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1. POSLÁNÍ A FILOZOFIE ZUŠ POLNÁ 

 
Poslání ZUŠ Polná 

1. Poskytovat základy vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech (hudební, výtvarný, 

literárně-dramatický, taneční), připravovat ke studiu učebních a studijních oborů 

na středních školách uměleckého a pedagogického zaměření a v konzervatořích, 

připravovat pro studium na vysokých školách s uměleckým a pedagogickým 

zaměřením. 

2. Vzdělávání poskytovat zájemcům, kteří prokazují předpoklady (talent a zájem).  

U  žáků rozvíjet specifické cítění, tvořivost a vztah k umění. Vzdělávání nabízet 

dětem od 5 let, žákům ZŠ, SŠ, VOŠ, studentům a VŠ a dospělým. 

3. Prostřednictvím vzdělávání rozvíjet talent a vytvářet základy trvalého zájmu o umění. 

Získané vědomosti a dovednosti by měli žáci chtít a umět dále rozvíjet a aplikovat 

v budoucím životě. Vhodným přístupem k žákům vytvářet základy pro jejich 

celoživotní vzdělávání a rozvoj osobnosti. 

 

Filozofie školy – základní hodnoty a priority 

1. ZUŠ Polná by v rámci mikroregionu Polensko měla představovat významnou 

kulturně-vzdělávací instituci, která bude nabízet možnost efektivního a kvalitního 

vzdělávání v řadě uměleckých oborů, bude otevřená vůči okolí a schopná pružně 

reagovat na aktuální společenské požadavky. 

2. Škola by měla vychovávat nástupnické generace, které se budou kvalifikovaně 

zasazovat o kulturní rozvoj ve svém okolí. 

3. Svojí prezentací, image a dosahovanými výsledky by škola měla důstojně 

reprezentovat  město Polná, aktivně se zapojovat do veřejného kulturního života 

a být jedním z iniciátorů kulturního dění v rámci města i regionu. 

4. V rámci instituce by měly být vytvořeny příjemné a motivující podmínky 

pro vzdělávání. 
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2. DLOUHODOBÉ CÍLE 

 
Vzdělávání 

1. ZUŠ by měla nabízet možnost kvalitního vzdělávání ve všech uměleckých oborech 

(hudební, výtvarný, literárně-dramatický, taneční). 

2. V souvislosti s očekávanou změnou vzdělávacího systému a přechodem na 

dvoustupňové kurikulum se kvalifikovaně připravit na plnění rámcového 

vzdělávacího programu tvorbou a realizací vlastního školního vzdělávacího 

programu. 

3. Respektovat individualitu každého žáka ze strany pedagogů, mezi žákem a učitelem 

vytvářet vztah založený na partnerství a vzájemném respektu. 

4. Využívat kreativní výukové metody s podporou informačních a komunikačních 

technologií. 

5. Ukazovat cestu k praktickému využívání získaných znalostí a dovedností (komorní, 

souborová a orchestrální hra). 

6. Sledovat a reagovat na v současné době propagované trendy ve vzdělávání. 

 

Materiální zabezpečení 

1. Škola by měla maximálně využívat a zužitkovat přístup zřizovatele města Polné. 

2. Cíleně a s ohledem na stanovené priority využívat poskytované prostředky určené 

na zajištění provozu a rozvoje školy. 

3. Zaměřit se na získávání alternativních materiálních a finančních zdrojů. 

 

Prezentace školy 

1. Trvale pracovat na dobré image školy. 

2. Aktivně se zapojovat do zavedených kulturních akcí ve městě a regionu, zároveň 

iniciovat a organizovat nové akce. 

3. Aktivně spolupracovat s ostatními vzdělávacími a kulturními institucemi a spolky. 

4. Využívat pozici školy v rámci města (prostory areálu Zámku nabízejí další 2 sály, 

možnost ubytování a občerstvení), regionu i celé České republiky. 

5. Navázat spolupráci s podobnou vzdělávací institucí v zahraničí. 

6. Komunikovat. 

 

Řízení školy 

1. Vybudovat efektivní a kvalitní systém řízení. 

2. Využívat efektivní styly řízení, týmovou spolupráci, účelnou komunikaci. 

3. Vhodným výběrem z řad pedagogů vytvořit dobře fungující tým školních manažerů, 

kteří se budou společně podílet na řízení školy. 

