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1. Úvod 
 

Ředitelka Základní umělecké školy Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace (dále 

jen „škola") vydává dle ustanovení § 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších 

změn a dodatků, a podle ustanovení § 4 a násl. vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví 

náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, v platném znění, 

výroční zprávu o činnosti školy za období od 1. 9. 2018  do  28. 6. 2019. 

Tato výroční zpráva o činnosti bude zveřejněna na webových stránkách školy  

http://www.zus-chodov.cz a současně bude k nahlédnutí v kanceláři školy. Do výroční zprávy 

může každý nahlížet a pořizovat si z ní opisy a výpisy. 

 
 

 

2. Základní údaje o škole 
 

Název školy dle zřizovací listiny: Základní umělecká škola Chodov, okres Sokolov, 

příspěvková organizace 

Sídlo školy: Nám. ČSM 693, 357 35, Chodov 

Právní forma: Právní subjekt 

IČO: 70976341 

IZO: 102428816 

Identifikátor právnické osoby: 600073181 

Zřizovatel: Město Chodov 

Ředitelka školy: Jitka Kaprová, DiS. 

Zástupce ředitelky školy: Jaroslav Kubricht 

Zástupce ředitele školy:  

Součásti školy  : IZO Kapacita  520 

 Základní škola x  

Školní družina x  

...další x  

   

Místa poskytovaného 

vzdělávání: 

Nám. ČSM 693, Smetanova 738, Školní 697, Chodov 

Provozní doba školy 

a součástí školy: 

7,00 – 19,00 hodin    (výuka dle aktuálního rozvrhu hodin) 

Školská rada: x 

Spolek rodičů Sdružení rodičů a přátel školy,  z.s.   IČ0: 26577569 

e-mail: info@zus-chodov.cz;    zus@zus-chodov.cz 

webová stránka školy: www.zus-chodov.cz     www.facebook.com/zuschodov 
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3.  Stručná charakteristika školy 
 

 

Počet žáků ZUŠ celkem: 450 

 

Počet žáků dojíždějících 

z jiných obcí*  

jednotlivě/ celkem: 

Tatrovice      

2 

Kr.Poříčí 

1 

Vintířov 

3 

Božičany 

2 

Mírová  

6 

Lomnice 

1 

Dol.Nivy 

1 

Oloví 

1 

Vřesová 

1 

St.Chodovská 

3 

 N.Sedlo 

9 

N.Role  

5 

K.Vary 

14 

Loket 

1 

Nejdek 

0 

 Šemnice  

1 

Kraslice 

1 

Kyselka 

1 

Svatava 

2 

Celkem:     

55        

Počet učeben 

využívaných ke 

vzdělávání žáků školy: 

22 

 

Počet učeben 

využívaných ke 

vzdělávání  žáků jiných 

škol: 

0 

Počet nevyužitých 

učeben:   

0 

* upravit podle skutečnosti 

 

  

 

 

  

4. Přehled oborů vzdělávání a další 
          Pozn. podle potřeby přidat řádky a doplnit dle uvážení související informace 

 

4.1. Škola vyučuje tyto obory, zapsané do rejstříku škol a školských zařízení  

Kód oboru Název Délka vzdělávání Forma vzděl. 

1Z Hudební obor 2 roky přípr. studium 

7 r. zákl.studium I.st. 

4 r.zákl.studium II.st. 

 

2Z Literárně dramatický obor 2 roky přípr. studium 

7 r. zákl.studium I.st. 

4 r.zákl.studium II.st. 

 

3Z Taneční obor 2 roky přípr. studium 

7 r. zákl.studium I.st. 

4 r.zákl.studium II.st. 

 

4Z Výtvarný obor 2 roky přípr. studium 

7 r. zákl.studium I.st. 

4 r.zákl.studium II.st. 
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4.2.  Volitelné předměty 

ročník název volitelného předmětu počet vyuč. 

hodin 

počet žáků 

        x                               x           x           x 

    

 

 

4.3.   Kroužky 

název počet skupin počet žáků 

x x x 

   

 

 

 

5. Personální zabezpečení činnosti školy 
 

5.1. Počet zaměstnanců 

 

FS = fyzický stav, SPS = skutečný přepočtený stav, NP = normativní počet 

 

5.2 Další údaje o pedagogických pracovnících 

např. věkový průměr pedagogů, kvalifikovanost – počet dálkově studujících, aprobovanost 

(zejména chybějící aprobace), apod. 

