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1.

Úvod

Tato zpráva o vlastním hodnocení Základní umělecké školy Fr. Kmocha Kolín II,
Sokolská 24 (dále jen škola), vznikala ve specifických podmínkách, kdy uplynuly
právě tři roky od začátku funkčního období kompletně nového vedení školy. Proto
nebylo možné ideálním způsobem navázat na předchozí autoevaluační zprávu
vytvořenou bývalým vedení školy. Podstatnou část uplynulého autoevaluačního
období bylo třeba věnovat zjišťování výchozího stavu a hledání a specifikaci oblastí,
ve kterých škola funguje a pracuje dobře, a oblastí, kde se naopak nedaří dosáhnout
potřebné úrovně a kvality. I tak se předchozí autoevaluační zpráva stala významným
zdrojem informací a inspirace pro současný autoevaluační tým.
Toto vlastní hodnocení školy je zpracováno podle vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se
stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení
školy.
Návrh struktury vlastního hodnocení školy byl projednán na pedagogické radě školy
v září 2009. Vlastní hodnocení školy bylo projednáno na pedagogické radě v říjnu
2010.
Hlavní oblasti tohoto vlastního hodnocení školy, jak je určeno ve vyhlášce č. 15/2005
Sb., jsou tyto:
•
•
•
•
•
•

podmínky ke vzdělávání
průběh vzdělávání
podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků,
rodičů a dalších osob na vzdělávání
výsledky vzdělávání žáků
řízení školy, kvalita personální práce a DVPP
úroveň výsledků práce školy vzhledem k podmínkám vzdělávání a
ekonomickým zdrojům

Informace pro vlastní hodnocení byly čerpány z těchto zdrojů:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pedagogická dokumentace, školní matrika a další dokumentace školy
ankety a dotazníky, které byly předkládané žákům, rodičům i učitelům
rozhovory s žáky, rodiči a učiteli
konzultace s členy vedení a učiteli jiných ZUŠ a dalších škol
odborná, akreditovaná školení a konzultace s odborníky na školské právo a
autoevaluační procesy
výstupy z vlastní hospitační a kontrolní činnosti
vnitřní statistické údaje o zájmu o školu a uplatnitelnosti absolventů na
středních a vysokých školách s uměleckým zaměřením
vnější statistické údaje o demografickém vývoji a zaměstnanosti ve spádové
oblasti
SWOT analýza
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2.

Zpracování vlastního hodnocení školy

2.1.

Příprava vlastního hodnocení školy

Hlavním koordinátorem autoevaluačního procesu a zpracovatelem autoevaluační
zprávy byl ředitel školy. Při získávání podkladů a statistických údajů úzce
spolupracovali oba zástupci ředitele a administrativní pracovnice školy. Dalšími členy
autoevaluačního týmu byli ustanoveni všichni členové umělecké rady školy, která je
tvořena vedoucími předmětových oddělení. Jejich hlavním úkolem bylo
shromažďování námětů a informací od pedagogů daného oboru či oddělení a jejich
následné zpracování za celou tuto skupinu. Jednotliví pedagogové zajišťovali
distribuci a zpětný výběr dotazníků od žáků školy a jejich rodičů. Důležitým zdrojem
informací byly také pravidelné provozní porady s ostatními nepedagogickými
pracovníky školy. Sběr informací a jejich zpracování probíhalo průběžně po celou
dobu trvání sledovaného autoevaluačního období. V závěru celého období potom byly
tyto informace sumarizovány, vyhodnoceny a byly z nich vyvozeny závěry, které se
stanou výchozími tezemi pro navazující autoevaluační období.
Členové autovaluačního týmu
jméno
Mgr. Michal Dubnický
Mgr. Zdeněk Štefanec
Mgr. Irena Svobodová
Jiří Čmugr
Jiří Červín
Miroslav Vlk
Vladimír Sniehotta
Mgr. Marie Mlčochová
Martina Balcarová, DiS.
Blanka Beranová
Jiřina Tichá
Alena Ertlová
Mgr. Martina Longinová
Mgr. Jana Haššáková

pracovní zařazení
ředitel školy
statut. zástupce řed. školy
zástupkyně ředitele školy
ved. PO smyčcových nástr.
ved. PO strunných nástr.
ved. PO dřev. dech. nástr.
ved. PO žesť. dech. nástr.
ved. PO klavírního odd.
ved. PO bicích nástr.
ved. PO pěveckého odd.
ved. PO HN a PHV
ved. PO VO
ved. PO LDO
ved. PO TO

