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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. 2021  do  30. 6. 2022. 

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: Dukelských hrdinů 338, 357 35, Chodov - od 1.1.2022 

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 

Součásti školy  : IZO: 102 428 816 Kapacita  520 

 Základní škola x  

Školní družina x  

...další x  

   

Místa poskytovaného 

vzdělávání: 

Dukelských hrdinů 338, 357 35  Chodov – od 1.1.2022 

 

Provozní doba školy 

a součástí školy: 

7,00 – 20,00 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: 422 

 

Počet žáků 

dojíždějících z jiných 

obcí*  

jednotlivě/ celkem: 

Tatrovice      

1 

Počerny 

2 

Vintířov 

4 

Božičany 

2 

Mírová  

6 

Šemnice1 

St.Chodovská 

3 

Kyselka 

1 

Dolní 

Nivy 

3 

Chranišov 

2 

Vřesová 

1 

 Nové Sedlo 

10 

Nová 

Role  

5 

K.Vary 

11 

Loket 

1 

Fojtov 

1 

 Stanovice 

1 

Svatava 

2 

Mezirolí 

1 

Šindelová 

1 

 

Celkem:     

59 

Počet učeben 

využívaných ke 

vzdělávání žáků školy: 

20 

 

Počet učeben 

využívaných ke 

vzdělávání žáků jiných 

škol: 

1 – pronájem učebny pro externisty 

Počet nevyužitých 

učeben:   

2 

* 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    18 

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

                                                 (výkonný umělec) 

-  studium pro získání odborné kvalifikace učitele ZUŠ      - 

-  bez kvalifikace          2 

            Věkový průměr pedag.pracovníků:  51  let 

 

Pracovní zařazení FS SPS NP muži ženy celkem 

Učitelé HO 17 10,7 11,57 8 9 17 

učitelé LDO 1  0,238 0,4 0 1 1 

Učitelé TO 2  1,142 1,434 0 2 2 

Učitelé VO 2  1,286 1,448 2 0 2 

Provozní zaměstnanci:        

    Administrativní prac. 1   1 1 0 1 1 

    Školnice/uklízečka 1   1 0,75 0 1 1 

    uklizečka 2   2,25 1,25 0 2 2 

celkem škola 26 17,616 17,852 10 16 26 
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5.3 Další vzdělávání pedagogických pracovníků  (DVPP) 

              (prohlubování kvalifikace, kurzy, samostudium)  

 

Název kurzu       Počet zúčastněných   

Specifické chování žáků s autismem      1 

Saxofonový workshop        1 

Zvuková technika a její využití v praxi      1 

Hra na klarinet a její vnímání všemi smysly      1 

Využití nových metod a forem ve výuce dechových nástrojů na ZUŠ  1 

Odborné fórum uměleckého vzdělávání      1 

Metodické postupy při výuce na ukulele      1 

Taneční styl Hip-Hop – taneční workshop      1 

Školní video prakticky        1 

Práce se ŠVP na ZUŠ        1 

 

 

 

 

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

I.kolo   6/2021     II.kolo  9/2021 
 

 

6.0.   Počty přijatých žáků k 30.9.2021 školního roku 2021/2022 

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

HO 23 25 48   - 

TO 1 28 39 - 

VO 6 46 52 - 

LDO 1 5 6 - 

Celkem 31 104 135 - 

 

 

 

6.1. Počty žáků přijatých do 1. ročníku ZŠ 

 

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

                      x                                x                      x 

 

 

6.2. Počty žáků přijatých do vyšších ročníků  

ročník 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

 

 Celkem:   58   žáků ze všech čtyř oborů  

 

6.4. 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  

 

 

 

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

typ školy počet přijatých žáků 

Střední škola uměleckého zaměření 3 

Konzervatoř 0 

Vysoká škola uměleckého zaměření 0 

Střední pedagogická škola 2 

  

 

 

7. Výsledky vzdělávání žáků  

Ročník H0 T0 V0 LD0 

Počet žáků 
237 69 97 16 

Prospělo s vyznamenáním 
204 69 96 16 

Prospělo  
33 0 1 0 

Neprospělo  
0 0 0 0 

SPD 
3 0 0 0 

Nehodnocen - ostatní 
0 0 0 0 

 

Celkem hodnocených žáků:   422 

 

 

8. Zájmové vzdělávání, školní stravování   

 

8.1 Školní družina   - 

 

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

  
 

11. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 

        V tomto školním roce byla provedena kontrola ČŠI ve dnech 14. - 16.6.2022 

- Inspekční zpráva č.j.ČŠIK-394/22-K-Z 

- Protokol o kontrole č.j. ČŠIK-395/22-K – kontrolní zjištění  

                                                                   v bodě č 2. a 3. 

 

12. Údaje o kontrolách a jejích výsledcích 

V tomto školním roce byla provedena dne 5.11.2021 kontrola (Oblastním 

inspektorátem práce pro Plzeňský a Karlovarský kraj se sídlem v Plzni) 

na dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění  

bezpečnosti práce – kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. 

 

 

13. Základní údaje o hospodaření školy 

         Plánované opravy a investice:  

 Od 1.1.2022 se škola přestěhovala do nové budovy Dukelských hrdinů 338. 

 Na základě schválení RM škola čerpala Rezervní a Investiční fond. Z těchto 

           finančních částek škola hradila provozní výdaje související se stěhováním 

inventáře učeben ze 3 stávajících poboček, administrativních, notových a 

nástrojových kabinetů, speciální stěhování odbornou firmou pianin a klavírů 

(vč.jejich demontáže a montáže na místě, ladění), demontáž, stěhování a 

následnou montáž vestavěného nábytku odbornou firmou, dovybavení nově 

vzniklých učeben, pořízení nového inventáře do koncertního a baletního sálu, 

zhotovení a instalace zrcadlové stěny a specializovaná pokládka nové podlahové 

krytiny v TO, úhrada výdajů za pořízení sanitárního vybavení ZUŠ, úhrada výdajů 

na výrobu a instalaci informačního systému, dále výdaje související s přeinstalací 

PC sítě aj. 
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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 

Ukončení projektu Šablony II – „ZUŠ pro VáS“  

Reg.č.CZ.02.3.68/0.0/18_063/0010999. 

Projekt byl realizován v období od 1.2.2019 do 31.1.2021.  

Závěrečná monitorovací zpráva byla vyhodnocena v 9/2021 – bez závad. 

 

ZUŠ se zapojila do projektu Euroregion Krušnohoří (organizováno 

německou partnerskou stranou) – Augustusburg  4. – 7.7.2022 → 

                   soustředění žáků dechového oddělení 

 

   

 

 

Projednáno a schváleno pedagogickou radou dne: 27. 9. 2022 

 

 

 

 

V Chodově dne  27. 9. 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razítko a podpis ředitele:    Jitka Kaprová, DiS. 