 

V současné době je pedagogický sbor plně kvalifikovaný:  

 

- ukončená odborná kvalifikace učitele uměleckých předmětů ZUŠ    16 

- dle § 10 odst.2 ZPP – upuštění od splnění předpokladu odb.kvalifikace              3 

                                                 (výkonný umělec) 

-  studium pro získání odborné kvalifikace učitele ZUŠ      0 

-  bez kvalifikace          1 

            Věkový průměr pedag.pracovníků:  49 let 

 

 

Pracovní zařazení FS SPS NP muži ženy celkem 

Učitelé HO 15+  

1 MD 

10,7 11,4 7 8+ 1 

MD 

15 +  

1 MD 

učitelé LDO 1 0,3  0,5 0 1  1 

Učitelé TO 2 0,9  1,1 0 2 2 

Učitelé VO 2 1,3  1,4 2 0 2 

Provozní zaměstnanci:    2,25    

    Administrativní prac. 1 1  0 1 1 

    Školnice/uklízečka 1 1  0 1 1 

    uklizečka 1 0,25  0 1 1 

celkem škola 23 +  

1 MD 

15,45 16,65 9 14 + 

1MD 

23 + 1 

MD 
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5.3 Další vzdělávání pedagogických pracovníků   

(prohlubování kvalifikace, kurzy, samostudium) 

 

Název kurzu       Počet zúčastněných 

Využití nových metod a forem ve výuce strunných nástrojů  6 

Jazzový seminář         1 

Jak začít s improvizací       1 

Využití nových metod a forem ve výuce v akordeonovém oddělení 2 

Jak pracovat s malými dětmi u klavíru     3 

Kolokvium ředitelů a zasedání KUR      2 

Možnosti malby – výtvarná laboratoř      1 

Novinky v právních předpisech      2 

Dokumentace školy a legislativa      1 

Informační seminář k novele Vyhlášky o ZUV    1 

Elektronická organizace soutěží ZUŠ     1 

Zkušený učitel ZUŠ  3.část       1 

Zkušený učitel ZUŠ  4.část       1 

Jak začít s improvizací       1 

 

 

 

 

 

6. Údaje o počtu přijatých žáků -  přijímací řízení v ZUŠ  

I.kolo   6/2018     II.kolo  9/2018 
 

 

 

6.1. Počty přijatých žáků ZUŠ  k 30.6. školního roku 2018/2019 

třída chlapců  dívek žáků celkem výjimka z počtu 
žáků  (ano – ne) 

HO 8 17 25   - 

TO 1 12 13 - 

VO 19 11 30 - 

LDO 0 5 5 - 

Celkem 28 45 73 - 

 

 

 

6.2. Počty žáků přijatých do 1. ročníku ZŠ 

 

počet 1. tříd počet žáků přijatých do 1. tříd počet odkladů pro   školní rok 

                      x                                x                      x 
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6.3. Počty žáků přijatých do vyšších ročníků  

ročník 2 3 4 5 6 7 8 9 

počet žáků         

 

 

6.4. Počty žáků odhlášených ze ZUŠ – ukončení řádného studia, odhláška 

 

HO      20 

VO      4 

LDO    5 

TO       0        celkem:   29 žáků 

 

6.5. Žáci – cizinci 

kategorie cizinců občané 

EU 

ostatní cizinci pobývající v ČR přechodně nebo 

trvale, žadatelé o udělení azylu a azylanti 

počet žáků ve ŠD X  

počet žáků ve ŠJ X  

počet žáků celkem x  

 

 

 

6.6. Absolventi ZUŠ   - přijati ke studiu na umělecké nebo pedagogické škole 

typ školy počet přijatých žáků 

Střední škola uměleckého zaměření 2 

Konzervatoř X 

Vysoká škola uměleckého zaměření X 

Střední pedagogická škola 2 

  

 

 

7. Výsledky vzdělávání žáků  

Ročník H0 T0 V0 LD0 

Počet žáků 
205 75 101 13 

Prospělo s vyznamenáním 
177 75 99 13 

Prospělo  
28 0 2 0 

Neprospělo  
- - - - 

Neklasifikováno 
11 15 3 4 
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8. Zájmové vzdělávání, školní stravování   

 

8.1 Školní družina   - 

 

8.2 Školní stravování   (pouze ZŠ J. A. Komenského a MŠ) 

 

 

 

9. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
 

Základní umělecká škola je nedílnou součástí výchovně-vzdělávacího procesu 

dětí a mládeže a zásadní měrou se podílí na : 

- smysluplném  využití volného času (prevence nežádoucích sociálně 

patologických jevů) 

- kultivování osobnosti žáka prostřednictvím výuky v uměleckých oborech. 

