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Základní umělecká škola votice 

  Malé náměstí 362, 259 01 Votice 
 

1. Základní údaje o škole 

 Název školy, adresa: Základní umělecká škola, Malé náměstí 362, 259 01 Votice 

 Zřizovatel: Středočeský kraj 

 IČO: 70 843 554 

 IZO: 110 012 101 

 Telefon: +420 317 812 351  

       604 402 405 

 E-mail: zusvotice@tiscali.cz 

 WWW stránky: www.zusvotice.cz 

 

   

      Ředitel školy: Milan Včelák 

      Škola nemá statutárního zástupce, ale v době nepřítomnosti ředitele jej zastupuje: 

      Marie Kumštová tel. 728 044 917   

                                   317 812 317 

 Poslední zápis v rejstříku škol a školských zařízení je ze dne 19. 6. 2006 pod číslem    

 jednacím: 15 673/06-21. Na základě usnesení Rady Středočeského kraje  

    č. 049-23/2012/RK ze dne 11. 6. 2012 byl do funkce ředitele školy jmenován pan  

    Milan Včelák s účinností od 1. 8. 2012. 

   

2. Charakteristika školy 

 Hlavním účelem a předmětem činnosti školy je poskytování vzdělání v jednotlivých 

uměleckých oborech. Doplňková činnost není poskytována. Výuka obsahuje 3 obory-výuku 

hudebního oboru (HO), tanečního oboru (TO) a výtvarného oboru (VO).  

 Sídlo školy je ve Voticích a výuka probíhá na 6 odloučených pracovištích v jiných obcích 

okresu Benešov a to: Jankov, Kondrac, Miličín, Načeradec, Neveklov, a Vrchotovy 

Janovice. 

 Škola je právním subjektem založeným zřizovací listinou ze dne 1. 10. 2001 pod číslem 

jednacím: OŠMS/5856/2001. 

I. Škola – nejvyšší povolený počet žáků a naplněnost školy (k 30. 9. 2011)  

Kapacita 

školy 

Nejvyšší povolený počet žáků  

v uměleckém oboru  

Skutečný 

počet 

žáků 

celkem1 

Počet žáků v uměleckém oboru1 

hudební taneční výtvarný 
literárně 

dramat. 
hudební taneční výtvarný 

literárně 

dramat. 

300 160 70 120 ------ 300 157 31 112 ------ 
1 bez dospělých 

 Škola vyučuje dle schválených plánů MŠMT a od 1. 6. 2012 má v platnosti svůj školní 

vzdělávací program.  

 Základním cílem výchovně vzdělávacího procesu je vzdělávat žáka v kulturním prostředí,  
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 vychovávat žáky schopné se podílet na kulturním životě, zkvalitňovat a modernizovat 

výuku dle požadavků doby, podporovat spolupráci všech oborů, podporovat součinnost 

školy a rodiny. 

 Uměleckou radu škola nemá. 

 Škola je členem Asociace ZUŠ od 7. 4. 2006 

 

3. Umělecké obory a údaje o žácích v nich 

V minulém roce nedošlo k žádným změnám ve skladbě vyučovaných oborů 

I. Počet žáků na I. stupni – podle uměleckých oborů (k 30. 9. 2011) 

Kód a název oboru 
Počet žáků  

v základním studiu v rozšířeném studiu 

Přípravné studium (1. a 2. roč.) 58  

Hudební obor – individuální výuka 97  

Hudební obor – skupinová výuka 0  

Hudební obor – kolektivní výuka 0  

Taneční obor 29  

Výtvarný obor  112  

Celkem  296  

 

II. Počet žáků na II. stupni – podle uměleckých oborů (k 30. 9. 2011) 

Kód a název oboru 
Počet žáků  

v základním studiu v rozšířeném studiu 

Přípravné studium (1. a 2. roč.) 0  

Hudební obor – individuální výuka 2  

Hudební obor – skupinová výuka 0  

Hudební obor – kolektivní výuka 0  

Taneční obor 2  

Výtvarný obor  0  

Celkem  4  

 

III. Studium dospělých – podle uměleckých oborů (k 30. 9. 2011) 

Kód a název oboru 
Počet dospělých 

 - celkem  

z toho žáci denního 

studia ze SŠ a VOŠ  

Hudební obor – individuální výuka 0  

Hudební obor – kolektivní výuka 0  

Taneční obor 0  

Výtvarný obor  0  

Celkem  0  

 Hudební obor – klavír, keyboard, akordeon, zobcová flétna, příčná flétna, klarinet, saxofon, 

trubka, pozoun, baskřídlovka, housle, kytara. 

