
Výroční zpráva
Základní umělecké školy Němčice nad Hanou

za školní rok 1997/98

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: OO380652

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, Pivín

Údaje o škole k  30. 6. 1997 (a),  k  30. 6. 1998  (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
16,5 17,5 457 496 27,7 28,8 26,4 28,3 23 24 21 22

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:

     Hlavním záměrem v dalším období bude i nadále vyhledávání nadaných  dětí a jejich zapojení
do života školy. Žáci budou začleňováni do souborů působících na školy a prezentovat svoje
znalosti zejména touto formou. V rámci školy podporovat projekty spolupráce jednotlivých oborů
a vytvářet komponované programy jak pro školy, tak i pro veřejnost. Podporovat tvorbu metodických
materiálů pro výuku ve vlastním nahrávacím studiu a zajišťovat jejich šíření.

     Základní umělecká škola a její pobočky se bude zapojovat do kulturního života  v obcích
a tvůrčím způsobem spolupracovat se subjekty v obcích v regionu působnosti školy.

     V oblasti personální podporovat získávání kvalifikace pro již studující učitele. Aprobovanost výuky 
na jednotlivých pobočkách usměrňovat do nejvyšší možné míry s tím, že nesmí být narušena 
celistvost pobočky.

Organizovat školní kola soutěží vyhlašovaných MŠMT ČR a podporovat přípravu žáků
na okresní a vyšší kola. Úspěšným žákům poskytovat vyšší hodinové dotace v mezích učebních
plánů a finančně stimulovat učitele k přípravě žáků na soutěže.

Vnitřním předpisem o výši školného zajistit dostupnost studia pro všechny žáky 
a vytvářet materiální podmínky k zajišťování hudebních nástrojů k zapůjčování.
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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. 119 121 99 81 20 37  3
2. 108 94 79 61 29 31  2
3. 50 78 34 52 16 26
4. 54 33 39 23 15 10
5. 21 25 12 19 8 6 1  
6. 17 14 11 13 5 1 1  
7. 8 13 7 12 1 1

PHV 59 91

I. 9 14 7 10 2 4
II. 6 7 5 6 1 1
III. 2 4 2 4  
IV. 4 2 4 2

Celk. 457 496 299 283 97 117 2 5

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:  496

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 91 52 7 39 45
1. 121 91 19  5 97
2. 94 67 4 8 8 74
3. 78 54 14 64
4. 33 23 33
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5. 25 21 25
6. 14 9 14
7. 13 10 13

Celkem 469 327 44 47 13 365
Absol. za 
min. šk.rok 25 11 25

Žáci základního studia - II. stupeň

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

Přípravný       
1. 14 4    14
2. 7 2 7
3. 4 4 4
4. 2 2 2

Celkem 27 12 0 0 0 27
Absol. za 
min. šk.rok 4 4 4

Žáci rozšířeného studia - I. stupeň

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

      
3. 0     

Celkem 0   

d) Ke studiu bylo přijato celkem  97 dětí, z toho do PHV  91 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 - žádné

Část  IV.

Údaje o pracovnících školy

a) Pedagogická a odborná způsobilosti pedagogických pracovníků

Tento školní rok Minulý školní rok
kvalifikovaní bez kvalifikace kvalifikovaní bez kvalifikace

14 8 12 9
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b) Kvalifikace, praxe a způsobilost pedagogických pracovníků zařízení:

Počet učitelů kvalifikace délka praxe
ano ne

8 3 5 do 1
1 0 1 do 4
1 1 0 do 6
2 2 0 do 15
3 2 1 do 23
2 1 1 do 27
5 5 0 nad 32
22 14 8

c) Přehled učitelů, kteří nastoupili nebo odešli:

Tento školní rok Minulý školní rok:
Nastoupili 2 3
Odešli 1 MD 0

d) Počet pracovníků v důchodovém věku:

Důchod. věk 2

e) Údaje o dalším vzdělávání pedagog. pracovníků:

Typ kurzu: Počet zúčastněných pracovníků:

Tanec - taneční pedagogika 1
Konzervatoř 2

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  1997/98 ze dne  23. 8. 1997.

