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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY
za školní rok 2007/2008

Zprávu zpracoval: Leoš Chovanec, ředitel školy

-21.Charakteristika školy
Základní umělecká škola v Břeclavi je komplexní 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 po rekonstrukci
a provedení půdních vestaveb velmi dobrý.
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 Lanžhotě, 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 2007 byl 626 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 .Mišurec Libor
zást,ředitele,od 01.02.08 uč.
3. Barátová Eva,Mgr.
učitelka
4. Bohům Karel, MgA.
učitel
5. Čapka Emil
učitel
6. Dvořák Ondřej
učitel
7. Heráková Darina,Mgr.,MgA. učitelka
8. Karfiátová Mirka
učitelka
9. Konečná Svatava, důch.
učitelka
10.Kornfeil Josef , důch.
učitel
11.Kotrčová Milena
učitelka
12.Kudlíková Eva
učitelka
13.Lekavý Richard
učitel, stud.Konzervatoř
14.Matoušková Lenka
učitelka, stud.VŠMU
15.Novák Lubomír
učitel
pracovní poměr ukončen k 31.1.2008 – stěhování
-3učitel
16. Otčenášek Jiří, důch.
17. Ovčáčík Václav, důch.
učitel
18. Pařízková Jarmila
učitelka

aprobace:
VO, hoboj
VO, housle
VŠ, zpěv
VŠ, flétna
VO, trombon
VO, klarinet
VŠ, LDO
VO, tan.obor
VO, klavír
VO, housle
VŠ, výtv.obor
VO, zpěv
ÚSO, PHV,HN
ÚS, klavír
VO, vcello

úvazek:
1
1
1
0.52
1
0.43
0.43
1
0.82
0.60
0.78
1
0.86
0.73
1

VO, cbass,kytara
VO, varhany
VO, klavír

0.82
1
1

19. Pavlík Richard, MgA.
učitel
VŠ, trubka
1
20. Pospíšilová Michela
učitelka
VO, klavír
1
VO, kytara
1
21. Pudelka Radek
učitel, od.01.02.08 ZŘ
22. Roučková Petra
učitelka
VO, viola
1
23. Semek Pavel, MgA.
učitel
VŠ, trombon
1
VŠ, PHV
0.69
24. Smatanová Oldřiška, Mgr. učitelka
25. Svačina Tomáš, Bc.
učitel
VŠ, housle
0.17
učitelka
VO, cimbál
0.78
26. Šranková Jitka, důch.
VO, akordeon
1
27. Úlehlová Anna
učitelka
28. Volejník Ladislav
učitel
VO, vcello
1
29. Volejníková Jarmila
učitelka
VO, viola
1
30. Zimmermannová Kateřina učitelka
ÚSO, výtv.obor
0.42
VO, klavír
1
31. Žáková Lenka
učitelka
32. Kellnerová Bohdana
učitelka od 01.02.08
ÚSO, kytara
0.73
učitelka po MD od 26.11.08 VO, viola
0.43
33. Vojáčková Klára
___________________________________________________________________________
Celkem úvazků:
27.20
Správní zaměstnanci:
34. Iva Hessová
35. Alena Řehůřková
36. Buchtová Lenka
38. Uhrová Lenka

sam.referentka do 16.02.08
sam.referentka od 01.03.08
školnice
uklízečka

ÚS
ÚSO
vyučena
vyučena

1
1
1
1

26.20
Pedagogičtí pracovníci celkem:
Správní pracovníci celkem:
3
Celkem:
29.20
K 31.lednu 2008 byl na vlastní žádost uvolněn z funkce zástupce ředitele Libor Mišurec a na
místo zástupce ředitele od 1.února 2008 jmenován Radek Pudelka.