 Na pobočkách probíhá následující výuka 
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Miličín                            HO 

Jankov                             HO 

Kondrac                          HO   

Louňovice                       HO 

Načeradec                       HO 

Vrchotovi Janovice         HO  TO                                                                                              

 

 Na škole studuje jeden cizí státní příslušník (Vietnam) 

 Žáků s trvalým pobytem v jiných krajích ČR bylo celkem 5.  

 Postup do dalšího ročníku se děje po složení postupové zkoušky, veřejného vystoupení 

nebo veřejné prezentace výtvarného počinu. I. i II. stupeň jsou zakončeny závěrečnou 

zkouškou nebo veřejnou prezentací žáka. 

 Přijímání nových žáků se děje na základě přijímací zkoušky.   

 Počty dětí a jejich zařazení jsou uvedeny v příloze. 

5. Ukončení vzdělávání a výsledky ve vzdělávání 

 Počty absolventů jsou uvedeny v příloze, na umělecké školy byli přijati 2 žáci. 

6. Údaje o pracovnících školy 
 

I. Základní údaje o pracovnících školy (k 30. 9. 2011) 

Počet pracovníků 

celkem fyzický -    

  15                 10,4 

nepedagogických -  

2         1,3 

pedagogických  

    13               9,1 

pedagogických   

                      9 

/ / / / 
1ve smyslu §10 odst. 1 a 2 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů 

II. Učitelé – podle nejvyššího dosaženého vzdělání (absolvované školy) – k 30. 9. 2011 

Počet učitelů 

VŠ uměleckého 

zaměření  

(AMU, AVU) 

VŠ – Ped. fakulta 

 – obory s uměl. zam.        6   1 0    2 

0 0    1 0 

        

 Ředitel ukončil funkční studium v roce 2007. 

 Ekonomka získala titul bakalář na ekonomické fakultě. 

 Nový ředitel zahajuje funkční studium v prosinci 2012.  

 

III. Učitelé – podle délky praxe (k 30. 9. 2011) 

Počet učitelů s praxí 

do 5 let do 10 let do 20 let do 30 let  více než 30 let 

2 3 1 2 5 

 1 učitel je orchestrálním hráčem v Hudbě Hradní stráže 

 1 učitelka koncertuje samostatně nebo doprovází jiné interprety 
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 1 učitel působí v hud. skupině Relax 

 1 učitel působí v hud. skupině Profil a Armonia Pragenses 

 1 učitel působí v orchestru Valdaufinka a Budějická kapela 

 1 učitel se věnuje skladatelské činnosti a jeho díla jsou veřejně provozována 

IV. Věková struktura učitelů (k 30. 9. 2011) 

Počet učitelů do 30 let 31 – 40 let 41 – 50 let 51 – 60 let nad 60 let 
Z toho 

důchodci 

Průměrn

ý věk 

Celkem 1 2 4 2 4 3 49,8 

z toho žen 1 0 2 0 2 2 49,6 

 K 31.8. 2012 ukončil pracovní poměr ředitel Roman Lajpert a pedagogický pracovník Pavel 

Mašek. 

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně vedoucích pracovníků  

(ve smyslu vyhlášky MŠMT č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, 

akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků) 

1 učitelka studuje 8. Ročník Konzervatoře Praha o. p. s. 

1 učitel studuje 4 ročník HAMU 

1 učitelka studuje 6 semestr K. U. Praha 

1 učitelka studuje 3 semestr Ped. fakulty K. U. Praha 

2 učitelky absolvovaly školení – využití interaktivní tabule 

 Finanční náklady vynaložené na DVPP činily 4000Kč 

8. Výsledky a prezentace školy na veřejnosti  

v loňském roce se škola zúčastnila okresního kola soutěže v Benešově 

a získala 1. a 2. místo bez postupu  ve hře na zobcovou flétnu  

a dvě 1. místa bez postupu ve hře na trubku 

 Veřejná vystoupení HO 2011/12 

17. 9.              Svatováclavské slavnosti v Mladé Vožici 

28. 9. ,26. 10. vystoupení v Dps Votice 

30. 10.            vítání občánků v Kondraci 

25. 11.            rozsvěcení vánočního stromu v Kondraci 

4. 12.              adventní vysoupení v Janově u Ml. Vožice 

14. 12.            vystoupení v Dps Votice 

5. 12.              vánoční koncert HO –kostel Votice 

16. 12.            vystoupení pro žáky ZŠ Načeradec 

19. 12.  vánoční koncert pro ZŠ Neveklov 

19. 12.  vánoční koncert pro veřejnost Neveklov 

20. 12.  vystoupení v mat. škole Miličín 
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20. 12.  vánoční koncert v kostele Miličín 

