských prací, na
které se mají možnost rodiče a děti seznámit se všemi
technikami, které výuka výtvarného oboru na naší ZUŠ
obsahuje.

10

Podmínky pro postup do dalšího ročníku studia
Součástí podmínek pro postup do dalšího ročníku je účast na
celotřídních přehrávkách hry na nástroj a účast na alespoň
jednom interním nebo veřejném koncertě. Žák, který tyto
podmínky nesplní, musí podstoupit postupové zkoušky před
komisí.

Ukončení I. a II. stupně základního ;studia
Studium I. a II. stupně je zakončeno veřejným absolventským
koncertem. Pokud se žák z nějakého důvodu koncertu nemůže
nebo nechce zúčastnit, musí podstoupit závěrečné zkoušky před
komisí.
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Aktivity školy

Září
Do školního roku 2002/2003 nastoupilo 192 žáků, 7
pedagogických pracovníků a 2 nepedagogičtí pracovníci.
Paní ředitelka Jiřina Kvapilová požádala o uvolnění z funkce
ředitele školy ze zdravotních důvodů.
Říjen
Proběhlo předávání školy.
Listopad
Vedením školy byla prozatím pověřena pracovnice Městského
úřadu Doksy, paní Jitka Dočkalová, která také připravila
přechod školy na právní subjektivitu.
Proběhl konkurz na místo ředitele školy.
Prosinec
4. - Učitelé ZUŠ Doksy uspořádali čtyři výchovné koncerty pro
žáky Základní školy v Doksech.
12. a 17. – Veřejné slavnostní vánoční koncerty v sále školy.
19. – Veřejný vánoční koncert v kostele sv. Bartoloměje
v Doksech.
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Leden
Od 1.1.2003 nastoupila do funkce ředitelky školy paní Zita
Smetáčková a od téhož data ZUŠ Doksy přešla na právní
subjektivitu.
30. – Třídní koncert a slavnostní předání pololetního vysvědčení
ve třídě PhDr. Ondreje Čaneckého.
V průběhu celého měsíce dobíhalo dokončení přechodu školy na
právní subjektivitu.

Únor
11. – Školní kolo Národní soutěže ZUŠ ve hře na dřevěné
dechové nástroje.
13. – První interní koncert školy.
27. – Okresní kolo Národní soutěže ZUŠ v České Lípě.
Březen
16. – Vystoupení žáků školy na schůzi občanů ZTTP
v Restauraci Na Rybníčku.
17. – Zahájení činnosti Pěveckého sboru při ZUŠ Doksy.
18. – Vystoupení žáků školy pro seniory v Domově důchodců.
20. - Interní koncert v sále školy.
25. – Krajské kolo Národní soutěže ZUŠ.

13

Duben
8. – Školení zaměstnanců BOZP a PO.
10. – Velká cena ZUŠ ve hře na dechové nástroje v České Lípě.
15. – Interní koncert v sále školy.
23. – Veřejný koncert „Hrajeme si s hudbou“ v kině Máj
v Doksech.

Květen
1. - Vystoupení žáků školy na „Otevírání jezera“.
2. – Ústřední kolo Národní soutěže ZUŠ v Uniově.
13. – Interní koncert.
24. – Slavnostní koncert Studentského Big Bandu Litvínov
v kině Máj Doksy.
29. – Třídní přehrávky (PhDr. Ondrej Čanecký).
Červen
3. – Třídní přehrávky (paní Eva Lackovská).
4. – Třídní přehrávky (paní Jiřina Kvapilová).
4. – Vystoupení žáků školy v Lesním hotelu Bezděz.
11. - Třídní přehrávky (pan Jozef Lackovský).
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19. – Slavnostní veřejný koncert ke 45. výročí školy v kině Máj,
jako hosté vystoupily děti z ukrajinského města Vyžhorod.
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Úspěchy žáků a učitelů

Postup do okresního kola Národní soutěže ZUŠ
- Lucie Hradecká – klarinet
- Alice Kattirsová – klarinet
- Jan Dočkal – klarinet
- Jan Dočkal – saxofon
- Andrea Kalová – zobcová flétna
- Barbora Pauzrová – zobcová flétna
- Kristýna Herčíková – zobcová flétna
- Kristýna Píšová - zobcová flétna
- Michala Čermáková – zobcová flétna
- Zuzana Špidlenová – zobcová flétna

Okresní kolo národní soutěže
1. místo s postupem do krajského kola
- Lucie Hradecká – klarinet
- Jan Dočkal – saxofon
2. místo
- Alice Kattirsová – klarinet
- Jan Dočkal – klarinet
- Andrea Kalová – zobcová flétna
- Barbora Pauzrová – zobcová flétna
- Kristýna Herčíková – zobcová flétna
- Kristýna Píšová - zobcová flétna
- Michala Čermáková – zobcová flétna
- Zuzana Špidlenová – zobcová flétna
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Krajské kolo Národní soutěže ZUŠ
1. místo s postupem do ústředního kola
- Jan Dočkal – saxofon
2. místo
- Lucie Hradecká – klarinet