činnost v autoev. procesu
koordinátor utoev.procesu
statistiky a info. ped. sbor
info. školní agenda
shromážďování
a zpracovávání informací od
jednotlivých pedagogů pro
autoev. anketu,
zajištění distribuce a zpětného
výběru dotazníků pro žáky a
rodiče, průběžné konzultace
s koordinátorem

Harmonogram vlastního hodnocení školy
termín
březen – červen 2008
září 2008
říjen – listopad 2008
březen – červen 2009
září 2009
říjen – listopad 2009

činnost v autoevaluačním procesu
počáteční fáze sběru dat a informací, příprava a formulace otázek
pro ankety a dotazníky
jmenování členů autoevaluačního týmu, určení a vysvětlení jejich
kompetencí a úkolů
dokončení přípravy anket a dotazníků, průběžné konzultace s členy
aev. týmu, pokračování ve sběru dat a jejich archivace
distribuce a zpětný výběr dotazníků a anket pro pedagogy, žáky
a rodiče
projednání struktury autoevaluačního procesu na pedagogické radě,
dokončení sběru dotazníků a anket
postupné zpracovávání výsledků anket a dotazníkového řízení, další
průběžné doplňování a upřesňování informací
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únor – duben 2010
květen – červen 2010
září 2010

2.2.

třídění a sumarizace dat, informací a statistik, příprava na
zpracování zprávy o vlastním hodnocení školy
zahájení práce na vlastním zpracování zprávy o autoevaluaci školy,
formulace závěrů a výstupů pro další období
uzavření statistik, závěrečné konzultace s členy aev. týmu a
poslední korekce v textu zprávy, její projednání na ped. radě.

Podmínky ke vzdělávání

2.2.1. Vnější podmínky
Škola se nachází v centru poměrně lidnaté spádové oblasti s dobrou dopravní
obslužností. Kromě hlavního místa poskytování základního uměleckého vzdělávání,
které probíhá na adrese Sokolská ulice 24 v Kolíně, probíhá výuka ještě ve čtyřech
dislokovaných pracovištích. V ZŠ ve Velkém Oseku, Starém Kolíně, Týnci nad Labem
a v ZŠ v Lipanské ulici v Kolíně. Naše škola je největší svého typu v regionu a
poskytuje svým žákům nejširší nabídku ve všech čtyřech oborech. V nejbližším okolí
se nachází ZUŠ v Poděbradech, Pečkách, Kouřimi, Českém Brodě, Zásmukách, Kutné
Hoře a Čáslavi. Dalšími faktory, u kterých lze předpokládat vliv na počty žáků
hlásících se ke studiu na naší škole, jsou vývoj demografické křivky a rozvoj
průmyslové výroby v regionu v posledních letech, který je spojený s výrazným
přírůstkem obyvatel města. V posledních letech však nedošlo k významným výkyvům
v počtu žáků školy v kladném ani záporném smyslu. Tento počet se několik
posledních let pohybuje zhruba kolem 1100 žáků, což je stav, který odpovídá
kapacitním možnostem školy.
celkem

1108

celkem

1079

celkem

1109

počty žáků školy k 30. září ve školním roce 2007/2008
taneční obor
výtvarný obor
lit. dram. obor
hudební obor

82

266

71

689

počty žáků školy k 30. září ve školním roce 2008/2009
taneční obor
výtvarný obor
lit. dram. obor
hudební obor

110

228

56

685

počty žáků školy k 30. září ve školním roce 2009/2010
taneční obor
výtvarný obor
lit. dram. obor
hudební obor