4. Nejpozději do dvou let připravit ZUŠ na nový systém vzdělávání – plnění rámcového 

vzdělávacího programu. 

5. Zajišťovat další odborné vzdělávání pedagogů školy. 

6. Zřetelně formulovat školní kurikulum. 
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7. Vhodnou motivací a vytvořením optimálních pracovních podmínek docílit participace 

všech kolegů na realizaci vytyčené vize. 
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3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 
 

Počet žáků 

K 1.9.2005 nastoupilo ke studiu v ZUŠ Polná 287 žáků do tří uměleckých oborů (hudební, 

výtvarný, literárně-dramatický). Taneční obor nebyl ve školní roce 2004/2005 otevřen.  

Vzdělávání je určeno pro děti od 5 let, žáky ZŠ, SŠ a VOŠ, v případě zájmu i pro studenty VŠ 

či dospělé. 

Vzdělávání je realizováno dle platných učebních plánů vydaných MŠMT. 

 

Úplata za vzdělávání (školné) 

Ve školním roce 2004/2005 byla za vzdělávání v ZUŠ Polná vybírána od žáků následující 

úplata za vzdělávání: 

částky za 1 pololetí 

Hudební obor 1.200 Kč na žáka 

Výtvarný obor 900 Kč na žáka 

Literárně-dramatický obor 400 Kč na žáka 

Taneční obor 800 Kč na žáka 

Přípravný hudební obor 600 Kč na žáka 

Přípravný výtvarný obor 600 Kč na žáka 

Přípravný taneční obor 500 Kč na žáka 

 

Hudební obor 

Hudební obor patří dlouhodobě v ZUŠ Polná k dominantním. Ve školním roce 2004/2005 se 

v tomto oboru vzdělávalo celkem 227 žáků. Výuka probíhala převážně individuální formou 

výukou hry na jednotlivé nástroj, v některých případech byla hra na nástroj vyučována ve 

skupině 2 – 4 žáků (hra na zobcovou flétnu, hra na kytaru, zpěv).  

Žáci zároveň navštěvují po dobu 5 let hudební nauku. Žáci vyšších ročníků získávají nové 

zkušenosti a dovednosti v komorních seskupeních a souborech. Děti předškolního věku a žáci 

1. ročníků ZŠ mají možnost navštěvovat přípravnou hudební výchovu. 

Individuální výuka hudebního oboru probíhá v 9 učebnách. Jedna třída je určena pro výuku 

hudební nauky a přípravné hudební výchovy. Kuhnova síň slouží k výuce kolektivních 

předmětů (komorní hry, souborová hra, hra na varhany). 

 

počet žáků dle formy studia 

forma studia počet žáků 

přípravné studium 7 

základní studium 220 

rozšíření studium 6 

studium pro dospělé 1 
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předměty individuální výuky 

název předmětu počet žáků 

hra na klavír 89 

hra na elektronické nástroje 12 

hra na akordeon 2 

hra na varhany 2 

hra na housle 10 

hra na violoncello 5 

hra na kytaru 36 

hra na zobcovou flétnu 46 

hra na příčnou flétnu 4 

hra na klarinet 11 

hra na saxofon 2 

hra na trubku 4 

hra na baskřídlovku 1 

hra na bicí nástroje 3 

pěvecká hlasová výchova 7 

celkem 234 

 

předměty kolektivní výuky 

název předmětu počet skupin 

hudební nauka 7 

přípravná hudební výchova 1 

klavírní doprovody 4 

komorní hra (kytary) 1 

komorní hra (saxofony) 1 

komorní hra (klarinety) 2 

komorní hra (žestě) 1 

komorní zpěv 1 

soubor zobcových fléten 2 

smyčcový soubor 1 

 

Výtvarný obor 

Ve školní roce 2004/2005 se ve výtvarném oboru vzdělávalo celkem 45 žáků. Výuka 

výtvarného oboru probíhala ve dvou učebnách. Pro předškolní děti byla otevřena 1 třída 

přípravné výtvarné výchovy. V rámci základního studia byly otevřeny 4 třídy. Základní 

studium probíhalo dle učebních plánů výtvarného oboru – varianta A (zaměřeno na plošnou, 

prostorovou, objektovou a akční tvorbu a výtvarnou kulturu). 
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Literárně-dramatický obor 

Ve školním roce 2004/2005 bylo v literárně-dramatickém oboru vzděláváno 9 žáků. Výuka 

probíhala v tanečním sále. Všichni žáci se vzdělávali v základním studiu. 

