
Výroční zpráva
Základní umělecké školy Němčice nad Hanou

za školní rok 1996/97

Část I.

a) Název školy: Základní umělecká škola Němčice nad Hanou
Sídlo: Komenského nám. 168,  798 27  Němčice n.H.
Právní forma: právní subjekt, příspěvková organizace
IČO: 380652

b) Zřizovatel: Město Němčice nad Hanou
c) Ředitel školy: Ladislav Gazdag, 1. máje 326, Nezamyslice
d) Odloučená pracoviště (pobočky):

Nezamyslice, Klenovice, Brodek u Prostějova, Smržice, Dobromilice,
Otaslavice, Mořice

Údaje o škole k  30. 6. 1996 (a),  k  30. 6. 1997  (b):

Počet tříd Celkový počet Počet žáků Počet žáků Počet všech Počet ped.
žáků na jednu třídu na učitele prac. celkem pracovníků

a b a b a b a b a b a b
17,8 16,5 502 457 30,4 27,7 23,9 26,4 22 23 20 21

e) Datum zařazení do sítě škol:  15. 3. 1996
f) Celková kapacita školy a jejich součástí:  520
g) Studijní obory:

hudební, výtvarný, literárně-dramatický, taneční
h) Zřizované subjekty:

Nadace ZUŠ Němčice n.H.

Další záměry školy, její orientace a další rozvoj:

     ZUŠ Němčice n.H. rozšířila v posledních letech svoji působnost. Tímto reagovala na podněty 
ze strany hlavně menších obcí o zřízení poboček. Tento trend ze strany obcí považujeme za velice
pozitivní, je  to důkaz absence společenského, ale hlavně kulturního dění v obcích a poptávka po 
dlouhodobém řešení mimoškolních aktivit dětí a mládeže. Základní umělecké školy jsou ve stávajícím
systému školství z dlouhodobého hlediska nezastupitelné.
     Již několik let škola spolupracuje s mateřskými školami v okruhu své působnosti. Touto spoluprací
si vytváříme širší základnu potencionálních žáků a současně přispíváme ke zkvalitnění výuky žáků 
mateřských škol v hudební a výtvarné oblasti.
     Zřízením nahrávacího studia v prostorách školy vznikla možnost rozšířit orientaci školy ve velice zají-
mavé oblasti zejména pro mládež. V souladu s učebními osnovami jsme poprvé otevřeli, v rámci  hudeb-
ního oboru, předmět technika zvukového záznamu pro žáky starší 14 let. Po překonání personálních 
problémů a sestavením pevných učebních osnov pro výuku v tomto oboru plánujeme výrazné rozšíření
v této oblasti. Je určitě zbytečné memorovat poučky a antidrogové programy. Zřízení nahrávacího studia
je nejlepším příspěvkem pro mládež, které má zájem smysluplně využívat volný čas. Stačí už jenom 
přidat další informaci, že v republice neexistuje střední škola v tomto oboru. Možnosti, které naše škola
nabízí v této oblasti jsou zcela výjimečné a vytváří předpoklady pro naplnění dlouhodobého cíle - vytvořit
z Němčic n.H. centrum pro amaterské muzikanty z regionu, ale  současně i poskytnout těmto hudebníkům
možnosti dalšího odborného růstu.
     Dalším naším záměrem je pokračovat v činnosti všech souborů na škole působících a prezentovat 
jejich činnost na veřejnosti. Zejména pokračovat v činnosti dechového orchestru, který sdružuje mladé
muzikanty od  12  do  22 let, t.j. současné i bývalé žáky.
     Dobrým impulsem a motivací pro všechny soubory je vydání prvního vlastního CD 
dechového orchestru ZUŠ, které je reprezentativní jak pro školu, tak i pro jejího zřizovatele.
     Výše uvedené záměry poukazují na celkovou orientaci školy, působit na děti a mládež v oblasti
umění a kultury v celém regionu působnosti školy.
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Část II.

Výsledky výchovy a vzdělávání.