152

205

53

699

Celková úroveň vzdělanosti a kulturního povědomí obyvatel našeho regionu je na
dobré úrovni. Přispívá k tomu poměrně široká nabídka možností kulturního vyžití
přímo v místě. Na ní se podílí i naše škola pořádáním řady kulturních akcí, které
organizuje sama nebo ve spolupráci s jinými kulturními a vzdělávacími institucemi ve
městě i mimo něj. Realitou je ovšem skutečnost, že návštěvníky těchto kulturních
akcí tvoří většinou vyhraněná a poměrně uzavřená skupina lidí, která nereprezentuje
nijak vysoké procento populace.
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Významným prvkem vnějších podmínek je z pohledu školy také úroveň vztahů se
zřizovatelem, kterým je město Kolín. Tyto vztahy lze v poslední době označit za velmi
pozitivní a vstřícné.
Oblastí, která by mohla z vnějšku příznivě ovlivnit finanční situaci školy, jsou
mimorozpočtové zdroje ve formě sponzoringu a projektů financovaných
z rozvojových programů. Podle dostupných informací se v minulosti nepodařilo
dosáhnout významnějšího úspěchu, s výjimkou soukromého sponzora podporujícího
již radu let finančně taneční obor školy. Stejně tak v předešlých třech letech získala
škola pouze několikrát finanční dotaci na konkrétní akce od zřizovatele a v jednom
případě od soukromého sponzora.
Co se podařilo v minulosti:
Neocenitelným přínosem pro další práci a vývoj školy jsou bohaté tradice a vysoký
kredit školy budovaný po léta generacemi pedagogů a odpovědnou prací členů
vedení školy.
Co se podařilo za poslední tři školní roky:
Podařilo se bezproblémově navázat na práci předchozího vedení školy, udržet její
vysoký kredit a pokračovat tak v budování dobré tradice školy. Byla tak naplněna
jedna z priorit obsažených v koncepci školy zpracované již v srpnu 2007.
Co se dosud nepodařilo:
Přes několik konkrétních pokusů a přímé oslovení řady kolínských firem nenastal
viditelný posun v oblasti sponzoringu, škole se nepodařilo získat žádný grant.
2.2.2. Vnitřní podmínky
Budova školy
Škola sídlí ve dvou propojených budovách, jejichž vlastníkem je město Kolín. Jedná
se o starší budovy, které nebyly pro tento účel stavěny. Jejich celková dispozice a
stavební úpravy provedené v minulosti však současnému provozu vyhovují. Vzhledem
k stáří obou budov je třeba věnovat zvýšenou a nepřetržitou pozornost jejich stavu, a
to jak jejich vnitřním prostorám, rozvodům a instalacím, tak jejich exteriéru. Péče o
budovy školy je prakticky nepřetržitý proces, který bude v blízké budoucnosti
pravděpodobně stále finančně náročnější.
Co se podařilo v minulosti:
K nejvýznamnějším úpravám interiérů v minulosti patří zbudování podkrovních
ateliérů výtvarného oboru v druhé budově a pozdější zřízení hudebního sálu a galerie
v podkroví první budovy. K významnému zvýšení celkové estetické kvality prostředí
přispělo vytvoření zahrady s výstavními prostory ve dvoře školy. Důležitým počinem
bývalého vedení školy byla také iniciace vytvoření projektu výstavby výtahu. Byla
také provedena oprava fasády, rekonstrukce sociálních zařízení a některé další
drobnější opravy.
Co se podařilo za poslední tři školní roky:
Po opakovaném zatopení suterénu školy byla vybudována síť odvodňovacích kanálů
osazená dvěma ponornými čerpadly v prostorách sborovny, chodby a kotelny.
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Na zahradě byl zbudován přístřešek pro nářadí a sekačku.
Byla iniciována a zrealizována výstavba výtahu.
Ředitelna a kancelář školy byly vybaveny klimatizací.
Bylo provedeno odborné ošetření a prořezání hrušky v zahradě školy, u které hrozil
pád odumřelých větví.
Byla kompletně odhlučněna učebna č. 32, včetně výměny oken, a byla sem
přemístěna výuka hry na bicí nástroje.
Byla provedena generální rekonstrukce technologie vytápění.
Byly vymalovány všechny vnitřní prostory obou budov školy.
Interiér byl osazen novým flexibilním orientačním systémem.
Co bylo v plánu, ale dosud se nepodařilo zrealizovat:
Úprava dispozice ateliérů výtvarného oboru zbudováním nových dveří z šatny přímo
do učebny č. 39.
Úprava a zpevnění sádrokartonové přepážky se vstupními dveřmi do fotoateliéru.
Co je v plánu do budoucna:
Generální oprava střech obou budov školy.
Oprava fasád obou budov školy.
Výměna oken.
Vybudování skladu v nově uvolněných prostorách v kotelně.
Vybavení ateliérů výtvarného oboru klimatizací.
Vybavení učeben a materiální stránka výuky:
Celkovou vybavenost školy a jednotlivých učeben potřebným materiálem,
pomůckami, hudebními nástroji a literaturou ve všech oborech lze označit jako
dobrou. Žádný ze čtyř oborů není v současné době v situaci, kdy by nemohl
v úplnosti realizovat svoji nabídku z důvodu nedostatečného materiálového vybavení.
