
 

 

 

 

 

                           
 

 

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY  

 
ZA ŠKOLNÍ ROK 2016-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:zusvotice@tiscali.cz


 

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 

 +420 604 402 405 

 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 23. 2. 2016 pod č. j. MSMT -

42224/2015-3. 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 4 odloučených pracovištích v jiných obcích 

okresu Benešov a to: Jankov Školní 161, Kondrac č. p. 3, Miličín ZŠ Tyršovo náměstí 248 

a Neveklov ZŠ Školní 301. Učební prostory jsou ve školních třídách se standartním školním 

vybavením. Na pobočce Kondrac využíváme místnost na místním úřadě. 

 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. 2016)  

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. 

350 
210 90 150 --------- 

350 184 
46 120 ---------

--- 
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 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, 

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 došlo ke změnám ve skladbě uměleckých oborů – nově je realizována 

výuka akordeónu a baskřídlovky 

 

I. Počet žáků na I. stupni – podle uměleckých oborů (k 30. 9. 2016) 

Kód a název oboru 
Počet žáků  

v základním studiu v rozšířeném studiu 

Přípravné studium (1. a 2. roč.) 41  

Hudební obor – individuální výuka 159  

Hudební obor – skupinová výuka 0  

Hudební obor – kolektivní výuka 0  

Taneční obor 27  

Výtvarný obor  107  

Literárně dramatický obor 0  

Celkem  334  

 

 

II. Počet žáků na II. stupni – podle uměleckých oborů (k 30. 9. 2016) 

Kód a název oboru 
Počet žáků  

v základním studiu v rozšířeném studiu 

Přípravné studium (1. a 2. roč.) 0  

Hudební obor – individuální výuka 11  

Hudební obor – skupinová výuka 0  

Hudební obor – kolektivní výuka 0  

Taneční obor 0  

Výtvarný obor  5  

Literárně dramatický obor 0  

Celkem  16  
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 Vyučované hudební nástroje 

klavír, elektronické klávesové nástroje, akordeon, housle, kytara, zobcová flétna, příčná 

flétna, klarinet, saxofon, trubka, baskřídlovka, sólový zpěv, bicí nástroje 

 Na pobočkách probíhá následující výuka 

 

Hudební obor kytara klavír housle klarine

t 

trubka keyboa

rd 

zbc. 

flétna 

Miličín, Tyršovo náměstí 248  1 7 1 0 0 4 4 

Jankov, Školní 161                                                 0 0 0 1 0 3 0 

Kondrac 3                      0 0 0 2 0 10 1 

Neveklov, Školní 301     4 5 0 0 0 7 6 

 

Výtvarný obor Plošná tvorba 

Neveklov Školní 301     29 

 

 Cizí státní příslušníci školy 

Hudební obor  

Vietnam 1 

 

 1 žák dojíždí do školy z jiného kraje (jihočeský)  

 Zkušenosti se vzděláváním žáků s mimořádným nadáním a se speciálními vzdělávacími 

potřebami nemáme, v ZUŠ zmínění žáci nejsou. 

 

4. Přijímání uchazečů ke vzdělávání  

  

Přípravný stupeň Hudební obor Výtvarný obor Taneční obor 

uchazeči 16 21 13 

přijatí 12 8 13 
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První stupeň Hudební obor Výtvarný obor Taneční obor 

uchazeči 48 36 5 

přijatí 40 19 1 

 

Druhý stupeň Hudební obor Výtvarný obor Taneční obor 

uchazeči 2 0 0 

přijatí 2 0 0 

 

Počet přijatých 

žákův do 1. stupně 

v průběhu 2016/17 

 

Hudební obor Výtvarný obor Taneční obor 

žáci 4 5 2 

dospělí 0 0 0 

 

Počet přijatých 

žákův do 2. stupně 

v průběhu 2016/17 

 

Hudební obor Výtvarný obor Taneční obor 

žáci 0 0 0 

dospělí 0 0 0 

 