Výchovné působení.

a) Prospěch žáků na škole

Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamen. Prospělo Neprospělo
Šk.rok a b a b a b a b

1. 184 119 130 99 52 20 2
2. 88 108 61 79 26 29 1
3. 77 50 58 34 19 16
4. 36 54 24 39 12 15
5. 21 21 15 12 6 8 1
6. 18 17 13 11 5 5 1
7. 9 8 8 7 1 1

PHV 42 59

I. 11 9 9 7 2 2
II. 5 6 5 5 1
III. 3 2 2 2 1
IV. 8 4 8 4

Celk. 502 457 333 299 124 97 3 2

b) Celkový počet neomluvených hodin.

Tento školní rok:   0
Minulý školní rok:  0

c) Plnění učebních plánů a osnov.

ZUŠ Němčice n.H. se řídí učební plány pro ZUŠ ze dne  26.6.1995 pod č.j. 18.418/95.
Počet žáků v jednotlivých oborech, ročnících a cyklech:
Celkový počet žáků:  457

Počet žáků v jednotlivých oborech, ročnících, cyklech:

Žáci základního studia - I. stupeň

Ročník Počet obory
celkem z toho dívky taneční výtvar. liter. dram. hudební

Přípravný 59 46 8 24 27
1. 114 75 4 9 11 90
2. 108 77 16 5 87
3. 50 37 50
4. 54 38 54
5. 21 12 21
6. 17 13 17
7. 8 4 8

Celkem 431 302 28 33 16 354
Absol. za 
min. šk.rok 11 6 11
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Žáci základního studia - II. stupeň

Ročník Počet obory
celkem z toho dívky taneční výtvar. liter. dram. hudební

Přípravný       
1. 9 3    9
2. 6 6 6
3. 2 2 2
4. 4 4 4

Celkem 21 15 0 0 0 21
Absol. za 
min. šk.rok 8 5 8

Žáci rozšířeného studia - I. stupeň

Počet obory
Ročníky celkem z toho dívky taneční výtvar. liter. dram. hudební

      
3. 5 5  5  

Celkem 5 5 5

d) Ke studiu bylo přijato celkem  97 dětí, z toho do PHV  59 dětí.
e) Talentovaným žákům, zpravidla žákům, kteří úspěšně reprezentují školu, je zvýšená hodinová

dotace na  1,5 h bez zvýšeného školného. Dále je věnována zvýšená péče žákům, kteří se
připravují ke studiu na středních a vysokých školách. Na školu jsou přijímány i zdravotně tělesně
postižené děti.

Část III.

Údaje o výsledcích ze strany České školní inspekce

a) Provedené kontroly ze strany ČŠI - viz příloha 
b) Opatření provedená na základě zjištění ČŠI:

1. Nedodržení časové dotace ve výtvarném oboru:
   Toto negativnum se vztahuje hlavně na starší skupiny žáků. Tito žáci, navštěvující VO současně 
   navštěvují i jiné obory, proto při sestavování hodinových dotací bylo přihlíženo i k časovým možnostem
   těchto skupin žáků. V příštím školním roce bude tento zjištěný nedostatek odstraněn.

2. Neaprobovaná výuka v hudebním oboru:
   Podle inspekční zprávy je 9 učitelů nekvalifikovaných z toho 4 studují. V minulých létech byla
   problémem školy vysoká fluktuace učitelů. Proto byly v personální oblasti učiněny kroky, které
   by měly nedostatky v této oblasti alespoň částečně odstranit. Bylo totiž umožněno studium
   při zaměstnání bývalým žákům školy. Současně tito studující učitelé mají trvalé bydliště v obcích
   kde působí. V případě, že studium úspěšně ukončí získává škola kvalifikované pracovníky. 
   Současně získávají obce občany, u kterých je velký předpoklad dalších organizačně-kulturních
   aktivit. Je pravidlem, že učitelé, kteří nebydlí v místě svého působení hledají pracovní místo jinde
   a zpravidla vykazují malou aktivitu v kulturně-organizačních činnostech, které se od učitele v malých
   obcích očekává.
   Vyjádření k problémům dalších neaprobovaných pracovníkům (úvazkům) bylo zpracováno a zasláno
   ŠÚ Prostějov dne  3.4.1996 ředitelem školy - viz příloha.
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Část  IV.