Jak v dobách minulých, tak i v posledních třech letech je vybavení školy průběžně
doplňováno materiálem a pomůckami na základě požadavků jednotlivých oborů a
oddělení. Vedoucí předmětových oddělení pravidelně konzultují aktuální požadavky
se všemi pedagogy svého oboru čí oddělení, a ty potom předávají vedení školy. To
jednotlivé požadavky vyhodnocuje, určí priority a snaží se, v rámci finančních
možností školy, postupně uspokojovat všechny požadavky v co možná nejbližším
časovém horizontu.
Mimo materiál a pomůcky přímo související s výukou pokračuje také průběžné
vybavování učeben a dalších prostor školy novým nábytkem, případně rekonstrukcí a
opravami starého nábytku, pokud je to možné. Stejně tak pokračuje a byl
zintenzivněn trend vybavování školy soudobou audiovizuální a výpočetní technikou.
Byla navázána spolupráce s novou odbornou firmou, která pro školu zajišťuje
bezdrátové připojení internetu s pravidelným servisem a pečuje také průběžně o
hardwarové a softwarové vybavení a optimalizaci školní počítačové sítě. Škola se tak
připravuje na úplnou digitalizaci veškeré komunikace mezi všemi pedagogy a
vedením školy, zejména v souvislosti se školní agendou.
Co se podařilo v minulosti:
V minulých dobách byla škola udržována na velmi dobré úrovni vybavenosti
pomůckami, hudebními nástroji, literaturou a dalším materiálem, byly položeny
základy vybavení PC technologií.
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Co se podařilo za poslední tři školní roky:
Škola pokračovala v trendu postupného vybavování učeben a ostatních prostor
veškerým potřebným materiálem a snažila se zpřesnit informace směrem od
pedagogů k vedení o jejich aktuálních potřebách.
Bylo doplněno a modernizováno hardwarové a softwarové vybavení školy, rozšířil se
přístup k internetu. Navázáním spolupráce s vhodnou odbornou firmou byla zajištěna
optimální a spolehlivá péče o veškeré používané PC technologie.
Co se dosud nepodařilo:
Vybavení PC technologiemi není dosud zcela optimální. Je závislé zejména na
možnostech rozpočtu školy a na schopnosti členů pedagogického sboru pracovat
s těmito technologiemi.
Počítačová gramotnost pedagogů školy dosud není stoprocentní.
Pedagogický sbor
Kvalita pedagogického sboru je dlouhodobě na velmi dobré úrovni. Stabilnímu počtu
žáků školy odpovídá také dlouhodobě stabilní počet učitelů, který se pohybuje kolem
šedesáti pedagogů. Všichni pedagogové působící ve škole splňují zákonné podmínky
pro výkon své činnosti. Jako problém přenesený z minulosti se jeví vysoký věkový
průměr sboru. Ve většině případů nemá tato skutečnost vliv na kvalitu výuky.
Problémem je však v oblasti finančního odměňování, zejména v souvislosti s úrovní
finančních prostředků určených pro nenárokové složky platů pedagogických
pracovníků. Přesto, že v posledních třech školních rocích bylo přijato několik mladších
i začínajících pedagogů a několik kolegů v důchodovém věku ze školy odešlo,
pohybuje se počet pedagogů důchodců ve sboru stále kolem 25%, což je číslo, jak
vyplývá z realizované ankety v ZUŠ ve Středočeském kraji, nadprůměrné. Je to
způsobeno tím, že do této kategorie každoročně přibude několik dalších pedagogů a
zatím se nedaří přijmout adekvátní počet mladších kolegů tak, aby procento
důchodců klesalo. Prioritou vedení školy je zejména zachování vysoké kvality
pedagogického sboru. Proto se snaží nové členy sboru vybírat velmi pečlivě a
odpovědně. V některých oborech a odděleních již v současné době pracují souběžně
mladší pedagogové s kolegy v důchodovém věku. Předpokládá se, že dojde
k postupnému převedení úvazků starších kolegů na mladší a věkový průměr sboru se
tak postupně upraví. V ideálním případě dochází k úzké spolupráci mezi zástupci
starší a nastupující generace a k vědomé a cílené přípravě mladého pedagoga
například na převzetí řízení hudebního tělesa. Takový postup se jeví do budoucna
jako velmi vhodný. Umožní škole vyhnout se podobným generačním otřesům, jako
např. v září 2007 u dechového orchestru, kdy odešel dirigent tohoto hudebního
souboru zcela bez náhrady a hrozil tak jeho úplný zánik. Naopak dobrým příkladem je
v tomto ohledu současná situace ve smyčcovém orchestru Archi, kde souběžně
pracuje jeho zakladatel, současný umělecký vedoucí a dirigent, zástupce starší
generace, a mladý začínající pedagog, který bude v budoucnu schopen převzít řízení
tohoto tělesa.
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Přehled o počtech a struktuře pedagogických pracovníků
2007
pedagogů celkem
z toho důchodci
ženy/muži
hudební obor
výtvarný obor
taneční obor
lit. dram. obor
pedagogů na plný úvazek