21. 12.  vánoční vystoupení v domě seniorů v Jankově 

22. 12.  vánoční koncert obecní úřad v Kondraci 

24. 2. 2012 vystoupení na soutěži Hvězdička v ZUŠ Neveklov 

1. 3.     vystoupení na vernisáži ve Voticích 

7. 3.     posezení se seniory Vrchotovy Janovice 

23. 3.   vystoupení pro ZŠ Vlašim v prostorách zámku 

28. 3.   odpoledne s harmonikou v Dps Votice 

22 .4.   vystoupení na výstavě pěstitelů Votice 

2. 5.  vystoupení při zahájení maturit ve Vlašimi 

10. 5.  vystoupení pro žáky ZŠ Vlašim 

23. 5.  odpoledne s harmonikou v Dps Votice 

1. 6.   noc kostelů, Klášter Votice 

5 .6.  závěrečný koncert v kostele Miličín 

6. 6.  závěrečný koncert v kostele Votice 

6. 6.   vystoupení v domě seniorů  Jankov 

13. 6.   odpoledne s harmonikou 

13. 6.  koncert pro veřejnost v domě seniorů Jankov 

18. 6.  koncert v ZŠ Neveklov 

20. 6.   odpoledne s harmonikou Dps Votice 

22. 6.   vystoupení na obecním úřadě v Kondraci 

24. 6.   vystoupení v kostele Ml. Vožice 

26. 6.   vystoupení v mat. škole Miličín 

27 .6.  vystoupení v ZŠ Načeradec 

27. 6.  vystoupení při předávání cen v ZUŠ Votice 

 

Veřejná vystoupení VO 2011/12 

5. 12.  výstava prací v kostele ve Voticích 

15. 12.  výstava prací v GASK Kutná Hora 

1. 3. 2012  výstava v MKC ve Voticích 

6. 6.  výstava prací při koncertu Votice 

18. 6.  výstava prací galerie ZUŠ 

Veřejná vystoupení TO 2011/12 

11. 1. 2012 vystoupení v ZUŠ Votice 
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12. 6.  závěrečné vystoupení pro žáky ZŠ Votice 

   

 Spolupráce školy s rodiči, zřizovatelem, obcí a dalšími subjekty  

Jak už vyplývá z výčtu veřejných aktivit školy, je na vysoké úrovni spolupráce s orgány 

samosprávy. Spolupracujeme s radnicemi v obcích našich poboček i ve Voticích. Jedná se 

o akce typu: Den matek, besídky, karnevaly, Den učitelů a vánoční akce apod. Veřejná 

prezentace našich žáků je hojná, bude dále pokračovat s cílem zapojit více žáků 

z venkovských poboček. Podařilo se navázat úzkou spolupráci s místními církvemi a 

projevilo se to v řadě vystoupení v kostelích ve Voticích i v okolních obcích. Zapojení žáků 

do soutěží ZUŠ, jiných přehlídek a soutěží budeme nadále podporovat jak pedagogicky, tak 

materiálně s cílem dobře reprezentovat školu a místní komunitu.  

9. Programy a projekty: 

     Nebyla zapojena 

10. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí (příp. o 

dalších kontrolách neuvedených v bodě 11) 

 26. a 27. 10. 2011 veřejnosprávní kontrola využívání finančních prostředků státního 

rozpočtu poskytnutých školám a školským zařízením zřizovaným kraji podle ustanovení § 

160 odst. pism. d) šk. zákona 

 V oblasti využívání finančních prostředků poskytnutých podle § 160 odst. 1 písm. d) 

školského zákona v kontrolovaném období ze SR a oprávněnosti jejich použití nebyla 

veřejnoprávní kontrolou zjištěna porušení právních předpisů. 

11. Ekonomická část výroční zprávy o činnosti školy 

I. Výše úplaty ve vzdělávání podle uměleckého oboru a typu výuky pro žáka/dospělého - pro školní rok 

2011/12 

Kód a název oboru 

Výše úplaty za žáka – I. a II. st.  Výše úplaty – studium dospělých 

v základním 

studiu 

v rozšířeném 

studiu 
dospělý 

žák denního 

studia SŠ, VOŠ 

a konzervatoře 

Přípravné studium (1. a 2. roč.) 600 / / - 

Hudební obor – individuální 

výuka 
1000 / / 1000 

Hudební obor – skupinová výuka - / / - 

Hudební obor – kolektivní výuka - / / - 

Taneční obor 900 / / 900 

Výtvarný obor  1000 / / 1000 

Literárně dramatický obor - / / - 

Celkem  3500 / / 2900 

II. Základní údaje o hospodaření školy 

Základní údaje o hospodaření školy 

v tis. Kč 

Za rok 2011 (k 31. 12.) Za 1. pol. roku 2012 (k 30. 6.) 

