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VÝROČNÍ ZPRÁVAO ČINNOSTI ŠKOLY
za školní rok 2006/2007

Zprávu zpracoval: Leoš Chovanec,ředitel školy

-21.Charakteristika školy
Základní umělecká škola v Břeclavi je čtyřoborovou školou s obory hudebním,tanečním,
výtvarným a literárně dramatickým a je zařazena do Rejstříku škol a školských zařízení
MŠMT ČR IZO 118401067.
Je příspěvkovou organizací zřizovanou Městem Břeclav. Sídlo školy je v Břeclavi na
Křížkovského ul.č.4/642. V místě působení má škola dvě budovy.
Hlavní budova vznikla přestavbou v roce 1949 a její celkový stav je velmi špatný a potřeba
celkové rekonstrukce je neodkladná.
Druhá budova školy na Křížkovského ul.č.2 je po rekonstrukci z roku 1990
a je v dobrém stavu.
Vyučování dále probíhalo na pobočkách školy v Moravské Nové Vsi,Podivíně a Tvrdonicích. Pobočky jsou umístěny v budovách základních škol, v Podivíně pak škola
využívá samostatnou budovu, kterou poskytlo Město Podivín do bezplatného užívání.
Počet žáků školy k 1.září 2006 byl 620 žáků.

2.Přehled učebních plánů a osnov
Vyučování všech oborů Základní umělecké školy v Břeclavi bylo organizováno v souladu
s Učebními plány pro Základní umělecké školy schválenými MŠMT ČR pod č.j.18 418/95
S účinností od 01.09.1996.
Obsah učiva byl usměrňován Učebními osnovami MŠ ČSR č.j. 11 309/81-35
s účinností od 01.09.1981. V tanečním oboru Vzdělávacím programem schváleným MŠMT ČR pod č.j.15 865/2000-22 s platností od 01.09.2000. Ve výtvarném oboru Vzdělávacím programem schváleným MŠMT ČR pod č.j. 15 865/
2000-22 s platností od 01.09.2000.

3.Údaje o pracovnících školy
Pedagogičtí pracovníci:
Jméno:
prac.zařazení:
1. Leoš Chovanec
ředitel
2. Libor Mišurec,
zást.ředitele
3. Eva Barátová, Mgr.
učitelka
4. Bohůn Karel,MgA.
učitel
5. Čapka Emil
učitel
6. do 30.09.2006 – odchod do důchodu
6. Čapka Emil ml.
učitel
7. Čechová Lucie,Mgr.
učitelka
8. Gašpárek Ján,MgA .
učitel
9. Heráková Darina,Mgr.,MgA učitelka
10.
VO – Tan.obor
učitelka
11.Konečná Svatava
učitelka, důch.
12.Kornfeil Josef
uč. důch.
13.Kotrčová Milena
učitelka
14.Kudlíková Eva
učitelka
15.Matoušková Lenka
učitelka
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aprobace:
VO hoboj
VO housle
VO zpěv
JAMU flétna
VO pozoun

úvazek:
1
1
1
0,52

VO pozoun
1
PF MU – klavír
0.34
VŠ – klarinet
0,34
VŠ LDO
0,33
Karafiátová Mirka
1
VO klavír
VO housle
FF UK Bratislava
VO zpěv
Stud.VŠMU

0,91
0,56
0,85
1
0,34

16.Novák Lubomír
17.Otčenášek Jiří

učitel
učitel,důch.

18.Ovčáčík Václav
učitel, důch.
19.
VO klavír
učitelka
20.
učitel
JAMU trubka
21.
ospíšilová Michaela
učitelka
22.
rokopová Zdeňka,Mgr.
učitelka
23.
Pudelka Radek
učitel
23.
Roučková Petra
učitelka
24.
Semek Pavel,MgA
učitel
26.Slezák Milan
učitel
27.Smatanová Oldřiška,Mgr. učitelka
28.Svačina Tomáš
učitel
29.Šranková Jitka
učitelka,důch.
30.Úlehlová Anna
učitelka
31.Veselá Alena
učitelka
32.Volejník Ladislav
učitel
33. Volejníková Jarmila
učitelka
34. Žáková Lenka
učitelka

VO vcello
VO,les.roh,kytara

1
1

VO, varhany,klavír
Pařízková Jarmila
1
Pavlík Richard,MgA.
0,95
stud.Konzervatoř

0,43

PF klavír

0,21

VO viola
VŠ – trombon
VO klavír
PF MU Brno
VO housle
VO cimbál
VO akordeon
VO hoboj
VO vcello
VO viola
VO klavír