2008

50
13 = 26%
24/26
41
5
2
2
24

54
13 = 24%
27/27
44
6
2
2
24

2009
56
15 = 26%
30/26
45
6
3
2
26

2010

63
15 = 23%
33/30
52
6
3
2
18

Co se podařilo v minulosti:
Pro práci v pedagogickém sboru se v průběhu let podařilo získat řadu velmi kvalitních
pedagogů, jejichž práce a prestiž tvoří základ dobrého jména školy v místě i v rámci
celého kraje.
Co se podařilo za poslední tři školní roky:
Podařilo se získat několik nových kolegů, kteří výborně zapadli do zavedeného
kolektivu. Někteří z nich přinesli nové moderní metody a postupy, jiní jsou zárukou
pokračování tradiční nabídky klasických oborů, které měly na naší škole vždy velmi
vysokou úroveň.
Co se zatím nepodařilo:
V posledních letech se nepovedlo vedení školy významným způsobem snížit vysoký
věkový průměr pedagogického sboru, ani jej strukturovat tak, aby jeho podstatnou
část tvořili pedagogové s plným úvazkem.

2.3. Průběh vzdělávání
Základní umělecké vzdělávání probíhá podle dosud platných učebních plánů a osnov.
Jak vyplývá z výsledků hospitační a kontrolní činnosti prováděné vedením školy a
také ze závěrů inspekční zprávy, odpovídá vzdělávání těmto normám jak svou
obsahovou náplní, tak také svým rozsahem. V rámci inovací učebních dokumentů se
vedení školy společně s celým pedagogickým sborem snaží zachytit moderní trendy a
vyjít tak vstříc potřebám žáků, jejich zákonných zástupců i zřizovatele. Současně je
kladen důraz na zachování a podporu tradičních oborů. Zde můžeme, zejména u hry
na některé hudební nástroje, pozorovat v posledních několika letech pokles zájmu
žáků o studium.
V současné době již ve škole byly zahájeny práce na tvorbě nového Školního
vzdělávacího programu (dále jen ŠVP). Prvním krokem bylo seznámení všech členů
pedagogického sboru se zněním Rámcového vzdělávacího programu pro základní
umělecké vzdělávání (dále jen RVP), který byl vydán MŠMT ČR s platností od 1. září
2010. V průběhu tohoto školního roku bude vydána také Metodika ke tvorbě ŠVP a
při jeho tvorbě budou asistovat proškolení konzultanti z pilotních škol. Práce na
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tvorbě ŠVP budou ukončeny nejpozději v dubnu 2012, aby se s jeho obsahem mohli
seznámit uchazeči o studium na naší škole, kteří nastoupí v září 2012, a to ještě před
jejich účastí na talentových zkouškách v květnu 2012.
Obecně lze hodnotit úroveň kvality průběhu vzdělávání ve všech oborech jako velmi
dobrou. Rozhodující vliv na tuto skutečnost má dobrá úroveň pedagogického sboru,
ve kterém je řada výrazných pedagogických a uměleckých osobností s vlastní
bohatou uměleckou kariérou. Jak v minulém období, tak v posledních třech školních
rocích je vedením školy také velmi pečlivě připravován plán práce celé školy. Jeho
hrubé rysy vznikají nejprve při pravidelných poradách s uměleckou radou školy, která
je tvořena vedoucími jednotlivých předmětových oddělení. Další doplnění a upřesnění
plánu je realizováno průběžně, v těsné spolupráci se všemi pedagogy školy.
Vzhledem k množství akcí se vždy nedaří najít termíny, které by zaručily dobrou účast
publika. To je, jak již bylo výše zmíněno, často tvořeno specifickou, stále stejnou