 

Personální politika 

K 1.9.2004 bylo v ZUŠ Polná zaměstnáno celkem 23 zaměstnanců. Celkový koeficient 

zaměstnanosti (součet všech pracovních úvazků) byl k 1.9.2004 14,79. Limit zaměstnanců 

stanovený dle platných normativů k 1.1.2005 má hodnotu 13,99. Na ZUŠ Polná bylo oproti 

tomuto limitu zaměstnáváno o 0,8 zaměstnance více. 

K 1.1.2005 došlo na ZUŠ Polná k personální změně na místě ředitele školy. Novým ředitelem 

byl jmenován Mgr. Vlastimil Matula. 

 

stav zaměstnanců k 1.9.2004 

celkový počet zaměstnanců 23 

pedagogičtí pracovníci 21 

provozní zaměstnanci 2 

 

seznam zaměstnanců k 1.9. 2004 

příjmení a jméno předmět 

Bc. Antošová Eliška klavír 

Fürych Vilém klavír, zobcová flétna 

Fürychová Anna výtvarný obor 

Mgr. Hedejová Lucie příčná flétna, zobcová flétna, klavír 

Honová Jaroslava klavír 

Mgr. Kotrbová Petra housle, kytara, zobcová flétna 

Koumar Petr kytara 

Mgr. Kruntorádová Dana výtvarný obor 

Kunc Jan, DiS. klavír, klávesy, hudební nauka 

Kundera Josef literárně-dramatický obor 

Mgr. Matula Otto klavír, klávesy 

Mgr. Matula Vlastimil zobcová flétna, klarinet, saxofon 

Michková Helena housle, klavír 

Potůček František žesťové nástroje, zobcová flétna, klávesy, 

Sedláková Eva violoncello 

Suchý Jaroslav klarinet, zobcová flétna 
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Šrubařová Marie housle, klavír 

Štěpánek Emil klavír, bicí, baskytara, akordeon 

Štěpánková Dagmar klavír, klávesy 

Mgr. Vybíralová Petra klavír 

Zemanová Arnoštka zpěv, klavír 

Gregar Vlastimil ekonom 

Málková Marta uklízečka 

 

změny ve stavu zaměstnanců průběhu školního roku 

uzavření pracovního poměru datum předmět 

Smejkalová Markéta 1.1.05 saxofon, příčná flétna 

   

ukončení pracovního poměru datum předmět 

Mgr. Vybíralová Petra 31.1.05 klavír 

Mgr. Hedejová Lucie 30.4.05 příčná flétna, zobcová flétna, klavír 

Fürych Vilém 30.6.05 klavír, zobcová flétna 

Fürychová Anna 30.6.05 výtvarný obor 

Suchý Jaroslav 30.6.05 klarinet, zobcová flétna 

Mgr. Matula Otto 30.6.05 klavír, klávesy 

Štěpánek Emil 30.6.05 klavír, bicí, baskytara, akordeon 

Kundera Josef 30.6.05 literárně-dramatický obor 

Šrubařová Marie 30.6.05 housle, klavír 

Smejkalová Markéta 30.6.05 saxofon, příčná flétna 

 

K 30.6.2005 byl ukončen pracovní poměr se všemi externími zaměstnanci. Předpokládá se, že 

pracovní poměry s některými těmito zaměstnanci budou opět uzavřeny od 1.9.2005. 

 

 

charakteristika pracovních poměrů k 1.9.2004 

pracovní poměr počet zaměstnanců 

interní zaměstnanci  

(hlavní pracovní poměr) 
15 

z toho důchodci 2 

z toho studenti 1 

externí zaměstnanci  

(vedlejší pracovní poměr) 
8 
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z toho studenti 1 

z toho důchodci 0 

z toho na MD/RD 1 

 

Personální politika by měla v budoucnosti korespondovat s dlouhodobým plánem rozvoje 

školy. Hlavní kriteria pro výběr pedagogů jsou následující: 