5. Ukončení vzdělávání a výsledky ve vzdělávání 

 

 Postupové zkoušky absolvovalo 350 žáků, všichni úspěšně 

 stupeň základního studia ukončilo 15 žáků závěrečnou zkouškou, II. stupeň 0 žáků 

 Během školního roku ukončilo docházku 11 žáků 
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 na střední uměleckou školu byla přijata 1 žákyně - Střední uměleckoprůmyslová škola  

Praha - obor malba 

 

6. Údaje o pracovnících školy 
 

I. Základní údaje o pracovnících školy (k 30. 9. 2016) 

Počet pracovníků 

celkem fyzický 

/přepočtený 

nepedagogických  

fyzický/přepočtený 

pedagogických 

fyzický/přepočtený 

pedagogických  

– s odbornou kvalifikací1 

23/12,26 2/1,38 21/10,88 16/8,66 
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. 2016 

Počet učitelů 

VŠ uměleckého 

zaměření  

(AMU, AVU) 

VŠ – Ped. fakulta 

 – obory s uměl. zam. 
Konzervato

ř  

– 6letá 

Konzervatoř 

 – 4letá 
Jiná VŠ 

Jiná VOŠ 

nebo SŠ 
magistersk

é stud. 

bakalářské 

stud. 

magistersk

é stud. 

bakalářské 

stud. 

3 0 1 1 11 0 0 5 

 

 Rok ukončení funkčního studia (FS), tj. studia pro ředitele škol nebo studia pro vedoucí 

pedagogické pracovníky:  

      ředitel:  2013 

 
 

III. Učitelé – podle délky praxe (k 30. 9. 2016) 

 

Počet učitelů s praxí 

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

2 1 9 6 3 

 

 1 učitel je orchestrálním hráčem v Hudbě Hradní stráže, dechové hudbě Strahovanka a 

vyvíjí vlastní orchestrální aktivitu (taneční, swingová a dechová hudba) 

 1 učitel působí v hud. skupině Profil, Armonia Pragenses a symfonickém orchestru Bolech 

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

v symfonickém orchestru města Tábor Bolech 

 1 učitelka má angažmá v divadle Ungelt, Semafor a pravidelně vystupuje v médiích 

 1 učitelka vyučuje na AMU obor hudební režie, na UJEP Ústí nad Labem, spolupracuje 

s ČNSO a Plzeňskou filharmonií a jinými tělesy, např. Baborák Ensemble, jako hudební 

režisérka 

 1 učitel působí v orchestru Velkopopovická Kozlovka, dechové hudbě Strahovanka a 

dalších profesionálních uskupeních 
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 1 učitel působí ve skupině ETC V. Mišíka, I Hlase, Bratři Ebenové, a další, dále působí jako 

studiový hráč a lektor na hudebních kurzech 

 1 učitel je orchestrálním hráčem u Hudby Hradní stráže a Policie ČR 

 1 učitel je koncertní sólista u Ústřední hudby Armády ČR, dechové hudbě Krajanka, 

orchestru FOK hl. města Prahy a dalších tělesech 

 1 učitel působí orchestru Hudby Hradní stráže a Policie ČR 

 1 učitelka působí u profesionálních symfonických orchestrů, dále pravidelně vystupuje 

v oblasti country music 

 

IV. Věková struktura učitelů (k 30. 9. 2016) 

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 6 8 4 2 0 45 

z toho žen 1 4 3 1 0 0 40 

 

 Personální změny ve školním roce:  

      Ve zmíněném období nastoupilo do školy 6 nových zaměstnanců 

- 1 absolventka 6 leté konzervatoře v oboru zpěv 

- 2 absolventi 6 leté konzervatoře v oboru klarinet 

- 1 absolventka 6 leté konzervatoře v oboru housle 

- 1 absolvent HAMU Praha obor trubka 

- 1 absolventka střední pedagogické školy 

- 1 zaměstnankyně (TO) ukončila pracovní poměr 

 