skupinou lidí, jako jsou rodiče a nejbližší přátelé účinkujících žáků. Při organizování
takto vysokého počtu akcí nejrůznějšího druhu se vedení školy plně spoléhá na
organizační zdatnost a plné nasazení jednotlivých pedagogů. Škola tradičně
spolupracuje se všemi místními kulturními organizacemi a zařízeními. Mnoho
vystoupení a dalších akcí se odehrává v divadle, v kulturním domě, v synagoze,
v muzeu, na Zámecké, v evangelickém kostele. Řada aktivit probíhá také mimo
město a některé i v zahraničí.
Ve sledovaném období se škola snažila zachovat všechny zavedené a osvědčené
kulturní akce pravidelně pořádané školou, které se staly již tradiční součástí
kulturního života města. Mimo to se vedení rozhodlo uvést několik nových,
netradičních akcí, které by měly oživit kulturní dění ve škole i ve městě a přispět
k popularizaci a zviditelnění školy. Šlo například o uspořádání výstavy prací žáků
výtvarného oboru v prostorách hotelu Therezia nebo v nákupním centru Futurum.
Další novinkou byly fotografická, grafická a malířská dílna s účastí profesionálních
výtvarníků z tuzemska i ze zahraničí. Po tři roky za sebou je také organizován
Společenský večer ZUŠ Kolín. Byly navázány nové mezinárodní kontakty s Hudební
školou Makarská v Chorvatsku. Skupina hudebních pedagogů z Makarské vystoupila
v loňském školním roce jako hosté v rámci Koncertu učitelů ZUŠ Kolín a v Chorvatsku
koncertovali kolínští učitelé a školní smyčcový orchestr Archi. Další mezinárodní
kontakt byl po tříletém přerušení opět navázán s Odborem pro práci s mládeží při
okresním úřadu v Rosenheimu v Německu. Skupina jejich mladých výtvarníků se
zúčastnila letní výtvarné dílny v Kolíně
Mezi tradiční a zavedené aktivity školy patří také provozování Galerie V Zahradě.
V posledních třech letech pokračovala její činnost v nezměněné podobě a opět
přivedla do Kolína řadu výrazných uměleckých osobností, které by jinak místní
publikum na domácí půdě potkat nemohlo. Pokračuje také známé a populární
Keramické setkání.
Dalším zdrojem informací o kvalitě průběhu vzdělávání a celkové atmosféře ve škole
bylo dotazníkové řízení zjišťující názory žáků školy a jejich rodičů. Na přibližně stejné
otázky odpovídali samostatně. Bylo vráceno celkem 238 vyplněných dotazníků a
z odpovědí respondentů lze usuzovat, že obě skupiny dotazovaných hodnotí kvalitu
výuky, vztahy s učiteli i celkovou atmosféru ve škole pozitivně.
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Plán práce ZUŠ Kolín 2007/2008
Září
3. Pedagogická rada v 10h – velký sál, umělecká rada v 9 h – sborovna, zahájení roku
ve 13 h
8. Koncert ARCHI v Nové Vsi
28. Koncert ARCHI v Poděbradech
28. DEN ČESKÉ STÁTNOSTI /volno/
29. Junior kvarteto – Svatováclavské slavnosti – Český Krumlov
Galerie V Zahradě: 6.-27. Krajina /foto odd.VO ZUŠ Kolín/
Říjen
2. Provozní porada v 10.30h – velký sál /úterý/
12.-14. Písňová soutěž B. Martinů Praha – B. Beranová
19. Renesanční setkání – zámecká sladovna Kolín – 18 h
24. Veřejný večer – velký sál ZUŠ v 17 h
24. Koncert ARCHI v Ústí nad Orlicí
25.-26. Podzimní prázdniny /volno/