- pedagogická a odborná způsobilost 

- zájem veřejnosti o studium jednotlivých oborů a předmětů 

- vyvážená nabídka předmětů ve škole 

- výuka komorní, souborové a orchestrální hry 

- přednostně zaměstnávat lidi v produktivním věku 

- dodržování stanovených limitů zaměstnanosti 

 

Další vzdělávání pedagogů 
Ve školním roce 2004/2005 si 4 pedagogové doplňovali potřebné vzdělání k vykonávání 

funkce pedagoga na ZUŠ. 5 zaměstnanců se vzdělávalo v akreditovaných kurzech, 6 

zaměstnanců absolvovalo kurz P0 v rámci SIPVZ. Všichni pedagogičtí pracovníci čerpali 

volno v rozsahu 12 pracovních dnů na další vzdělávání (dle 7. odst. § 24 zákona 563/2004 Sb. 

o pedagogických pracovnících). Toto volno bylo určeno ke samostudiu a bylo čerpáno 

ve dnech vedlejších prázdnin. 

 

doplňování potřebného vzdělávání zaměstnanců ve školním roce 2004/2005 

příjmení a jméno studium 

Antošová Eliška Konzervatoř Pardubice 

Smejkalová Markéta Konzervatoř J. Ježka 

Šrubařová Marie JAMU 

Štěpánková Dagmar Ped. f. Masarykovy univerzity 

 

další vzdělávání pedagogických pracovníků 

příjmení a jméno vzdělávací kurz 

Mgr. Hedejová Lucie klavírní soboty, Konzervatoř Brno 

Honová Jaroslava klavírní soboty, Konzervatoř Brno 

Mgr. Kotrbová Petra smyčcové soboty, Konzervatoř Brno 

Sedláková Eva smyčcové soboty, Konzervatoř Brno 

Mgr. Kotrbová Petra Letní interpretační smyčcový kurz, Písek 

Honová Jaroslava Letní interpretační klavírní kurz, Písek 

Honová Jaroslava Seminář EPTA, Nové Město na M. 

Mgr. Vlastimil Matula 

Školský zákon a související 

prováděcí podzákonné normy  

pro základní vzdělávání  - ZUŠ 

Mgr. Vlastimil Matula Školská legislativa aktuálně 
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školení SIPV – úroveň P – úvodní modul 

příjmení a jméno 

Mgr. Hedejová Lucie 

Mgr. Kotrbová Petra 

Petr Koumar 

Dis Jan Kunc 

Mgr. Vlastimil Matula 

Jaroslav Suchý 
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Organizační struktura 

září 2004 

Řízením školy je pověřen ředitel. Pedagogickou radu tvoří všichni zaměstnanci. 

 

leden 2005 

V souvislosti se jmenováním nového ředitele dochází ke změně v dosavadní organizační 

struktuře.  

a. Zástupcem ředitele ve vymezeném rozsahu  činnosti je jmenována Mgr. Petra 

Kotrbová. 

b. Jsou ustanoveny předmětové komise a jejich předsedové. 

c. Jako poradní a schvalovací orgán dále slouží pedagogická rada, kterou tvoří 

všichni pedagogičtí zaměstnanci. 

 

Materiální zabezpečení 

Ve školním roce 2004/2005 získávala ZUŠ Polná finanční prostředky z následujících zdrojů: 

 

a. příspěvek na mzdy a zákonné odvody (MŠMT), 

b. příspěvek od zřizovatele (Město Polná), 

c. úplata za vzdělávání (žáci ZUŠ Polná), 

d. další druhy příspěvků: 

pronájem hudebních nástrojů, 

dobrovolné vstupné při koncertech žáků, 

úroky na bankovních účtech, 

příspěvek na SIPVZ pedagogických pracovníků, 

převod z fondu odměn na překročené mzdy zaměstnanců ZUŠ, 

pronájem prostor ZUŠ Polná 

dotace a granty 

 

Podrobnou analýzu hospodaření viz ve výroční zprávě o hospodaření ZUŠ Polná v roce 2004. 

 

Hodnocení školy, kontroly, hospitační činnost 

Česká školní inspekce 

Ve školním roce 2004/2005 neproběhlo v ZUŠ Polná hodnocení ze strany České školní 

inspekce. 