Činnost Činnost 

Hlavní Doplňková Hlavní Doplňková 

1. Náklady celkem  4719 ------------  2272 ------------- 
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2. Výnosy celkem  4730 ------------ 2406 ------------- 

z toho 

příspěvky a dotace na provoz  4244 ------------ 2103 ------------- 

ostatní výnosy  486 ----------- 303 ------------- 

3. 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 

před zdaněním  
11 

           -------

- 
134 ------------- 

III. Přijaté příspěvky a dotace 

Přijaté příspěvky a dotace v tis. Kč 
Za rok 2011  

(k 31. 12.) 

1. Přijaté dotace ze státního rozpočtu celkem (INV) -------- 

2. 
Přijaté dotace z rozpočtu kraje (včetně vrácených příjmů z pronájmu) 

celkem (INV) 
-------- 

3. 
Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje ze státního rozpočtu přes 

účet zřizovatele (MŠMT apod.)  celkem (NIV)  
4206 

z toho 

přímé vzdělávací výdaje celkem (UZ 33 353) 4112 

z toho mzdové výdaje (platy a OPPP) 3021 

ostatní celkem1 (vypsat všechny - např. UZ 33 166,…) 93 

z toho 

33027 80 

33015 13 

 -------- 

4. 
Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje z rozpočtu kraje celkem 

(NIV) 
38 

z toho 

běžné provozní výdaje celkem (UZ 000) 38 

ostatní účelové výdaje celkem1 (vypsat všechny - např. UZ 001, 002…) -------- 

z toho 

 ------- 

 ------- 

 ------- 

5. 
Z jiných zdrojů (sponzorské dary, strukturální fondy EU, FM 

EHP/Norsko atd.)  
------ 

1Doplňte do tabulky výši veškerých využitých  účelových  dotací, název označte odpovídajícím UZ (např. Soutěže, 

olympiády UZ 33166, Protidrogová prevence UZ 002). 

Komentář k ekonomické části: Stručné zhodnocení ekonomické situace za dané období, včetně 

nově pořízených významných investic nebo dokončených velkých oprav. V případě, že PO 

skončila (skončí) ve ztrátě, napsat stručné zhodnocení jejich příčin a navrhnout opatření 

k jejímu odstranění. 

Informace o výsledcích kontrol hospodaření provedené orgánem kraje v přenesené působnosti, 

Českou školní inspekcí, Nejvyšším kontrolním úřadem, popřípadě informace o výsledcích 

kontrol provedených jinými kontrolními nebo inspekčními orgány. 

Napište jakým způsobem byly využity příspěvky získané z jiných zdrojů (tab. – bod 5). 

12. Závěr 
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Mládežnické aktivity ve volném čase, na které se zaměřují činnosti Základních 

uměleckých škol jsou nedílnou součástí výchovy a výuky mladé generace. Nejenom 

znalosti, ale i rozumné trávení volného času patří k důležitým prvkům jejich výchovy. 

Situace konkrétně naší školy je ovlivněna její polohou. V poměrně členitém terénu, 

v oblasti s nižší úrovní mezd je třeba nabídnout něco navíc za rozumnou cenu. Řešíme to 

výukou na 6 pobočkách, které pokrývají polovinu okresu Benešov. Eliminujeme tím 

problémy s dojížděním žáků do naší školy a jsme blíže k rodičům a školám, které 

navštěvují. Ale to si na druhé straně vybírá daň na straně pedagogů. Dojíždění na pobočky 

je časově náročnější a finančně nevýhodné. Situace s obměnou pedagogického sboru je 

tím ztížena, nehledě na to, že Votice jsou poměrně daleko od center vzdělávání, tj. Českých 

Budějovic a Prahy. Denní dojíždění z hlediska času a finančních nákladů v podstatě 

nepřichází v úvahu a přitom v okolí Votic nejsou k dispozici odborně vzdělaní pracovníci. 

Oproti minulým letům se podařilo získat dva nové pedagogy. Na druhou stranu má škola 

ve svém okolí dobrou pověst a její spolupráce se samosprávami v okolí je na slušné úrovni. 

Chvályhodná je podpora vedení města Votic.  

Celý školní rok probíhala výuka ve zcela zrekonstruované budově a toto nové prostředí 

se velmi kladně podílelo na kvalitě výuky. K 1. 6. 2012 vešel v platnost školní vzdělávací 

program. 

 

Tato výroční zpráva byla projednána s Pedagogickou radou na zahajovací poradě. 

 

 

 

 

Datum zpracování zprávy:  Datum projednání zprávy:  

 

20.10. 2012                                                          27. 8. 2012 

 

Podpis ředitele a razítko školy: 

 

Milan Včelák  

ředitel školy  
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