28. Junior kvarteto /J. Čmugr/ – Regionální muzeum v 14 h
Galerie V Zahradě: 6.-2.11. Rodina - Funkeho Kolín
Listopad
7. Pedagogická rada v 10.30 h – velký sál, umělecká rada v 9.30 h – sborovna /středa/
8. Setkání se světovým dramatem /LDO/ – malý sál v 9 h a 10 h /reprízy pro gymnázium/
10. Setkání učitelů, žáků a přátel školy – MSD Kolín v 18 h
20. „O zlé koze“ – LDO – H. Malehová – představení pro žáky II. ZŠ
21. Přehlídka tanečních oborů ZUŠ Středočeského kraje – Měst. divadlo Kolín v 18 h
21. Veřejný večer – malý sál ZUŠ v 17h
21. Akordeonový seminář /M. Podnecký/ - velký sál v 16 h
23. Koncert DO k 75. výročí založení školy - Měst. divadlo Kolín v 18 h
27. Předávání lit. cen /LDO/– Stipendijní nadační fond – studiová scéna Měst. div. Kolín
29.-1.12. Pěvecká soutěž Olomouc – B. Beranová
Galerie V Zahradě: 7.-4.1. Afrika: malba, plastika, keramika – D. Šlapáková, M. Škopková
Prosinec
3. Představení nástrojů – pořad pro PHV – velký sál v 15.30 h
6. Provozní porada v 10.30 h – velký sál /čtvrtek/
8. Vánoční koncert – Grunta /kostel/ – soubory – v 15 h
9. Vánoční koncert – Vysoká /kostel/ - BB sbor
10. Třídní schůzka – Velký Osek
11. Výchovný koncert pro MŠ – velký sál v 9 a 10 h
11. Veřejný večer – velký sál ZUŠ v 17 h
12. Veřejný večer – velký sál ZUŠ v 17 h
14. Vánoční koncert /J. Hruška – Druhá pomóc aj./ v hudebně 4.ZŠ v 17 h
14. „Svatá noc“- pořad vánoční poezie – M.Longinová, R.Kvíz – č.5 v 18h
16. Vánoční koncert ARCHI – evangelický kostel v Kolíně v 15h
18. Vánoční výchovný koncert pro MŠ Starý Kolín – S. Savilová, K.Civín
18. Třídní schůzka M. Jurásková – malý sál v 16 h
19. Vánoční koncert s třídní schůzkou - Týnec nad Labem – K. Civín – v 16 h
19. Třídní schůzka M. Neřoldová – malý sál v 16 h
19. Vánoční koledování /LDO – M. Longinová/ - malý sál v 18 h
19. Vánoční koncert komorní hry – velký sál v 17 h
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22.-2.1.08 VÁNOČNÍ PRÁZDNINY /volno/
Leden
18. Pedagogická rada v 10.30 h – velký sál, umělecká rada v 9.30 h – sborovna /pátek/
16. Třídní schůzka J. Poklop – malý sál v 16 h
16. Koncert dobré vůle - velký sál ZUŠ v 17 h
22. KOKTEJL – poezie – LDO - H. Malehová– malý sál v 18 h
23. Veřejný večer – velký sál ZUŠ v 17 h
26. Taneční obor – přehlídka STAP – Saleziánské divadlo Praha
28. Třídní schůzka M. Červeňák – malý sál v 16 h
28. Společný koncert ZUŠ Zruč n. S. a Kolín – klavír – velký sál v 17 h
29. Třídní schůzka M. Staško malý sál v 16 h
29. Třídní schůzka M. Podnecký – velký sál v16 h
30. Třídní schůzka I. Svobodová – velký sál v 16 h
31. Smyčcové trio – Muzeum Kolín – vernisáž v 17 h
Galerie V Zahradě: 9.-15.2. A. Rezler – výběr z tvorby
Únor
1.pa Pololetní prázdniny /volno/
5.út Provozní porada v 10.30 h – velký sál /úterý/
6.st Třídní schůzka M. Mlčochová – velký sál v 17 h
9.so Natáčení CD – skupina Druhá pomóc /J. Hruška/ – 4.ZŠ
11.po Třídní schůzka Z. Poklopová – malý sál v 16 h
12.út Třídní schůzka R. Skalická – malý sál v 16 h
12.út Společný koncert ZUŠ Zruč n. S. a Kolín – klavír – Zruč v18 h
13.st „Setkání se světovým dramatem“- /LDO - Longinová/ Gymnázium Kutná Hora