 

Kontroly 

a. Daňová kontrola 

Dne 10.2.2005 byla zahájena daňová kontrola Finančním úřadem v Polné. Kontrola se zaměřila 

na daň z příjmu právnických osob za roky 2001, 2002 a 2003 a daň z příjmu fyzických osob ze 

závislé činnosti. Za kontrolované období byla dodatečně vyměřena částka 219 130,-. Tato 

částka byla uhrazena z prostředků ZUŠ Polná. Škola se proti vyměření daně zároveň odvolala 

k Finančnímu úřadu v Polné. Do 31.8.2005 ZUŠ Polná neobdržela vyjádření k tomuto 

odvolání. 
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b. Kontrola pojistného, provádění nemocenského pojištění a plnění úkolů v důchodovém 

pojištění 

Dne 1.6.2005 byla provedena Okresní správou sociálního zabezpečení v Jihlavě výše uvedená 

kontrola. Kontrola upozornila na včasné odesílání odhlášek zaměstnanců při skončení 

pracovního poměru.  Zároveň byla ZUŠ Polná upozorněna na správné vyplňování přehledů o 

vyměřovacích základech a pojistném malé organizace. Kromě těchto opatření kontrola 

nezjistila žádné závady. 

 

Hospitační činnost 

a. kontrola vedení povinné školní dokumentace 

Výše uvedená kontrola probíhala průběžně ve 2. pololetí školního roku. Zjištěné nedostatky 

byly napravovány. Komplexní kontrolu povinné školní dokumentace za celý školní rok 

provedla v červnu 2004 Mgr. Petra Kotrbová. 

 

b. hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a výchovy 

Výsledky vzdělávání a výchovy byly ve školním roce 2004/2005 hodnoceny ze strany vedení 

školy v průběhu dubna až června přítomností na třídních přehrávkách všech pedagogů školy.  

Cílem přehrávek bylo prezentovat výsledky celoroční práce žáků a pedagogů. Výsledky práce 

pedagogů byly zároveň hodnoceny na komisionálních zkouškách žáků v měsíci červnu. 
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4. SOUTĚŽE 
 

Soutěže vyhlašované MŠMT 

V  školním roce 2004/2005 se žáci ZUŠ Polná zúčastnili soutěží ve hře na klavír, smyčcové 

nástroje a kytaru. 

Školní kolo ve hře na klavír se konalo v ZUŠ Polná 17.1.2005 a zúčastnilo se jej celkem 6 

soutěžících. Všichni postoupili do okresního kola, které se konalo 16.2. 2005 v ZUŠ Jihlava. 

 

Jméno a 

příjmení 
kategorie umístění třídní učitel 

Klára Schnitterová I. čestné uznání Mgr. Lucie Hedejová 

Kateřina Bulová II. 3. místo Jaroslava Honová 

Eliška Kotrbová V. 
1. místo 

postup do krajského kola 
Jaroslava Honová 

Zdislava Pometlová V. čestné uznání Jan Kunc 

Kateřina Sehnalová V. čestné uznání Mgr. Lucie Hedejová 

Petra Běhalová IX. 2. místo Jaroslava Honová 

 

Krajské kolo ve hře na klavír se konalo 18.3.2005 v ZUŠ Jihlava. Soutěžilo zde 37 žáků z 15 

ZUŠ Kraje Vysočina v 10 kategoriích.  

Eliška Kotrbová v 5. kategorii v konkurenci dalších 4 klavíristů získala čestné uznání. 

 

Školní kolo v sólové a komorní hře na kytaru a ve hře na smyčcové nástroje se konalo v ZUŠ 

Polná 15.2.2005. Celkem se zúčastnili 2 žáci v sólové hře na kytaru, 1 žákyně ve hře na housle 

a 4 žáci v rámci dvou komorních kytarových seskupeních. Všichni soutěžící postoupili 

do okresního kola, které se konalo 17.3.2005 v ZUŠ Jihlava. Zde žáci ZUŠ Polná dosáhli 

těchto výsledků: 

 