4.Údaje o žácích školy
Ve školním roce 2006/2007 navštěvovalo školu 626 žáků. V souladu s Vyhláškou
č.71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání proběhly ve dnech 28. - 30.května 2008
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 626 žáků z toho 352 s vyznamenáním, pro neprospěch
nebylo ukončeno studium žádnému žákovi. I.stupeň základního studia absolvovalo 45
žáků, II.stupeň pak 7 žáci. V průběhu celého školního roku nebylo třeba řešit žádný případ
nevhodného chování žáků a nepřihodil se žádný školní ani pracovní úraz.
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Jan Neugebauer, LDO, uč.MgA. Darina Heráková, DF, katedra herectví, JAMU Brno
Marek Osička, hra na kontrabas, uč. Jiří Otčenášek , Konzervatoř Brno
Jaroslav Čapka, hra na cimbál, uč.Jitka Šranková, Konzervatoř Ostrava
Helena Krupicová, Kateřina Králová, Josef Papiernik, VO – SOŠ Strážnice, obor
modelářství a návrhářství oděvů
Michaela Prokopová, SUPŠ textilní Brno, návrhářství oděvů
Veronika Tučková, Soukromá umělecká škola Praha, propagační grafika.
Žáci VO jsou ze třídy Mileny Kotrčové
5. Údaje o výsledcích inspekce_________________________________________________
Ve dnech 25., 26.,28.února a 3.března 2008 provedla ČŠI inspekci na ZUŠ Břeclav.
Inspekční zpráva je v příloze Výroční zprávy.
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.
7. Účast školy v soutěžích a přehlídkách
Ve školní roce 2007/2008 vyhlásilo MŠMT ČR národní přehlídku výtvarného oboru a
soutěž hudebního oboru v disciplínách: hra na klavír, hra na smyčcové nástroje, hra na kytaru,
hra na akordeon.
Výsledky žáků ZUŠ Břeclav:
Okresní kola
hra na housle:
0.kategorie
1.místo
František Blažek
uč.J.Kornfeil
post.do KK
2.místo
Gabriel Vergari
uč.L.Mišurec
2.místo
Andrea Sedláčková
uč.J.Volejníková
3.místo
Pavlína Roučková
uč.J.Kornfeil
1.kategorie
1.místo
Tereza Blažková
uč.J.Kornfeil
post.do KK
1.místo
Bronia Radkovičová
uč.J.Volejníková
3.místo
Jakub Tuček
uč.L.Mišurec
2.kategorie
3.místo
Ondřej Kober
uč.L.Mišurec
5.kategorie
1.místo
Anna Osičková
uč.L.Mišurec
post.doKK
7.kategorie
1.místo
Jana Loučková
uč.L.Mišurec
post.doKK
8.kategorie
3.místo
Jan Balajka
uč.J.Kornfeil
3.místo
Libor Mišurec
uč.J.Kornfeil
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6.kategorie
1.místo
hra na violoncello
1.kategorie
2.místo
2.kategorie
2.místo
hra na kontabas
1.kategorie
1.místo
hra na klavír:
0.kategorie
2.kategorie
3.kategorie
4.kategorie
7.kategorie

1.místo
3.místo
2.místo
1.místo
2.místo
3.místo
3.místo

Krajská kola
Hra na smyčcové nástroje:
hra na housle:
0. kategorie
2 místo
1.kategorie
3.místo
5.kategorie
2.místo
7.kategorie
3.místo
hra na violu:
2.kategorie
2.místo
hra na kontrabas:
1.kategorie
1.místo
hra na kytaru:
0.kategorie
3.kategorie
7.kategorie

3.místo
ČU
ČU
3.místo

Ústřední kolo:
hra na kontrabas
1.kategorie
2.místo

Rostislav Pšovský

uč.P.Roučková

post.doKK

Šimon Mišurec
Jiří Boleček

uč.L.Volejník
uč.L.Volejník

Marek Osička

uč.J.Otčenášek

Hana Zoubková
Ludmila Rakovská
Miroslav Tihlařík
Eva Šragová
Veronika Pošustová
Petra Čuková
Jana Šragová

uč.L. Žáková
uč.M.Pospíšilová
uč.L.Žáková
uč.S.Konečná
uč.Michaela Pošustová
uč.S.Konečná
uč.S.Konečná