 

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně vedoucích pracovníků  

 Jednodenní akce 

J. Janda – nové metody ve výuce ZUŠ 

Z. Kopecký - nové metody ve výuce ZUŠ 

R. Janda – hudební teorie v ZUŠ 

M. Včelák – porada ředitelů KUSK 

M. Včelák – celostátní vzdělávání řídících pracovníků - Fakta 

 Dvoudenní akce 

M. Včelák – valná hromada AZUŠ  

M. Včelák – odborný seminář EKN Vílanec 

mailto:zusvotice@tiscali.cz


M. Včelák – porada ředitelů SK Nesuchyně 

 Vícedenní akce 

M. Špačková – pokračuje ve studiu na HAMU – obor choreografie, 3. ročník 

S. Stejskalová – pokračuje v doktorandském studiu na HAMU 2. ročník 

      P. Rabas – základy klavírního doprovodu - 3 denní 

      M. Včelák - základy klavírního doprovodu - 3 denní 

 

Samostudium probíhá v rámci samo vzdělávání ve svém oboru a jednotlivá témata jsou 

kontrolována  

 Finanční náklady vynaložené na DVPP činily 16 328Kč. 

 

8. Výsledky a prezentace školy na veřejnosti  

 V daném roce se zúčastnilo okresního kola soutěže 8 žáků (6 klavírů, 2 kytary). Do 

krajského kola postoupili 2 žákyně (Emili Robertson a Veronika Lišková) a získali v této 

prestižní kategorii čestné uznání a 2. místo. Okresní kolo dopadlo dle očekávání, 

mimořádný byl již zmíněný postup do krajského kola, kde se tímto po zásluze zúročila 

několika letá práce žáků a pedagogů. Na lepší úrovni možná mohla být hra kytar, nicméně 

kladně hodnotím chuť a odvahu soutěžit a veřejně vystoupit, úkolem pro další období 

zůstává motivace pedagogů k stálé a častější přípravě žáků pro soutěž roku 2017 – 18. 

Problematika soutěží bude probírána s dostatečným předstihem a byla konzultována 

podrobně s vedoucím pedagogem MgA. S. Stejskalovou. 