Jméno a příjmení kategorie umístění třídní učitel 

Eliška Melicharová I. housle 2. místo Mgr. Petra Kotrbová 

Monika Hošková II. kytara 
1. místo  

postup do krajského kola 
Petr Koumar 

Martin Beran V. kytara 
1. místo 

postup do krajského kola 
Petr Koumar 

Monika Hošková 

Hana Fischerová 
V. kytarové duo 

1. místo 

postup do krajského kola 
Petr Koumar 

Jaroslav Červinka 

Martin Beran 
V. - kytarové duo 2. místo Petr Koumar 
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Krajské kolo ve hře na kytaru se konalo 20.4.2005 v ZUŠ Havlíčkův Brod. Celkem se sešlo 42 

soutěžících z 17 ZUŠ Kraje Vysočina, kteří soutěžili v 15 různých kategoriích. Žáci ZUŠ Polná 

dosáhli následujících umístění: 

 

Jméno a příjmení kategorie umístění třídní učitel 

Monika Hošková II. 3. místo Petr Koumar 

Martin Beran V. 3. místo Petr Koumar 

Monika Hošková 

Hana Fischerová 
V. kytarové duo 2. místo Petr Koumar 

 

Talent města Polná 

Dne 1.6. proběhlo vyhlášení výsledků soutěže Talent města Polná (pořádá zřizovatel Město 

Polná). ZUŠ Polná nominovala v rámci uměleckého oboru 3 žáky. 

 

umístění žáků nominovaných ZUŠ 

Jméno a příjmení pořadí 

Eliška Melicharová 2. místo 

Eliška Kotrbová 2. místo 

Monika Hošková 1. místo 
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5. CHARAKTERISTIKA ČINNOSTI V OBDOBÍ 

LEDEN – SRPEN 2005 
 

Nové právní předpisy 

Od 1.1.2005 vstoupily v platnost nové zákony 561/2004 Sb. (školský zákon), 562/2004 Sb. a 

563/2004 (zákon o pedagogických pracovnících). 9. února vstoupila  v platnost nová vyhláška 

o základním uměleckém vzdělávání (71/2005 Sb.).  

Výše jmenované právní předpisy zásadním způsobem mění dosavadní systém českého školství 

a promítají se do fungování ZUŠ Polná. 

 

Přijímací zkoušky pro školní rok 2005/2006 

V 2. pololetí školního roku 2004/2005 jsme se zaměřili na přípravu a realizaci přijímacích 

zkoušek pro školní rok 2005/2006. 

Pro předškolní děti z MŠ a pro žáky 1. a 2. tříd ZŠ jsme 19. dubna sehráli pohádku o Paní Nudě 

(účastnili se žáci hudebního, výtvarného a literárně-dramatického oboru), děti měly možnost 

prohlédnout si celou školu a vyrobit si upomínkové předměty ve výtvarných dílnách. 

Dne 26.4. proběhl v ZUŠ Polná Den otevřených dveří, kterého se zúčastnilo cca 100 

návštěvníků. 

V měsíci květnu pak probíhaly přijímací pohovory do všech oborů. Žáci byli vybíráni podle 

následujících kritérií: 

- vrozené dispozice – talent, 

- zájem o studium, 

- výběr hudebních nástrojů (vzhledem k založení školního orchestru preferujeme 

žáky se zájmem o hru na dechové, smyčcové nástroje, bicí), 

- kapacita tříd a aprobace pedagogů, 

- navýšení počtu žáků v kolektivních oborech (výtvarný, literárně-dramatický, 

taneční obor – od školního roku 2000/2001 nebyl otevřen). 

 

přijímací zkoušky v květnu 2005 

obor počet žáků 

hudební 45 

výtvarný 8 

literárně-dramatický 4 

taneční 26 

 

Dodatečné přijímací zkoušky jsou naplánovány na začátek nového školního roku 2005/2006. 
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Inventura, hospodaření s finančními prostředky 

V souvislosti s výměnou na postu ředitele školy proběhla k 31.12.2004 v ZUŠ inventura 

za účasti inventární komise (zástupci zřizovatele), odstupujícího ředitele Viléma Fürycha, 

nastupujícího ředitele Mgr. Vlastimila Matuly a ekonoma Vlastimila Gregara. Chybějící 

inventář byl ředitelem ZUŠ Polná panem Vilémem Fürychem uhrazen v zůstatkové hodnotě 

nebo nahrazen novým. 

 

Hospodaření s finančními prostředky v období leden – srpen 2005 na jedné straně vychází ze 

schváleného rozpočtu na rok 2005, na straně druhé jsou finanční prostředky využívány k nově 

stanoveným prioritám. 

