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1. Charakteristika ZUŠ Cheb
Zřizovatelem školy je Město Cheb, jedná se o školu s právní subjektivitou a je zřízena jako příspěvková
organizace.
Posláním školy je poskytnout žákům, kteří projevili potřebné předpoklady a zájem o studium, základy
odborného vzdělání a vychovat z nich zaujaté hudebníky, tanečníky, malíře, sochaře, recitátory, kteří by se
ve svém životě i v životě společnosti dokázali uplatnit jako amatéři nebo budoucí profesionálové.
Počet žáků nepřekračuje povolenou kapacitu 960.
Ve sledovaném období navštěvovalo školu 874 žáků. V hudebním oboru celkem 598, v TO 104, ve VO
116, v LDO 56 žáků.
Charakteristické pro činnost školy je její zaměření na kolektivní skupinovou výuku a na mezioborovou
spolupráci.
Výborné výsledky souborů, sborů a dechového orchestru dokladují o vysoce kvalitní práci pedagogů.
Základní umělecká škola se stala významnou vzdělávací a kulturní institucí města, výrazně se podílí na
společenském a kulturním životě.
2. Přehled učebních plánů
Od 1. září 2013 začala škola vyučovat podle ŠVP ve všech oborech od 1. ročníku. V letošním školním
roce byli podle ŠVP vyučováni žáci do 6. ročníku. Ostatní žáci jsou stále vyučováni podle učebních plánů
pro základní umělecké školy v hudebním, tanečním, výtvarném a literárně dramatickém oboru.
V hudebním a liter.dramatickém oboru probíhá výuka podle učebních plánů č.j.18418/95-25 a
22558/2004-22 v tanečním a výtvarném oboru podle vzdělávacího programu č.j.17620/2003-22,
č.j.17621/2003-22 a č.j 21083/2001-22 a č.j.22035/2005/-22
Seznam UP: 1A, 1B, 2a, 2b, 3, 4, 5a,5b,6,7,8,9,10,11,12 – hudeb. Obor LDO –1,2, TO – UP č.2,3,4, VO –
UP č. 1,2,3,4,5
Lze konstatovat, že učební plány i dodatek o snížení hodinových dotací v učebních plánech jsou
dodržovány.

3. Údaje o pracovnících
Ve škole pracuje 41 zaměstnanců, z toho 36 učitelů a 5 provozních pracovníků. Všichni učitelé mají
požadované vzdělání pro výuku v ZUŠ – jsou absolventy konzervatoře, nebo jiné střední umělecké školy.
4. Údaje o přijímacím řízení
Přijímací řízení proběhlo 14. května 2018 do všech oborů. Celkem bylo zkušebními komisemi vyzkoušeno
92 dětí, podmínkám vyhovělo 88 dětí.
5. Údaje o výsledcích vzdělání žáků
V letošním školním roce proběhlo mnoho úspěšných vystoupení souborů i sólistů.
Městský dechový orchestr ZUŠ a taneční skupina se zúčastnily celé řady vystoupení konaných pro město
Cheb, Františkovy Lázně a při pietních akcích – oslavy osvobození města, státní svátky a oficiální
návštěvy.
Dechový orchestr a taneční skupina se v době od 24.11. – 6.12. zúčastnily světové soutěže schowbendů
v Kalifornii, kde v soutěži Show band získaly gold medal a v soutěži Parade band silver medal.
Od 28. června do 1. července absolvovaly domácí festival FIJO 2018.
I v letošním roce se opět uskutečnily výchovné koncerty pro MŠ. Konaly se v době od 23.4. – 24.4. před
zápisem do naší školy a toto velmi úspěšné vystoupení organizovala p. uč. Jarmila Marková.
Vynikajících výsledků dosáhli žáci v soutěžích základních uměleckých škol.
V celostátním kole soutěže ve hře na dechové nástroje získali 1. místa: Tereza Horská ve hře na saxofon,
žákyně Jaroslava Paška a Štěpán Novák ve hře na tenor, žák Milana Jelínka. Druhé místo si z celostátního
kola ve hře na zobcovou flétnu přivezla Réka Šuba, žákyně Zdeňky Horské. V celostátním kole ve hře na
bicí nástroje získal 3. místo Šimon Dvořák, žák Tomáše Horského.

Také na pěveckém poli byl letošní rok velmi úspěšný. Pod vedením Evy Kůrkové si v celostátním kole
základních uměleckých škol v sólovém a komorním zpěvu vyzpívalo trio ve složení Vlasta Červenková,
Lucie Makovičková a Anna Nováková 3. místo. Pěvecký sbor Kopretiny se zúčastnil dvou mezinárodních
soutěží. Ze soutěže Canto sul Garda v Itálii a soutěže Mundi cantant v Olomouci přivezl stříbrnou medaili.
Výborných výsledků dosáhli také naši klavíristé. V celostátní klavírní soutěži Karlovarská růžička získal
Jan Mareš 1. místo a cenu poroty za nejlepší interpretaci skladby, Ondřej Mareš 2. místo a žákyně
Evy Klimtové, Martina Kalašová, čestné uznání. V celostátní soutěži Beethovenovy Teplice získal Jan
Mareš čestné uznání II. stupně a Ondřej Mareš čestné uznání, oba jsou žáky Petry Volfové.
Ke studiu na Sřední uměleckoprůmyslovou školu v Karlových Varech byly přijaty žákyně Adéla
Kašparová, Anastázie Průchová, Eliška Koulová a na Střední odbornou školu obchodu, užitého umění a
designu Kateřina Sýkorová. Všechny žákyně jsou ze třídy Martiny Metličkové.
Na Konzervatoř Jana Deyla v Praze, obor klasický zpěv, byla přijata Sára Karolína Hrůzová, žákyně
Lenky Gaierové a na Konzervatoř Jaroslava Ježka Praha, obor hra na housle Anna Volková, žákyně
Miloslavy Vaníčkové. Oldřiška Kastlová žákyně Jarmily Markové byla přijata na Mezinárodní
konzervatoř Praha.
Ocenění žáků a pedagogů ke Dni učitelů:
26. 3. 2018 proběhlo v obřadní síni radnice slavnostní ocenění žáků a učitelů Chebu za rok 2017.
V letošním roce si cenu Hanse Nowotnyho převzala Jaroslava Havlíčková. Městem Cheb za dlouholetou
pedagogickou činnost byla oceněna Ivana Fejfarová. Z žáků získali ocenění nadace Schola Ludus Adam
Wild, Jan Mareš, Ondřej Mareš, Anton Klempart, Réka Šuba, Daniel Šobr a Vlasta Červenková.