Ústřední kolo Národní soutěže ZUŠ v Uničově
Čestné uznání
- Jan Dočkal – saxofon

Velká cena ZUŠ ve hře na dechové nástroje
1. místo
- Lucie Hradecká – klarinet
- Jan Dočkal – klarinet
- Jan Dočkal – saxofon
- saxofonové kvarteto
2. místo
- Radek Suchánek – klarinet
- Tomáš Halasník - saxofon
- klarinetové trio
3. místo
- Alice Kattirsová
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Přijetí žáků na střední umělecké školy
Jan Dočkal byl přijat jako student prvního ročníku na
Konzervatoř v Teplicích – obor klarinet.
Barbora Hrubá byla přijata na Střední uměleckoprůmyslovou
školu sklářskou do Nového Boru.
Simona Stuchlíková byla přijata na Střední školu papírenskou
– obor Obalová technika.
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Koncepční záměry pro následující školní rok
Nacházet další hudebně nebo výtvarně založené děti a
kvalifikovaným vedením jejich vlohy dále rozvíjet a
prohlubovat.
Vést žáky ke správnému kulturnímu chování na koncertech,
výstavách i ve společnosti.
Pěstovat v žácích lásku k umění a estetice.
Spolupracovat s ostatními organizacemi a subjekty a podílet se
na akcích jimi pořádaných.
Komunikovat a spolupracovat s ostatními uměleckými školami.
Formou koncertů přiblížit klasickou hudbu široké veřejnosti.
Účastnit se soutěží a přehlídek.
Dále rozšiřovat hranice poznávání hudby pomocí nových
přístupů, technik a technologií.
Připravovat žáky na střední a vysoké školy uměleckého typu.
Podporovat pedagogické zaměstnance v dalším vzdělávání.
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Hospodaření školy v roce 2002
Mzdy
Název
Platy
ZUŠ Doksy 1 213,80

OPPP
0,00

Odvody
284,50

DVPP
3,00

Rozpočet
1 501,30

FKSP
Počáteční stav k 1.1.2002 činí 23 518,70 Kč
Převedeno do dalšího kalendářního roku bylo 5 899,70 Kč
Zaměstnanci využili pro své potřeby 17 619 Kč
Dle zásad o čerpání finančních prostředků z FKSP, byly
prostředky čerpány na rekreace, obědy a vitamíny pro
zaměstnance.
Protože je ZUŠ Doksy právním subjektem se samostatným
hospodařením až od 1.1.2003, bude rozbor hospodaření školy
rozpracován ve výroční zprávě za školní rok 2003/2004.
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Ekonomické priority pro následující kalendářní rok
Naše škola prošla v minulém školním roce vnější generální
opravou. Vnitřní prostory školy však vykazují značné
opotřebení a také přímo volají po opravě a úpravách. Proto
vypíši jen to nejbolavější, co je nutno řešit jako prioritu.
- Výměna osvětlení tříd a koncertního sálu. Stávající osvětlení je
zastaralé a nevyhovuje hygienickým normám. Z některých
světel kape olej, kryty se rozpadají a nelze je opravit, protože
náhradní díly se již nevyrábějí.
- Dokončení nebo alespoň pokračování ve vnitřních opravách
omítek a malování.
- Koupit pro školu kopírku.
- Zvukově odizolovat dveře jednotlivých tříd.
- Doplnit a obnovit nástrojové vybavení, nejvíce se to týká
keyboardů, které jsou již značně zastaralé.
- Postupně obměňovat a doplňovat nábytek a zařízení školy.
Téměř 20 let k žádným podstatnějším posunům v tomto směru
nedošlo.
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Závěr
Naše škola poskytuje vzdělání dětem z Doks, Starých Splavů,
Dubé, Jestřebí, Provodína, Bezdězu a dalších malých vesniček
z okolí Doks. Jsme pro velkou většinu z nich jedinou možností,
jak se hudebně a výtvarně vzdělávat.
Proto na samý závěr vyslovím své přání. Přeji si, aby lidé brali
základní umělecké vzdělání jako součást svého života, jako
něco, co je dokáže obohatit a co jim otevře další veliký kus
světa a prožitků. Přeji si, abych měla ve škole samé spokojené
pedagogy, kteří mají dokonalý prostor a podmínky ke své práci,
protože jen spokojený člověk dosahuje těch nejkvalitnějších
výsledků. Že jsem snílek? No možná, ale jen ten, kdo věří
v cestu někam, po ní může jít.
Všem, kdo se naší zprávou prokousali až na tento konec, přeji
krásný den.

Zita Smetáčková
ředitelka ZUŠ Doksy