Údaje o pracovnících školy

a) Celková situace o aprobovanosti učitelů je uvedena v části  III. této zprávy a v příloze 
b) Jmenný seznam pracovníků školy:

Příjmení, jméno, titul kvalifikace délka praxe
Bilík Zdeněk ano 20
Dostál Martin ano 5
Frýbortová Ladislava, Mgr. ano 11
Gazdag Ladislav ano 13
Hradil Ladislav ano 37
Hrbáček Jaroslav ne 21
Chytilová Blanka ano 20
Kališ Jindřich ano 38
Kouřilová Pavla ne - studující 5
Kubelková Marie ano 35
Kuchař Josef ne 27
Lusková Veronika ano 1
Málek Karel ano 43
Málková Anna ano 27
Rozehnalová Lenka ne 1
Sčuková Karolína ne 2
Snášelová Kamila ne - studující 2
Šťastníková Jolana ne 1
Štefková Eva ne - studující 2
Veselá Jana ne - studující 2
Žilka František ano 37

c) Absolventi:
Od  1. 9. 1996 nastoupila Veronika Lusková absolventka kroměřížské konzervatoře (kavír).

d) Počet ostatních učitelů, kteří nastoupili nebo odešli:
Odešli:
Tento školní rok: Minulý školní rok:

Anna Zatloukalová - starobní důchod
nikdo Eva Kamarádová - mateřská dovolená

Pavel Kratochvíl - na jinou školu

Nastoupili:
Tento školní rok: Minulý školní rok:
Lenka Rozehnalová Karolína Sčuková
Josef Kuchař Jana Veselá
Ladislava Frýbortová Kamila Snášelová

Eva Štefková

e) Počet pracovníků v důchodovém věku:
Marie Kubelková
Karel Málek

Počet pracovníků nekvalifikovaných:

Pavla Kouřilová - studující Jolana Šťastníková
Jana Veselá - studující Josef Kuchař
Kamila Snášelová - studující Jaroslav Hrbáček
Eva Štefková - studující Lenka Rozehnalová
Karolína Sčuková

f) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků:
Typ kurzu: Účastník:
Tanec - tanenčí pedagogika Eva Štefková
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Část V. 

Výkon státní správy

Rozhodnutí ředitele školy ve smyslu zákona  564/90 Sb. § 3, odst. 2, písm. k) o státní správě 
a samosprávě  ve školství, ve znění pozdějších předpisů:
Směrnice ředitele ZUŠ Němčice n.H. o příspěvku a způsobu úhrady nákladů spojených s posky-
továním základů vzdělávání ve školním roce  1996/97 ze dne  30.8.1996.

Část VI.

Další údaje o škole

     ZUŠ Němčice n.H. již několik let klade velký důraz na propagaci práce školy hlavně v rámci
regionu své působnosti. Výsledky pedagogicko-výchovné činnosti prezentují učitelé v prní řadě na
třídních besídkách. Zásadou je, že každý žák musí veřejně vystoupit alespoň dvakrát ročně.

a) Další školní a mimoškolní aktivity

 - koncert učitelů a žáků  a výstava žáků výtvarného oboru ke  100. výročí postavení budovy
   obecné školy v Němčicích
 - Den otevřených dveří ZUŠ
 - kulturní programy na vernisážích výstav pořádaných MěKS Němčice n.H.
 - koncerty ke Dni matek  v Klenovicích, Tvorovicích, Smržicích, Pivíně
 - koncerty pro důchodce ve Smržicích a Němčicích n.H.
 - organizace programové části Dne dětí v Nezamyslicích
 - "Rozsvícení vánočního stromku" ve Smržicích a Pivíně
 - "Sedmikvítek" Praha - účast malého tanečního orchestru Smržice
 - 100. let Sokola Smržice - kulturní program
 - Akademie ZŠ Němčice n.H. - podíl na programové a zvukové části
 - Akademie ZŠ Dobromilice - podíl na programové části
 - Koncert pro ÚSP Víceměřice
 - spoluúčast na tvorbě CD dětské folkové formace TOPOL ze Šumperka (nácvik dětského sboru)
 - Vítání dětí - kulturní programy pro obecní úřady v Klenovicích, Víceměřicích, Němčicích n.H.
 - besídky mateřských škol v Němčicích n.H., Klenovicích a Nezamyslicích
 - výstavy prací žáků výtvarného oboru v Němčicích n.H.
 - "Vánoční vytrubování" v Němčicích n.H. a Klenovicích
 - výchovné kncerty pro I. stupeň základních škol a mateřské školy v Němčicích n.H., Klenovicích,
   Nezamyslicích, Brodku u Prostějova
 - výchovné koncerty pro II. stupeň v Němčicích n.H., Nezamyslicích, Klenovicích a Brodku u PV
 - dva absolventské koncerty
 - účinkování Dechového orchestru ZUŠ Němčice n.H."
   - koncert ke 100. výročí založení Obecní školy v Ivanovicích n.H.
   - "Slet čarodejnic" - účast v programu
   - koncert ke Dni dětí v Nezamyslicích
   - Promenádní koncert na nám. T.G. Masaryka  v  Prostějově
   - účast na Uničovském jarmarku - koncert a estrádní program
 - koncerty dechového souboru Klenovice na výročních schůzích Sboru dobrovolných hasičů, 
   Jednoty SD a Zahrádkářů v Klenovicích
 - vystoupení tanečního oboru:
   - Hanácké slavnosti v Prostějově
   - Besídka pro Asociaci RADOST v Prostějově
   - Okresní přehlídka dětských hanáckých souborů v Kostelci n.H.
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b) Účast žáků na soutěžích