František Blažek
Tereza Blažková
Anna Osičková
Jana Loučková

uč.J.Kornfeil
uč.J. Kornfeil
uč.L.Mišurec
uč.L.Mišurec

Rostislav Pšovský

uč.P.Roučková

Marek Osička

uč.J.Otčenášek

David Kopecký
Amálie Kaňová
Marek Straka
Ivana Gálová

uč.R.Pudelka
uč.J.Otčenášek
uč.R.Pudelka
uč.R.Pudelka

Marek Osička

uč.J.Otčenášek
klavír p.uč.L.Žáková

post.doKK

post.doÚK

Jazzový orchestr Flash Band, vedoucí p.uč. Emil Čapka, získal na Mezinárodním festivalu
v České Kamenici – Bad Schandau, vynikající 2.místo, zpěvačky Flash Bandu Zuzana
Machová, Pavla Létalová, Lenka Kubíková získaly Cenu Felixe Slováčka za vynikající
výkon. Tohoto festivalu se účastnily i profesionální jazzové orchestry z Německa, Slovenska,
Maďarska a Polska.

–
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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 všestranně 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
Vyučování a provoz školy výrazným způsobem ovlivnily dvě události. Dne 16.září 2007
byla otevřena rekonstruovaná budova školy. Přestože nebyl dokončen koncertní sál a varhany,
vyučovací prostory a celý interiér získal mimořádnou úroveň a půdními vestavbami bylo
získáno 5 nových učeben. Je to poprvé v celé historii školy, kdy má škola dostatek učeben a
učitelé se nemusí v učebnách střídat. Na stejně vysoké úrovni je i exteriér školy, kdy došlo k
původnímu barevnému ztvárnění z roku 1949. Vnějšku budovy velmi prospěla i renovace
sgrafit Rudolfa Gajdoše, provedená ak. restaurátorem Petrem Kribusem z Prahy. Za vynikající
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podařilo vytvořit optimální podmínky pro vyučování hudebního a tanečního oboru školy.
Stejně tak firma F&K&B a.s. Břeclav, pod vedením Ing. Jiřího Klimoviče a stavbyvedoucího
Štefana Jaši odvedla velmi kvalitní dílo. Slavnostnímu otevření budovy byl přítomen a školu
otevřel starosta města Ing. Dymo Piškula, místostarostka města Ing. Dagmar Adámková,
prezident Asociace základních uměleckých škol ČR MgA. Jaroslav Fuksa, vedoucí odboru
školství, kultury mládeže a sportu MÚ Ing. Antonín Vaculík a zástupci firmy F&K&B
Břeclav Karel Fiala, Ing. Jiří Klimovič a Ing. arch. Libor Foukal.
Teprve v závěru školního roku, dne 25.května byly dokončeny a předány rekonstruované
varhany op 3126, postavené a zrekonstruované firmou Rieger-Kloss Krnov. Původní
pneumatický systém ovládání varhan byl změněn na systém elektromagnetický, který je
provozně spolehlivější a mnohem méně náročný na údržbu. V zájmu stabilního a optimálního
prostředí byla v koncertním sále zavedena klimatizace včetně zvlhčování vzduchu. Prostředí v
sále zajišťuje optimální prostředí nejen pro varhany, ale i další hudební nástroje a snižuje
nutnost ladění na minimum. Varhany tak získaly špičkové parametry a jsou ojedinělé svým
rozsahem a kvalitou v rámci České republiky.
Inaugurace varhan se uskutečnila dne 11.června 2008. Na Slavnostním koncertu vystoupili
varhaníci Prof. Zdeněk Nováček – Konzervatoř a JAMU Brno, Václav Ovčáčík – ZUŠ
Břeclav a Břeclavský komorní orchestr pod vedením Josefa Kornfeila. Zaplněný sál školy
ocenil nejen špičkové výkony obou interpretů a Břeclavského komorního orchestru, ale i
faktické znovuzrození ojedinělých varhan. Spolu z rekonstruovanou budovou tak získala
Břeclav nejen skvělou budovu pro působení Základní umělecké školy, ale současně i kulturní
zařízení mimořádné úrovně.
Přes problémy, které rekonstrukci školy a varhan provázely, si všichni pracovníci školy
uvědomují, že nebýt nebývalé podpory Města Břeclav a starosty Ing. Dyma Piškuly, těžko by
došlo k dokončení rozsáhlé opravy školy. Je přirozené, že je to pro učitele a pracovníky velký
závazek a výzva pro budoucnost.

Výroční zpráva byla projednána a schválena pedagogickou radou dne 24.září 2008.

Leoš Chovanec
ředitel školy