 

Výčet investic v období leden – srpen 2005 

- vytvořena počítačová síť (4 PC – ředitel, zástupce ředitele, ekonom, sborovna) 

- vysokorychlostní internet 

- kancelářský nábytek v ředitelně 

- kancelářský nábytek ve sborovně 

- kuchyňská linka ve sborovně 

- instalace telefonní ústředny 

- instalace telefonních rozvodů a telefonů do jednotlivých učeben 

- instalace elektronického odemykacího zařízení u vchodových dveří 

- generální opravy nástrojů  
(6 klarinetů, 6 příčných fléten, tenor saxofon, 2 křídla, 3 pianina) 

- naladění a seřízení zbývajících pianin 

- nákup nových nástrojů  
(2 kytary se snímači, alt saxofon) 

 

Prezentace školy 

a. Na chodbách školy byl vytvořen informační systém. Prostřednictvím nástěnek 

a klipartu jsou žákům, pedagogům a veřejnosti sdělovány potřebné informace. 

b. Chodby ZUŠ Polná jsou využívány pro výstavy prací žáků výtvarného oboru. 

c. Veřejnost je o činnosti ve škole pravidelně informována prostřednictvím Polenského 

zpravodaje. 

d. Základní informace o škole a studiu jsou zpracovány v informačním bulletinu. 

e. Informace o dění ve škole je možné získat na webových stránkách www.zuspolna.cz 

f. Škola používá vlastní logo. 

 

http://www.zuspolna.cz/
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6. SEZNAM AKCÍ PRO VEŘEJNOST  

VE ŠKOLNÍM ROCE 2004/2005 
 

1. pololetí 

termín název akce místo konání 

7.12.04 I. vánoční koncert ZUŠ Polná 

12.12.04 II. vánoční koncert ZUŠ Polná 

14.12.04 III. vánoční koncert ZUŠ Polná 

17.12.04 Adventní koncert Městské kino Polná 

18.12.04 IV. vánoční koncert ZUŠ Polná 

 

2. pololetí 

termín název akce místo konání 

17.4.2005 Tmavomodrý svět Městské kino Polná 

19.4.2005 Pohádka o paní Nudě ZUŠ Polná 

21.4.2005 
Zájezd na generální zkoušku 
Česká filharmonie 

Praha 

26.4.2005 Den otevřených dveří ZUŠ ZUŠ Polná 

1.5.2005 
Vernisáž výstavy v Muzeu 
Vysočna 

Muzeum Polná 

4.5.2005 Vystoupení ke Dni matek  DPS Polná 

5.5.2005 
Vernisáž výstavy k 60. výročí 
osvobození 

Muzeum Polná 

11.5.2005 Jarní koncert ZUŠ Synagoga Polná 

24.5.2005 Absolventský koncert ZUŠ Polná 

30.5.2005 Vystoupení LDO Městské kino Polná 

1.6.2005 
Vystoupení na dni otevřených 
dveří Kraje Vysočina 

Kraj Vysočina 

2.6.2005 Vernisáž VO ZUŠ Polná 

7.6.2005 Letní koncert ZUŠ ZUŠ Polná 

26.6.2005 Den otevřených dveří - muzeum Kunštátská síň 

 

V měsíci květnu a červnu proběhly veřejné třídní předehrávky všech pedagogů ZUŠ Polná. 

Cílem předehrávky bylo prostřednictvím vystoupení jednotlivých žáků prezentovat 

výsledky celoroční práce třídních učitelů a jejich žáků. 
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7. FOTOGALERIE 
 

Pohádka o paní Nudě - 19.4.2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vystoupení orchestru – písnička My jsme muzikanti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vystoupení žáků literárně-dramatického oboru 
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žáci výtvarného oboru si pro děti připravily tvůrčí dílny 
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Hudební obor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

trio příčných fléten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kytarové duo 
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Výtvarný obor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

papírové šaty sluší … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

naši nejmenší výtvarnící … 
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Literárně-dramatický obor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nácvik pohádky O paní Nudě 
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Výroční zprávu o činnosti Základní umělecké školy Polná vypracoval Mgr. Vlastimil Matula 

 

 

Výroční zpráva byla předložena ke schválení pedagogické radě dne 30.9.2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Polné, dne 30.9.2005 

 

 

 

Mgr. Vlastimil Matula 

     ředitel školy 