 

 

 

10. Údaje o prezentaci školy na veřejnosti  

  -  příloha č. 1 (mimoškolní činnost) 

         -  příloha č. 2 (výsledky žáků v Soutěžích ZUŠ) 

 -  příloha č. 3 (stipendijní program MenArt) 
 

 

 

11. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 

V tomto školním roce nebyla provedena kontrola ČŠI. 

 

 

 

12. Údaje o kontrolách a jejích výsledcích 

Dne 28.11.2018 byla provedena kontrola KHS KV v učebnách výtvarného 

oboru (pronajaté prostory II.ZŠ Chodov), zaměřená na kvalitu osvětlení  

učeben. Výsledkem kontroly bylo ředitelství ZUŠ doporučeno, že v případě 

výměny stávajícího osvětlení, nahradit tyto novým doporučeným typem  

dle protokolu o kontrole. 

Dne 11.6.2019 byla provedena kontrola  č.136/2019 plateb pojistného  

na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce 

pojistného Všeobecnou zdravotní pojišťovnou v Sokolově. Kontrolované 

období od 10/2015 do 30.4.2019. Kontrola proběhla bez závad. 
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13. Základní údaje o hospodaření školy 

         Plánované opravy a investice:  na základě sdělení zřizovatele byly prováděny 

         pouze opravy vyžadující nenadálý havarijní stav – v 4/2019 vyměněny 3 okna  

         na WC ( v r.2020 stěhování ZUŠ do zrekonstruovaných prostor bývalé I.ZŠ). 

 

         Nákup DHIM –  zátěžový koberec do učebny klarinetu, combo – učebna zpěvu, 

                 trikoty do TO, výtvarné potřeby a materiál, tiskárna do VO, klavírní židle 2 ks, 

                 5 ks tabletů vč.dotykových per, 5 ks notebooků, bezdrátová reprobedna, 

                 houslový set ½, nová zrcadla do TO, 3 ks plastových oken na WC v HO – 

                 výměna za okna v havarijním stavu. 

            

     

14. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních projektů 

Škola se v tomto školním roce nezapojila do žádných mezinárodních  

a rozvojových projektů. 

 

15. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 

ZUŠ Chodov se zapojila do výzvy MŠMT pro žadatele o dotaci „Šablony II.“ 

Výzva zahrnovala možnost čerpání dotace i pro základní umělecké školy 

ČR formou zjednodušeného vykazování. ZUŠ Chodov byl projekt MŠMT 

schválen.  Reg.č. CZ.02.3.68/0.0/18_063/0010999. 

Délka projektu je stanovena na období 24 měsíců realizace aktivit a čerpání 

finančních prostředků. Začátek realizace byl nastaven od 1.2.2019. 

V projektu budou finance použity na vzdělávání a sdílení zkušeností 

podporovaných osob. Z těchto hlavních aktivit vychází i název a logo 

projektu „ZUŠ pro Vás“ (Vzdělávání a Sdílení). V aktivitách projektu je 

stanovena podpora např. těchto aktivit: další vzdělávání pedagogických 

pracovníků (DVPP), kurzy, semináře, školení, výjezdy žáků, komunitní 

setkávání, sdílení zkušeností mezi školami, stáže, projektové dny ve škole, 

projektové dny mimo školu, tandemová výuka, spolupráce učitelů, zapojení 

odborníků z praxe. 

Ve dnech 31.5. a 1.6.2019 se konal III.ročník celostátního happeningu ZUŠ 

Open. Patronka projektu Magdalena Kožená si letos vybrala Karlovarský 

kraj a zahájila tak ZUŠ Open na Mlýnské kolonádě v K.Varech. 

V letošním roce ZUŠ Chodov oslavila 50-ti leté výročí samostatného 

působení. Oslava se nesla v duchu taneční zábavy s bohatým programem 

žáků ZUŠ. Spojení 50-ti letého výročí školy a celostátního happeningu ZUŠ 

Open bylo důstojnou reprezentací uměleckého vzdělávání školství nejen 

v Chodově. 
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Projednáno a schváleno pedagogickou radou dne:  25.9.2019 

 

 

 

 

V Chodově dne  25.9.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razítko a podpis ředitele:   Jitka Kaprová, DiS. 

 