 Veřejné akce a vystoupení žáků školy  

Datum Název 

29.06.2017 - Čt vystoupení žáků pro ZŠ Votice 

28.06.2017 - St Závěrečné představení - studentů tanečního oboru 

26.06.2017 - Po Třídní koncert žáků J. Zelenky 

22.06.2017 - Čt Koncert Farní muzeum Kondrac 

20.06.2017 - Út Koncert žáků ZUŠ - Miličín 

20.06.2017 - Út Koncert žáků trumpetové a kytarové třídy 

19.06.2017 - Po Třídní koncert žáků  

19.06.2017 - Po Koncert Neveklov  

16.06.2017 - Pá Koncert pro DS Jankov 

15.06.2017 - Čt Třídní koncert žáků 

13.06.2017 - Út zahájení výstavy obrazů - auta 

12.06.2017 - Po Třídní koncert  

09.06.2017 - Pá Vystoupení tanečního orchestru 

mailto:zusvotice@tiscali.cz


09.06.2017 - Pá Noc kostelů 

03.06.2017 - So Zahájení výstavy 

01.06.2017 - Čt Výstava absolventů Votice 

30.05.2017 - Út ZUŠ OPEN 

30.05.2017 - Út výstava při ZUŠ OPEN 

30.05.2017 - Út výchovný koncert pro MŠ a SŠ 

30.05.2017 - Út Taneční představení při ZUŠ OPEN 

30.05.2017 - Út Hlavní koncert ZUŠ OPEN 18:00 

25.05.2017 - Čt Koncert pro ČSOP, Kondrac 

19.05.2017 - Pá Výtvarná soutěž Votické talenty 

11.05.2017 - Čt Třídní koncert 

05.05.2017 - Pá výchovný koncert 9:00 

05.05.2017 - Pá výchovný koncert 10:30 

04.05.2017 - Čt výchovný koncert 

01.05.2017 - Po Výstava absolventů Neveklov 

08.04.2017 - So Koncert pro seniory 

29.03.2017 - St Výstava 

29.03.2017 - St Vernisáž výstavy- Motivy jara 

28.02.2017 - Út Výtvarná soutěž 

25.02.2017 - So Dětský maškarní karneval 

16.02.2017 - Čt Okresní kolo soutěže ZUŠ 

15.02.2017 - St Okresní kolo soutěže ZUŠ 

09.02.2017 - Čt Školní kolo soutěže ZUŠ 

25.01.2017 - St Třídní koncert 

23.01.2017 - Po Třídní koncert 

22.12.2016 - Čt Třídní koncert žáků M. Halbichové 

20.12.2016 - Út Vánoční koncert - Miličín 

19.12.2016 - Po Třídní koncert  

15.12.2016 - Čt Vánoční koncert Votice 

15.12.2016 - Čt Vánoční Koncert Jankov 

14.12.2016 - St Vystoupení pro MU Votice 

12.12.2016 - Po Vánoční představení tanečního oboru. 

12.12.2016 - Po Vánoční koncert - pobočka Neveklov 

03.12.2016 - So Vánoční jarmark Načeradec 
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01.12.2016 - Čt Třídní koncert žáků S. Stejskalové a J. Jandy 

28.11.2016 - Po Rozsvěcení ván. stromku Rú Kladruby 

26.11.2016 - So Vánoční jarmark Kondrac 

25.11.2016 - Pá Rozsvěcení vánočního stromu ve Voticích 

24.11.2016 - Čt Třídní koncert žáků  

25.10.2016 - Po Koncert pro ČSOP 

 

 

 Jak už vyplývá z počtu a žánrového složení veřejných aktivit školy, spolupráce s orgány 

samosprávy zůstává stále na vysoké úrovni. Aktivnější je určitě spolupráce s MŠ a ZŠ 

Votice, Vrchotovy Janovice, Jankov, Neveklov, Miličín.  K pravidelným aktivitám patří 

vyřazení absolventů, výchovné koncerty pro žáky MŠ a ZŠ, popularizace a prezentace 

vyučovaných nástrojů, kulturní program při sportovních dnech, výstavy malby a keramiky, 

taneční vystoupení. V realizaci výchovných koncertů došlo k zásadnímu posunu, ve smyslu 

obsazení a výběru prezentovaných skladeb. Během vystoupení se představil plnohodnotný 

školní orchestr, složený ze žáků školy, pedagogů a místních hudebníků. Orchestr měl 

plnohodnotnou rytmiku, dechovou sekci (4 saxofony, 3 trubky, 2 trombony, 2 příčné flétny) 

a dvoje housle a sólovou zpěvačku. Repertoár byl vybrán tak, aby mapoval různé hudební 

žánry – baroko, klasiku, muzikálovou a filmovou tvorbu, latinu, pop a českou polku. 

V každé skladbě byla demonstrována ukázka nástrojů a sekcí pro lepší pochopení vzniku 

výsledného zvuku. Zcela unikátní bylo zabezpečení 1. ročníku ZUŠ OPEN, kde žáci a 

pedagogové školy vystoupili v několika žánrových blocích společně s místní pěveckým 

sborem a místními hudebníky. Nedílnou součástí vystoupení byla opakovaná vystoupení 

tanečního oboru a výstavy malby a keramiky s živým malováním na tělo. Samostatnou 

kapitolou jsou vánoční vystoupení a zřetelný je nárůst prezentací školy při významných 

dnech města Votic. Podařilo se navázat úzkou spolupráci s místními církvemi, což se 

projevilo v řadě vystoupení ve Voticích a okolních obcích. Veřejná prezentace našich žáků 

jsou tedy četné a žánrově pestré a podařilo vytvořit hudební uskupení – orchestr školy. 