Část VI.

Další údaje o škole

a) Školní a mimoškolní aktivity
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 - koncert Dechového orchestru mladých (DOM) v Ivanovicích n.H.
 - promenádní koncert DOM na náměstí v Prostějově
 - vystoupení na Hanáckých slavnostech 
 - přehlídka hanáckých souborů Vyškov
 - nahrávání CD-R DOM ZUŠ Němčice n.H.
 - latinská mše v kostele v Němčicích n.H., v Hrušce, Vrchoslavicích a Pavlovicích
 - vystoupení souboru na schůzi hasičů v Klenovicích n.H.
 - vystoupení žáků pobočky Pivín na výstavě fotografií v Kojetíně
 - koncert DOM spojený s křestem CD
 - vystoupení žáků pobočky Mořice 
 - vystoupení hanáckého souboru ve Vysokém nad Jizerou
 - Collegium muzicum Rybova vánoční mše v Prostějově a v Konici
 - Vánoční mše v Němčicích n.H., Klenovicích a v Pivíně
 - Vánoční mše v Kojetíně
 - vystupování souboru při mši v Klenovicích n.H.
 - Vánoční koncert DOM pro důchodce v Mořicích
 - Vánoční vytrubování v Mořicích
 - Vánoční koncert ve Smržicích
 - Vánoční koncert "Zpívání u  stromečku" v Němčicích n.H.
 - na všech pobočkách školy vánoční koncerty a besídky
 - vánoční koncert pro důchodce 
 - vánoční besídka pro MŠ
 - vystoupení k příležitosti 20. let MŠ
 - Sedmikvítek - vystoupení pobočky Smržice
 - školní kola soutěží
 - okresní kola soutěží
 - vystoupení dechového souboru na konferenci hasičů v Klenovicích n.H.
 - benefiční koncert DOM na obnovu sochy T.G.Masaryka v Městském divadle v Prostějově
 - oblastní kolo soutěže dechových orchestrů Zlín
 - hudební vystoupení pro zahrádkaře v Klenovicích n.H.
 - hudební vystoupení pro Jednotu SD Klenovice n.H.
 - vystoupení pro důchodce ve Smržicích
 - Velikonoční koncert žáků dechového oddělení v Mořicích v kapli sv. Martina
 - Latinská mše s doprovodem orchestru na velikonoční neděli v kostele v Němčicích n.H.
 - okresní přehlídka dětských folklor. souborů v Prostějově - taneční oddělení
 - absolvenstské přehrávky
 - Hledáme nové talenty ve zpěvu
 - stavění máje v Mořicích  - DOM
 - vytoupení žáků dech. oddělení na Vernisáži na Žudru v Němčicích n.H.
 - absolventský koncert I. a II. stupně
 - absolventský koncert I. stupeň
 - vystoupení žáků pobočky Mořice na oslavě Dne matek
 - vystoupení žáků pobočky Pivín na oslavě Dne matek
 - okresní přehlídka podiových skladeb Prostějov - taneč. oddělení
 - vystoupení žáků ZUŠ na okolních akademiích ZŠ
 - vystoupení DOM na Promenádním koncertě na náměstí v Prostějově
 - dětský den v Nezamyslicích a v Dřevnovicích 
 - koncert s Collegiem v Prostějově a v Konici
 - besídka ke Dni matek v Dobromilicích za spolupráce s žáky ZŠ
 - koncert pro MŠ ve Smržicích
 - výchovné koncerty pro MŠ a ZŠ Brodek u PV
 - besídka ke Dni dětí v Brodku u Prostějova
 - výchovné koncerty pro MŠ a ZŠ Klenovice n.H.
 - klavírní koncert učitelů ZUŠ
 - výchovné koncerty pro ZŠ Nezamyslice