1
1
0,47
0,17
0.78
1
1
1
1
1

0.52

ÚS
základní
základní

1
1
1

Správní zaměstnanci:
35.Iva Šragová
36. Buchtová Lenka
37. Marie Jančová

sam.referentka
školnice
uklízečka

Pedagogičtí pracovníci celkem:
Správní pracovníci celkem:
Celkem:

25,72
3
28,72

4.Údaje o žácích školy
Ve školním roce 2006/2007 navštěvovalo školu 620 žáků. V souladu s Vyhláškou
č.71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání proběhly ve dnech 28. - 30.května 2007
talentové zkoušky. Přihlášku podalo 46 zájemců, z nichž 42 bylo přijato do 1.ročníku
zvoleného oboru a předmětu. Pro nedostatek předpokladů nebyli přijati 4 uchazeči.
Podle § 4, výše zmíněné Vyhlášky proběhly ve všech oborech a předmětech postupové
zkoušky. Ročník úspěšně ukončilo 620 žáků z toho 352 s vyznamenáním, pro neprospěch
nebylo ukončeno studium žádnému žákovi. I.stupeň základního studia absolvovalo 38
žáků, II.stupeň pak 4 žáci. V průběhu celého školního roku nebylo třeba řešit žádný případ
nevhodného chování žáků a nepřihodil se žádný školní úraz.

-4Na vyšší,střední školy a odborná učiliště uměleckého zaměření byli přijati:
Hudební obor: Šárka Drozdová,sólový zpěv,konzervatoř Kroměříž, ze třídy Mgr.Barátové
Výtvarný obor: Pavel Švirga – Střední průmyslová škola textilníBrno,obor návrhář.
Zuzana Skácelová – Mendlova univerzita Brno,obor zahradní architekt.
5. Údaje o výsledcích inspekce_________________________________________________
Ve školním roce 2006/2007 nebyla na ZUŠ Břeclav inspekce provedena.
6. Údaje o mimoškolních aktivitách_____________________________________________
V průběhu uváděného školního roku uspořádala ZUŠ 37 veřejných akcí. Soubory školy
účinkovaly na Svatováclavských slavnostech, účastnily se vernisáží v břeclavské synagoze a
mnoha dalších akcí města a různých občanských sdružení. Probíhající rekonstrukce budovy
školy velmi omezila možnosti v pořádání veřejných akcí. Žákovské besídky a třídní přehrávky
se pořádaly v učebnách druhé budovy školy nebo v učebnách ZŠ Sovadinově ul. Větší akce
v Domě školství.
Významnou koncertní činnost na vynikající úrovni v oblasti vážné hudby zajišťoval
Břeclavský komorní orchestr pod vedením Josefa Kornfeila. I nadále pokračuje spolupráce
tohoto orchestru s rakouskými hudebníky v rámci společného orchestru CONCORDIA.
Potvrzení skvělé úrovně BKO je navázání trvalé spolupráce s jedním nejlepších
profesionálních pěveckých sborů v ČR s Českým filharmonickým sborem Brno.
7. Účast školy v soutěžích_____________________________________________________
V uplynulém školním roce vyhlásilo MŠMT ČR soutěže pro hudební a literárnědramatický obor. V hudebním oboru v komorní hře , ve hře dechových a jazzových orchestrů.
Okresní kola:
Komorní hra: 1.misto Barokní trio – Štěpán Janulík,Alžběta Čeperová, Anna Dobišarová, Eva
Šragová. uč.Jarmila Volejníková,Svatava Konečná
Krajská kola:
Čestné uznání
Dechový orchestr ZUŠ Břeclav – uč. MgA.Richard Pavlík
3.místo – Barokní trio
3.místo
LDO – kolektivní projev dramatický - ZUŠ Břeclav, uč.Mgr.,MgA.Darina Heráková
1.místo a titul absolutního vítěze
FLASH BAND – ZUŠ Břeclav
Emil Čapka, dirigent kapely získal Zvláštní cenu poroty za mimořádná aranžmá.
Dovětek poroty:“ V civilizovaných zemích se uděluje za zabití zvukaře pouze peněžitý trest“
- Jaromír Hnilička
Ústřední kolo:
3.místo
FLASH BAND ZUŠ Břeclav, uč. Emil Čapka
Klavírní duo Eva a Jana Šragovy získali Diplom ve II. kategorii v soutěži Dvořákův Lipník.
uč.Svatava Konečná
–