Skutečností však je zřejmá náročnost na udržení této hudební formace z důvodu obměny 

studentů a pracovního vytížení některých pedagogů, zaměstnaných na částečný úvazek. 

Tento úkol tedy zůstává nadále prioritou ZUŠ Votice. Škola bude dále pokračovat 

v podpoře žáků a motivaci pedagogů s důrazem na vznik komorních a v návaznosti také 

větších hudebních těles. 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: 

Programy a projekty škola nerealizovala 
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10. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí (příp. o 

dalších kontrolách neuvedených v bodě 11) 

Na škole v daném období neproběhla žádná kontrola. 

 

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 

2016/17 

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.) 1400 - - - 

Hudební obor – individuální 

výuka 
2200 - - - 

Hudební obor – skupinová 

výuka 
- - - - 

Hudební obor – kolektivní 

výuka 
- - - - 

Taneční obor 2200 - - - 

Výtvarný obor  2200 - - - 

Literárně dramatický obor - - - - 

Celkem  8000 - - - 

 

II. Základní údaje o hospodaření školy 

Základní údaje o hospodaření školy 

v tis. Kč 

Za rok 2016 (k 31. 12.) Za 1. pol. roku 2017 (k 30. 6.) 

Činnost Činnost 

Hlavní Doplňková Hlavní Doplňková 

1. Náklady celkem  5796 - 3027 - 

2. Výnosy celkem  5812 - 3171 - 

z toho 

příspěvky a dotace na provoz  5800 - 3171 - 

ostatní výnosy  12  - - - 

3. 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 

před zdaněním  
16 - 144 - 

III. Přijaté příspěvky a dotace 

Přijaté příspěvky a dotace v tis. Kč 
Za rok 2016  

(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)  
5082 
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z toho 

přímé vzdělávací výdaje celkem (UZ 33 353) 4930 

z toho mzdové výdaje (platy a OPPP) 3728 

ostatní celkem1 (vypsat všechny - např. UZ 33 166,…) 152 

z toho 

33 052 152 

- - 

- - 

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

(NIV) 
80 

z toho 

běžné provozní výdaje celkem (UZ 000) 40 

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

z toho 

00007 40 

 - 

 - 

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

EHP/Norsko atd.)  
- 

 

 V daném období nebyly realizovány žádné významné investice, ani opravy, PO hospodařila 

s kladným výsledkem, ve výši 15 864 Kč. 

 Na škole v daném období neproběhla žádná kontrola. 

 

12. Závěr – vlastní hodnocení školy 

 

Podmínky ke vzdělávání. 

 

K permanentnímu zlepšení podmínek ke vzdělávání v posledních letech pravidelně a plánovitě 

dochází v oblasti vybavení školy novými nástroji, notovým materiálem, zvukovou aparaturou 

a hudebním softwarem. Jedná se o nové bicí nástroje, saxofony, flétny, kytary, trubky, klarinety, 

housle, reprobedny, mixážní pult, mikrofony, stojany, pulty, obaly, kabely, klávesové nástroje, 

pianina, noty pro sólisty a orchestr, notační a nahrávací programy, PC atd. Například ozvučení 

bicí soupravy a nahrávání hudební produkce žáků s okamžitou zpětnou vazbou a možností 

sebehodnocení žáka. Nebo úroveň nazvučení a přípravy na vystoupení žáků… atd. Tato 

skutečnost se projevuje na vztahu žáků k výuce, neboť tyto pomůcky jsou vysoce atraktivní 

z hlediska kvality, ceny a estetiky. Tyto podmínky se postupně realizují také na všech 

pobočkách školy. Společně se zcela nově rekonstruovanou budovou školy, zajišťují tyto 

skutečnosti kvalitní a rozvíjející se podmínky pro studium. 

