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Zpráva o činnosti školy
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Zpracovala a předkládá: Zita Smetáčková
V Doksech 18.9.2004
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Charakteristika školy
Název organizace :
Základní umělecká škola Doksy
Sokolská 299, 472 01 Doksy
IZO: 600 075 052
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
IČO:706 98 546
Ředitelka školy:
Zita Smetáčková
Zařazení do sítě škol:
20. 3. 1996
Kapacita školy:
200 žáků
Rada školy:
Ne
Mimoškolní občanské sdružení působící při škole:
Pěvecký sbor Babini di Doksy
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Organizace vzdělávání a výchovy
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

Prostorové podmínky organizace
K činnosti ZUŠ Doksy slouží samostatná budova (secesní vila),
která prošla v roce 2002 vnější rozsáhlou rekonstrukcí. Pro
výuku je využíváno 10 učeben. Je v ní též místnost pro školnici,
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. 18 418/95-25 s účinností od 1. 9. 1995
Výtvarný obor
- č.j. 18455/2002-22 s platností od 1. 9. 2002
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Základní údaje o žácích
Individuální výuka
Počet tříd
Celkový počet Počet žáků na
žáků
jednu třídu
02/03 03/04 02/03 03/04 02/03 03/04
5
6
108
119
21,6
19,8

Počet žáků na
učitele
02/03 03/04
25
23,8

Kolektivní výuka
Počet tříd
Celkový počet Počet žáků na
žáků
jednu třídu
02/03 03/04 02/03 03/04 02/03 03/04
9/1
13/5 88/13 145/78 9,7
11

Počet žáků na
učitele
02/03 03/04
65
68

* Počet žáků kolektivní výuky / z toho počet žáků hudební
nauky.
Přehled prospěchu žáků ve školním roce 2003/2004
Ročník Počet
žáků
PHV
29
1.
41
2.
31
3.
20
4.
18
5.
14
6.
17
7.
2
I.
4
II.
3
III.
3
IV.
3

Prosp.
s vyz.
0
34
23
14
12
9
14
1
3
3
1
3

Prosp.

Neprosp.

Nekl.

0
6
8
6
6
3
3
1
0
0
2
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

29
1
0
0
0
2
0
0
1
0
0
0
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Počty zameškaných hodin

I. pol.
II. pol.
Celkem

omluvených
celkem
prům.
514
1,95
562
2,29
1076
4,08

neomluvených
celkem
prům.
0
0
18
0,068
18
0,068
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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
Učitel HO
Učitelka VO
Učitelka VO
školnice
topič

Vzdělání
Délka praxe
konzervatoř
12
- housle
VŠ – klavír,
37
klarinet
konzervatoř
36
–flétna,
akordeon
konzervatoř
36
- klavír
konzervatoř
36
- kytara
konzervatoř
6
- klarinet
VŠ akadem.
21
sochařka
SŠ
31
vyučená
vyučen

Úvazek
plný

interní

plný

interní

částečný

interní

plný

interní

plný

interní

částečný

interní

částečný

interní

částečný
částečný
částečný

interní
interní
externí
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Přehled odborné a pedagogické způsobilosti a věkové
skladby pedagogického sboru
OPZ Zaměstnanci Do 30ti
31 - 40
41 - 50
Nad 51
Celkem/ž Celkem/ž Celkem/ž Celkem/ž Celkem/ž
OPZ
6/3
0
2/1
0
4/2
OZ
2/2
0
0
0
2/2
PZ
0
0
0
0
0
Počet učitelů, kteří nastoupili nebo odešli
2002/2003
2003/2004
Nastoupili 1
1
Odešli
na jinou
mimo
na jinou
školu
školství
školu
0
0
1

mimo
školství
0

Platové podmínky pracovníků
Celkový počet pracovníků
Počet pedagogických pracovníků
Průměrná výše měs. mzdy PP
Průměrná výše měs. mzdy NP
Průměrná výše nenárok. sl. PP
Průměrná výše nenárok. sl. NP