 - vystoupení LDO Nezamyslice Helfštýnská balada
 - festival dechových orchestrů v Šardicích - účast DOM
 - setkání s Izraelem - taneční obor
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 - vystoupení žáků při slavnostním zasedání Městského zastupitelstva MěÚ Němčice n.H.
 - třídní besídky všech učitelů na všech pobočkách
 - Evropský den hudby v Němčicích n.H.
 - zájezd DOM na festival dechových hudeb do Daruvaru (Chorvatsko)
 - zájezd DOM do SRN na oslavy výročí fotbalového klubu do Jänschwaldu
 - zájezd DOM do Itálie

b) Účast žáků na soutěžích

1. Školní kolo soutěží :
 - účast celkem  105 žáků

2. Okresní kolo soutěže:
 - účast celkem 45 žáků

 - klavírní trio 2. místo
 - trio zobcových fléten 2. místo
 - houslové trio s klavírním doprovodem 1. místo
 - soubor zobcových fléten 3. místo
 - pěvecké duo 1. místo
 - dechový orchestr mladých 1. místo s postupem do oblastního kola

3. Oblastní kolo soutěže ve Zlíně:
 - účast celkem   27 žáků

 - dechový orchestr mladých 2. místo

Část  VII.

Závěr

Hlavním cílem ZUŠ Němčice n.H. bylo v poslední létech propagovat svoji práci a prezentovat 
jí na veřejnosti. Uplynulý školní rok byl faktickým vyvrcholení tohoto snažení.

Již v listopadu se uskutečnil koncert Dechového orchestru mladých spojený s křestem 
prvního CD - Profil. Nejenom pro školu, ale i pro město Němčice n.H., kteý je jejím zřizovatelem,
byla tato událost významnou kulturně-společenskou akcí. Potvrdila se smysluplnost nahrávacího
studia a město získalo propagační kazety, které dokládaly smysluplnost investic do svého zařízení.

Před Vánocemi byla uspořádána zdařilá akce Zpívání u Vánočního stromečku, kde se 
představili žáci školy od PHV (šestileté děti) až po dechový komorní soubor (členové dechovky).

Dlouhodobá spolupráce školy s jinými subjekty, zejména se základními a mateřskými, byla 
zúročená na velkolepé akci, která se uskutečnila v rámci Evropského dne hudby. Svátek hudby 98'
oficiální název akce, byl vyvrcholením dlouhodobých aktivit ZUŠ Němčice n.H., která se stala
po stránce programové hlavním garantem. V rámci tohoto svátku hudby se uskutečnil Festival 
mládežnických dechových orchestrů, kterého cílem bylo přimět mladé lidi k výuce hry na dechové
nástroje a svým způsobem odstartovat další etapu rozvoje dechové hudby v Němčicích n.H.
Celková práce ZUŠ Němčice n.H. v uplynulém školním roce byla velice úspěšná, ale pro pedagogické
pracovníky velmi náročná. Vyjmenované akce bylo možné uskutečnit díky aktivitě jak vedení školy,
tak i aktivitě jednotlivých učitelů.

ZUŠ Němčice n.H. i v tomto školním roce potvrdila základní priority. Hledání talentů, jejich rozvoj,
vytváření podmínek pro prezentaci práce učitelů a žáků. Potvrdila, že patří nezastupitelně k tvůrcům
kultury v němčickém regionu.
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Příloha 1)

Zpráva o hospodaření

Část I.
Příjmy

Celkové příjmy 5121
Státní dotace 2833
Dotace od obce 1539
Popaltky od zletilých žáků, rodičů, zák. zástupců 551
Příjmy z hospodářské činnosti 148
Ostatní příjmy 50

Část II.
Výdaje

Neinvestiční výdaje 4881
Invetiční výdaje  -
Náklady na mzdy pracovníků 2 483
Odvody zdravot. a sociál. pojištění 828
Výdaje na učebnice  -
Výdaje na učebnice  -
Výdaje na další vzdělávání pracovníků 8
Stipendia  -
Ostatní provozní náklady 1562
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Příloha 2)

Vyúčtování dotace ze SR poskytnuté ŠÚ

Platy 2 400
OPPP 36
Odovody zdrav. poj. 98
Odvody soc. poj. 299

Celkem 2833

8



9



10



11



12



13



14



15



16


	List1