 

Průběh a obsah vzdělávání 
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Tento bod příznivě ovlivňuje postupně se zvyšující počet aprobovaných pedagogů 

s orchestrální praxí. Žáci mají samozřejmě u těchto pedagogů možnost zřetelného rozšíření 

vlastních obzorů a potřebný příklad. Na poradách a osobních pohovorech je tématem osobní 

zainteresovanost pedagogů na ŠVP školy a jeho naplňování s diskuzí o případných potřebných 

změnách, vycházejících z pedagogické praxe a výsledků vzdělávání. 

 

Podpora školy žákům a studentům. 

 

Platí v rovném přístupu, komunikaci a otevřenosti s tím, že ZUŠ je tu pro žáky. Výše je popsána 

pomoc s nástrojovým vybavením, platí různé úlevy na výši úplaty za vzdělávání, distribuce 

notového materiálu, osobní zainteresovanost pedagogů s možnými problémy žáků. 

 

Vzájemné vztahy žáků, rodičů a dalších osob a institucí ke škole. 

 

V této oblasti nebyl zaznamenán žádný problém, škola má v regionu dobrou pověst. Z této 

skutečnosti plyne letitý, dlouhodobý zájem o studium a plná kapacita i přes loňské mimořádně 

úspěšné navýšení počtů o 50 žáků. Z osobních zkušeností pedagogického sboru, komunikací 

s veřejnosti, názoru místního tisku a rozvíjející se spolupráce žáků, ale též pedagogů v oblasti 

veřejné prezentace, se jeví vzájemné vztahy kladně. V minulém roce škola aktivně 

spolupracovala v rámci aktivity místního akčního plánu (MAP) v návaznosti na budoucí 

možnost čerpání finančních prostředků 

 

Výsledky vzdělávání žáků. 

 

Výsledky jsou uvedeny výše v kapitole č. 8 

 

Řízení školy, personalistika a vzdělávání pedagogů. 

 

Podrobněji v kapitole č. 7, zřetelný je nárůst počtu aprobovaných pedagogů, v řízení školy byla 

nově zřízena funkce vedoucího pedagoga. 

 

Úroveň výsledků školy ve vztahu k ekonomickým a provozním podmínkám. 

 

Aktuální stav je detailně popsán v protokolu ČŠI, kde je vyzdvižena práce výtvarného oboru a 

dále je doporučená možnost zlepšení v hudebním oboru. 
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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 4 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. I přes tyto nepříznivé skutečnosti se škole podařilo získat další pedagogy s 

potřebnou kvalifikací. Tato skutečnost příznivě ovlivňuje chod školy a činí jí více 

atraktivní pro případné zájemce o studium. Škola má ve svém okolí dobrou pověst a její 

spolupráce se samosprávami v okolí je na slušné úrovni. O dobré pověsti i úrovni školy 

svědčí také velký počet zájemců o studium, v posledních letech škola pociťuje převis 

zájemců o studium a v některých oborech, zvláště výtvarných je doba k přijetí mnohdy 

několikaletá. Během letošního školního roku došlo k navýšení kapacity školy o 50 žáků. 

S navýšením kapacity samozřejmě vznikla akutní potřeba nástupu dalších aprobovaných 

pedagogů. Chvályhodná je podpora vedení města Votic. Největší překážkou v realizaci 

kýžených aktivit, je nedostatečné nástrojové obsazení. V proběhlém školním roce došlo 

z části k plánovaným přechodům žáků na školou preferované nástroje. Dalším úkolem 

bude maximální snaha o udržení starších žáků, a jejich účast na komorní a orchestrální 

hře. Za tímto účelem budou také stále vynakládány finanční prostředky jednak na nákup 

potřebných nástrojů a také na personální a ekonomickou perspektivu daných pedagogů.  

 

 

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

 

 

 

Datum zpracování zprávy: 24. 10. 2017  Datum projednání zprávy: 28. 8. 2017 

 

 

 

 

Podpis ředitele a razítko školy: 

mailto:zusvotice@tiscali.cz