Další vzdělávání pracovníků
Školení P1 – Z - 4 pracovníci – osvědčení

2003/2004
10
8
14 758.3 954.1 108.539.-
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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.
Podle věku je žák zařazen do přípravného (věk dítěte 5 – 6 let)
nebo do prvního ročníku řádného studia.
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.
Podmínky pro postup do dalšího ročníku studia
Pro postup do dalšího ročníku musí žák podstoupit postupové
zkoušky z nástroje 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. Absolventi VO se prezentují svou prací na výstavě.
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Řízení školy
Realizace hlavních úkolů stanovených školou
- podařilo se nám zajistit kvalifikovaného učitele pro výuku
hudební nauky
- pomocí koncertů a průzkumu hudebnosti se snažíme podchytit
děti okolních škol
- pokračujeme v konání pravidelných interních a veřejných
koncertů
- navázali jsme spolupráci (výměnné koncertování) se ZUŠ
Mimoň
- účastníme se celostátních i oblastních soutěží
- pořádáme koncerty při různých společenských akcích a
příležitostech
- výtvarné oddělení koná pravidelné výstavy z prací našich žáků
- nově přijímáme i děti předškolního věku a to od pěti let do
přípravných ročníků v hudebním i výtvarném oboru
- postupně vybavujeme školu novým technickým zařízením
(kopírka, skartovačka), učebnicemi, notovým materiálem,
hudebními CD a v malé míře i hudebními nástroji
- při ZUŠ Doksy vznikl pěvecký sbor Babini di Doksy, který již
má stálé místo na veřejných koncertech školy
- naše škola se stala členem Asociace základních uměleckých
škol České republiky
Opravy a údržba
- nové omítky a malba na chodbě
- jednotně natřené dveře a rámy do učeben
- zvuková izolace dveří učeben
- zrekonstruovaná část vodovodních a odpadních rozvodů
- zrekonstruované WC ve II. patře
- generální oprava klavíru a dvou klarinetů
- zbudování nové třídy hudební nauky z bývalého skladu
- rekonstrukce části osvětlení ve třídách, na chodbách a v sále
školy
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Poradenské služby
Při individuální i skupinové výuce je naprostou samozřejmostí
osobní přístup ke každému žákovi a tedy i k dětem se
specifickými poruchami učení a chování, které naši školu také
navštěvují.
Pro zvláště talentované děti máme nabídku rozšířeného studia a
později i přípravu na umělecké školy.
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Aktivity školy
Září
- celý měsíc probíhá nábor a zápis nových žáků
- na hradě Bězděz se konala výstava výtvarného oboru na téma
Les
- probíhá oprava a nátěr dveří do jednotlivých tříd
Říjen
- interní koncert
- k 15.10. končí nábor nových žáků
- instalace zvukové izolace dveří učeben
Listopad
- interní koncert
- inventarizace majetku školy
- rekonstrukce bývalého skladu a vybudování nové třídy
hudební nauky
Prosinec
- slavnostní koncert na malém sále Zámku v Doksech
- vánoční třídní koncert třídy PhDr. Ondreje Čaneckého
- koncert na slavnostní schůzi sdružení občanů ZTTP na
Rybníčku
- rekonstrukce stupaček vody a odpadu
- dobudování WC ve II. poschodí
Leden
- třídní koncert a slavnostní předání pololetního vysvědčení ve
třídě PhDr. Ondreje Čaneckého
- interní koncert
- školní kolo národní soutěže ZUŠ v komorní hře
- vydávání pololetního vysvědčení
Únor
- interní koncert
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- okresní kolo národní soutěže ZUŠ
- školení zaměstnanců v rámci informační gramotnosti P1
Březen
- interní koncert v sále školy
- krajské kolo národní soutěže ZUŠ
Duben
- interní koncert v sále školy.
- oprava, údržba a ladění klavírů
- účast VO na výstavě Parohatá města
Květen
- interní koncert
- absolventský koncert v sále školy
- závěrečné zkoušky hudebního oddělení
- školení BOZP a PO pro zaměstnance školy
Červen
- závěrečné zkoušky hudebního oddělení
- výstava výtvarného oddělení v Městské knihovně v Doksech
- slavnostní veřejný koncert v malém sále Zámku v Doksech,
jako hosté se představili žáci ZUŠ Mimoň
- vydávání závěrečného vysvědčení
Hlavní prázdniny
- rekonstrukce části osvětlení
Výsledky soutěží
Okresní kolo národní soutěže ZUŠ v České Lípě
1. místo s postupem do krajského kola
- Dueto zobcových fléten
– Zuzana Špidlenová a Michala Čermáková
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2. místo
- Dueto zobcových fléten
– Veronika Holečková, Zuzana Jonáková
2. místo
- Klarinetové dueto
– Filip Dvořák, Radek Suchánek, Adam Štrobl
Krajské kolo národní soutěže ZUŠ v Liberci
3. místo
- Dueto zobcových fléten
– Zuzana Špidlenová, Michala Čermáková
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Koncepční záměry pro následující školní rok
*Snažit se podchytit děti z ostatních škol.
*Správným pedagogickým vedením rozvíjet hudební nebo
výtvarné nadání dětí.
*Poskytnout žákům dostatek možností a prostoru k jejich vlastní
umělecké realizaci.
*Rozšiřovat a prohlubovat schopnost kreativního vnímání
hudby i výtvarného umění.
*Vést žáky ke kulturnímu chování na koncertech, výstavách i ve
společnosti.
*Spolupracovat s ostatními organizacemi a subjekty a podílet se
na akcích jimi pořádaných.
*Spolupracovat s ostatními uměleckými školami.
*Formou koncertů přiblížit klasickou hudbu široké veřejnosti.
*Účastnit se soutěží a přehlídek.
*Připravovat žáky na střední a vysoké školy uměleckého typu.
*Dále pokračovat ve vnitřní rekonstrukci a obnově zařízení
školy a tím ve výsledku získat příjemné a kulturní zázemí pro
další uměleckou činnost dětí i pedagogů.
*Prezentovat školu i pomocí internetových stránek.
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Závěr
Naše škola poskytuje vzdělání dětem z Doks, Starých Splavů,
Dubé, Jestřebí, Provodína, Bezdězu, Obory, Oken a dalších
malých okolních vesniček.
Studium na ZUŠ není zájmový kroužek! Jde o komplexní
systémovou výchovu s cílem odborného růstu. Máme
nezastupitelnou úlohu v řetězci škol, kdy mohou naši absolventi
dále pokračovat ve středoškolském a vysokoškolském studiu
hudby nebo výtvarného umění.
V neposlední řadě plníme i funkci prevence sociálně
patologických jevů.
Díky individuální výuce jsme schopni reagovat na specifika
každého dítěte a přizpůsobit podmínky výuky tzv. na míru.
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Hospodaření školy v roce 2002
Hlavní činnost organizace
Příjem
Dotace
538.000Kč
zřizovatele
Dotace
2.222.644Kč
ze SR
Státní inf.
10.213Kč
gramotnost