1. Školní kolo soutěží ve hře na dechové nástroje:
   - účast celkem  26 žáků
2. Okresní kolo soutěže ve hře na dechové nástroje:
   - účast celkem 12 žáků
   - umístění:
      2x   1. místo s postupem do oblastního kola
      3x   1. místo
      5x   2. místo
3. Oblastní kolo ve hře na dechové nástroje:
     - umístění: diplom za účast
4. Taneční obor:
   - Okresní kolo soutěže tanečních oborů v Prostějově:
   - umístění: 2. místo s postupem do oblastního kola
   - účast v oblastním kole soutěže tanečních oborů v Kyjově

c) Účast pedagogů na životě v obcích a spolupráce s jinými subjekty.

1. Na žádost MěKS Němčice n.H. vznikla v letošním roce lidová hudba ZUŠ složená s pedagogů
   školy. Spolupracuje s folklórním souborem Pantlék při MěKS Němčice n.H., ale současně dopro-
   vází i dětský folklórní soubor ZUŠ z Otaslavic.
   - účinkování:
     - Hanácké slavnosti v Prostějově - účinkování v dětském programu - taneč. obor ZUŠ
     - Květná neděle - samostatný program
     - Hanácké slavnosti v Chropyni - doprovod Pantlék
     - Moravské dny ve Vodňanech - doprovod Pantlék
2. Vedení hudební skupiny sestavenou z chovanců ÚSP v Nezamyslicích.
3. Účast učitelů při akcích SPOZ v Němčicích n.H., Nezamyslicích, Víceměřicích, Doloplazích,
   Klenovicích.
4. Odborná pomoc pěvecké skupině při souboru Pantlék.
5. Významný podíl na organizačním zabezpečení různých kulturních akcích v obcích.
6. Organizace letních hudebních táborů ve spolupráci s organizací DUHA.

Část  VII.

Závěr

     ZUŠ Němčice n.H. má jasnou dlouhodobou koncepci svého rozvoje. Jedním z  jejich základních
zásad je výrazný podíl na tvorbě kultury v regionu své působnosti.
     Tím, že škola nabyla právní subjektivitu  na základě výjimky  a jejím zřizovatelem je město,
vznikla silná vazba jak mezi městem Němčice n.H., tak i mezi obcemi ve zřizovaných pobočkách.
Finanční zainteresovanost obcí na provozu je  pro pedagogické pracovníky silným motivačním prvkem
při prezentaci své práce. Úměra finanční zainteresovanosti obcí je přímá aktivitě učitelů na jedno-
tlivých pobočkách . Čím větší je podíl učitelů na kulturním životě obce, tím jsou lepší výchozí pod-
mínky k jednání se starosty obcí. I díky této politice mohlo vzniknout nahrávací studio, kterého
náklady přesahují běžné dotace školám.
     V závěru bych zdůraznil, že základní poslání ZUŠ je stanoveno zákonem, ale jejich druhotné 
poslání je, zdá se mi, nejdůležitější. Je to smysluplné trávení volného času mladých lidí.
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