6. Údaje o kontrolní činnosti ČŠI
Ve sledovaném období ČŠI ve škole nebyla.
7. Údaje o školních aktivitách
Mezi akce, které tradičně pořádáme, patří vystoupení pro chebskou veřejnost a další aktivity mimo naše
město:
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koncert pořádaný ke Dni matek, kde se zapojí celé rodiny a společně muzicírují
koncert bývalých žáků, kteří studují střední nebo vysoké umělecké školy
koncert učitelů
přehlídky a absolventské vystoupení žáků literárně-dramatického oboru
uspořádali jsme 9 školních koncertů
absolventské a třídní koncerty jednotlivých tříd
výchovné koncerty pro MŠ
vánoční koncert MDO a taneční skupiny v KC Svoboda Cheb
MDO a TO – zájezd na světovou soutěž showbendů do Kalifornie, zahájení lázeňské sezony ve Frant.
Lázních, vystoupení v Hofu, Fijo Cheb, oslavy osvobození Chebu, lampionový průvod
TO vystoupilo na oslavě MDŽ, vyhlášení sportovce roku v KC Svoboda, ve Františkových Lázních
pro Veteran Car Club,v penzionu na Spáleništi, uspořádalo vystoupení pro seniory v KC Svoboda a
závěrečné a absolventské vystoupení v Západočeském divadle v Chebu
vánoční vystoupení pěveckých sborů v chebském muzeu
závěrečný koncert pěveckých sborů – Valdštejnská obrazárna
pěvecký sbor Kopretiny se účastnil mezinárodní soutěže Canto sul Garda v Itálii a mezinárodní
soutěže Mundi Cantant v Olomouci, rozsvěcení vánočního stromu na Pomezí a oslav výročí vzniku
republiky na Lokti
pěvecké sbory a LDO vystoupily na několika společných akcích – Velikonoční těšení v chebském
muzeu, Noc divadel a Advent v muzeu
LDO společně vystoupilo s žáky Lucie Markové v Casinu ve Františkových Lázních, v dětské
knihovně a v představení Popelka v Papírně
Adventní čtení pohádek v GVU – soubor zobcových fléten a pěvecký sbor Kopretiny
Chebské vánoční trhy – pěvecké sbory Sedmikrásky, Kopretiny, pěvecká třída L. Gaierové
adventní koncert pěvecké třídy L. Gaierové, A. Kraftové, Z. Horské a M. Vaníčkové v kostele sv.
Václava
jarní koncert pěvecké třídy L. Gaierové a hostů /A. Kraftové, M. Vaníčkové, P. Volfové, Z. Horské,
I. Fejfarové /
Předvánoční pohlazení v KC Svoboda – společný projekt hudebního a literárně-dramatického oboru
zahájení výstavy GVU – vystoupení souboru zobcových fléten Z. Horské
zájezd žáků hudebního oboru do ND na balet Louskáček
zájezd učitelů a žáků na výchovný koncert České filharmonie
kytarový koncert Stanislava Barka
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klavírního oddělení uspořádalo seminář profesorek teplické konzervatoře, soutěž etud a koncert
v Císařských lázních a ve Valdštejnské obrazárně
předání vysvědčení absolventům školy spojené s výstavou absolventských prací žáků výtvarného
oboru
pokračuje spolupráce s TV Západ, která odvysílala některá vystoupení našich žáků v regionálním
vysílání
ZUŠ OPEN – celostátní happening základních uměleckých škol ve veřejném prostoru – v rámci této
akce konané pod záštitou Magdaleny Kožené vystoupili žáci všech oborů na 14 vystoupeních.
Vystoupení se konala ve Františkánském kostele, v křížové chodbě Františkánského kostela, na
chebském hradě, v Papírně, v sále školy, v Klášterní zahradě a chebském muzeu.

Celkem naši žáci v tomto školním roce absolvovali 159 vystoupení, což vypovídá o velké aktivitě žáků i
učitelů.
Hospodaření školy za rok 2017
Do výtvarného oddělení byl zakoupen nový PC, tiskárna k PC a hrnčířský kruh, do třídy hudební
nauky také nový PC, skříňová sestava + vybavena šatna hudební nauky novými lavicemi a věšáky. Byl
pořízen mixážní pult a reprobox pro pěvecké oddělení. Pro potřeby výuky v hudebním oboru byly
zakoupeny tyto nástroje: 2 klarinety, kytara, saxofon, trubka, digitální piano Yamaha, dudy, sopraninová
zobcová flétna a bicí souprava Pearl.

V letošním školním roce opět dosáhla škola výborných výsledků a děkuji všem učitelům za odvedenou
práci.
Jiří Smitek
ředitel Základní umělecké školy Cheb