6 -

8. Vlastní hodnocení školy:
V souladu s § 8 Vyhlášky č.15/2005 Sb.,bylo provedeno vlastní hodnocení práce v
jednotlivých oborech, odděleních a předmětových komisích.
V dlouhodobé koncepci rozvoje školy jsou určeny základní principy vývoje školy,
jednotlivých oborů, oddělení a předmětů tak, aby škola zastávala funkci nejen vzdělávací a
výchovnou, ale byla i institucí veřejně prospěšnou a zastávala i funkci kulturní. K dosažení
tohoto cíle je nezbytně nutná výrazná mezioborová spolupráce i spolupráce jednotlivých
oddělení uvnitř oborů. Velmi důležitou složkou rozvoje školy je i výrazná prezentace školy na
veřejnosti.
Podmínky pro vzdělávání:
• prostorové a materiální podmínky školy jsou dobré, s předpokladem výrazného zlepšení
• personální obsazení pedagogickými pracovníky je na dobré úrovni. Na škole působí v
naprosté většině kvalifikovaní učitelé, zbývající si kvalifikaci doplňují.
Průběh vzdělávání:
• je usměrňován platnými učebními plány (viz.úvod ), učebními osnovami, v TO a VO
vzdělávacími programy. Tyto směrnice jsou respektovány a dodržovány.
Podpora žáků, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy žáků, rodičů na
vzdělávání:
• podpora žáků ze strany školy je poskytována jak po stránce materiální(půjčování
hud.nástrojů a učebních pomůcek), tak po stránce motivační – podpora účasti na
přehlídkách a soutěžích. Spolupráce s rodiči je na velmi dobré úrovni prostřednictvím
SRPDŠ o.s., při ZUŠ a dále díky přirozeným kontaktům rodičů a učitelů při veřejných
akcích školy.
Výsledky vzdělávání žáků:
• výsledky školy lze považovat za velmi dobré v některých obdobích až vynikající. Zcela
zřejmě přesahují rámec okresu a kraje.

•

Řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků.
Řízení školy je prováděno na základě společného projednávání problémů prostřednictvím
pedagogických rad, metodických sdružení a samozřejmým podílem organizace ČMOS při
škole. Výrazně je třeba zlepšit kvalitu a množství informací pro rodičovskou veřejnost.
Kvalita dalšího vzdělávání ped. pracovníků je vesměs dobrá, ale bez vlivu ZUŠ,protože
učitelé se účastní akcí, které škola „nakupuje“ od vzdělávacích institucí. Účast na všech
vzdělávacích akcích je vedením školy všestraně podporována.

Úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a
ekonomickým zdrojům
Výsledky práce školy ve vztahu k podmínkám a ekonomickým zdrojům jsou velmi dobré a
jak bylo uvedeno v předcházejících bodech - výsledky a ekonomické zdroje školy jsou v
rovnovážném vztahu
Dne 23.srpna 2006 byla hlavní budova školy předána firmě F+K+B a.s. Valtice a tím
byla zahájena celková rekonstrukce hlavní budovy školy. Tato mimořádná událost
předznamenala celý školní rok. Vyučování v Břeclavi probíhalo v učebnách Základní školy na
Sovadinově ul. Beze zbytku byly využity všechny prostory druhé budovy ZUŠ na
Křížkovského 2. Besídky, třídní přehrávky a veškeré zkoušky souborů byly v této budově.
Veřejné akce školy se uskutečnily ve velkém sále Domu školství a v Domě kultury Delta.
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Přes provizorní podmínky lze jednoznačně konstatovat, že školní rok proběhl bez jakéhokoliv
omezení ať už vyučování nebo veřejných akcí, stejně tak neutrpěla újmu kvalita vyučování.
Je namístě poděkovat všem pracovníkům školy za ochotu, trpělivost s jakou provizorní
podmínky snášeli. Zvláštní poděkování patří řediteli ZŠ Kupkova Mgr. Igoru Hulejovi za
nevšední pochopení, se kterým poskytl prostory své školy pro práci naší školy. Nebývá to v
podobných situacích obvyklé.

Výroční zpráva byla projednána a schválena pedagogickou radou dne 28 .srpna 2007

Leoš Chovanec
ředitel ZUŠ Břeclav