Náklady
551.680Kč

Výsledek
- 13.680Kč

2.222.299Kč

345Kč

8400Kč

1.813Kč

Nevyčerpané státní dotace byly převedeny na účet zřizovatele a
následně vráceny do státní pokladny.
Schodek vznikl nedoplatkem za odběr tepla u firmy Teplo
Doksy. S nedoplatkem jsem nemohla nijak kalkulovat, protože
pan Podolský z firmy Teplo Doksy mi odmítl podat jakékoli
informace. Dotace tedy byla využita téměř celá.

Výsledky inventarizace za rok 2003
Majetek nabytý před rokem 2003
Počáteční stav – 419.209,39Kč
z toho: DHM – 163.757,90Kč
DDHM – 202.885,74Kč
POE – 42.809,75
Odpisy – 9.756Kč
Stav k 31.12.2003 – 409.453,39Kč
Majetek nabytý v roce 2003
DDHM – 73.752,80Kč
DDNM – 20.682,40Kč
POE – 18.975,60Kč
Stav k 31.12.2003 – 113.410,80Kč
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FKSP
Převedeno do dalšího kalendářního roku bylo 16.805,13Kč
Dle zásad o čerpání finančních prostředků z FKSP, byly
prostředky čerpány na rekreace a obědy pro zaměstnance.
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Ekonomické priority pro následující kalendářní rok
- Dokončení již probíhající rekonstrukce osvětlení
- Pokračování ve vnitřních opravách omítek a malování.
- Výměna rezavějících topných těles.
- Zavedení teplé vody (průtokové ohřívače) do učebny keramiky
a do všech tří místností WC
- Rekonstrukce koncertního sálu
- Doplnit a obnovit nástrojové vybavení
- Postupně obměňovat a doplňovat nábytek a zařízení školy.