13.st Veřejný večer – velký sál ZUŠ v 17h
19.út Třídní schůzka S. Savilová – malý sál v 16h
20.st Okresní kolo soutěže klavír, akordeon - velký sál
23.- 24.so-ne Pronájem velkého sálu – taneční soubor Piškvorky
25.po Třídní schůzka J. Čmugr – malý sál v 16 h
26.út Třídní schůzka E. Skuhrová – malý sál v 16 h
27.st Popový a jazzový večer - J. Hruška, M. Vlk – malý sál v 18 h
Galerie V Zahradě: 20.-4.4. M. Kozák – malba
Březen
3.po Provozní porada v 10.30h – velký sál /pondělí/
3.po Třídní schůzka Z. Štefanec – malý sál v 16 h
3.po Třídní schůzka M.Vlk – malý sál v 18 h
4.út Třídní schůzka D. Vaníčková – malý sál v 16 h
4.út Třídní schůzka W. Samandari – velký sál v 16 h
4.út Koncert mladých talentů /příč. flétna/ - malý sál v 18 h
5.st Okresní kolo soutěže - smyčce – malý sál ZUŠ
5.st Okresní kolo soutěže - kytary – ZUŠ Pečky
5.st Třídní schůzka B. Beranová – velký sál v 16 h
10.-14. Jarní prázdniny /volno/
18.-19.út-st Krajské kolo soutěže – klavír – Nymburk
19.st Veřejný večer – velký sál ZUŠ v 17h
20.-24. Velikonoční prázdniny /volno/
26.st Pronájem malého sálu - 2. ZŠ – v 18 h
25.čt Koncert mladých talentů /Voráček - klavír/ - malý sál v 18 h
27.čt Krajské kolo soutěže – akordeon – Pečky
29.so Wolkerův Prostějov /DDM Kolín/ – krajské kolo – malý sál v 8 h
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Duben
2.st Pedagogická rada v 10.30h – velký sál, umělecká rada v 9.30 h – sborovna /středa/
2.st Třídní schůzka J. Tichá – malý sál v 16 h
5.-6.so-ne „Pardubická arabeska“ – soutěž klasického tance - Pardubice
7.po Třídní schůzka J. Forman – malý sál v 16 h
8.út „O zlé koze“ – LDO – H. Malehová – představení pro rodiče – D33 v 18.30 h
8.út Třídní schůzka J. Hruška – velký sál v 16 h
8.út Večer klávesového oddělení – velký sál v 18 h
9.st Krajské kolo soutěže - smyčce – Brandýs nad Labem
14.po Třídní schůzka Vl Sniehotta – malý sál v 16 h
15.út Třídní schůzka J. Červín – malý sál v 18 h
16.st Třídní schůzka J. Rynda – malý sál v 16 h
16.st Veřejný večer komorní hry – velký sál ZUŠ v 17 h
16.st „Americké jaro“ – synagoga v 18h /spolupořadatelství/
18.-20.pa-ne Ústřední kolo soutěže – klavír – ZUŠ Praha 8
22.út Třídní schůzka J. Stašková – velký sál v 16 h
22.út Koncert Společnosti Jana Kubelíka – malý sál v 19 h
23.st KONCERT UČITELŮ – Měst. divadlo Kolín v 18 h
24.čt „ZUŠ v Therezii“(vernisáž výstavy VO, ARCHI) hotel Therezia v 19 h
23.-24.st-čt Krajské kolo soutěže – kytary – Beroun
25.pá „Čarodějnice“ – skupina Druhá pomóc /J. Hruška/ – 4.ZŠ v 17 h
26.so Taneční obor – soutěž STAP – Saleziánské divadlo Praha
28.po Třídní schůzka J. Valášek – malý sál v 16 h
29.út J.Genet: Služky /premiéra – H.Malehová/ LDO v 18 h
30.st I. absolventský koncert – velký sál ZUŠ v 17 h
Galerie V Zahradě: 9.-16.5. R..Vágner – výběr z tvorby
Květen
1.čt Svátek práce /volno/
1.-3.čt-so Ústřední kolo soutěže – akordeon – ZUŠ Teplice v Čechách
4.ne Přehlídka smyčc. orchestrů /ARCHI/ – „Národní festival 2008“ – synagoga v 18 h
6.út Kytarový koncert – malý sál v 17 h
7.st Provozní porada v 10.30h – velký sál /středa/
7.st Veřejný večer souborů – Měst. divadlo Kolín v 17 h
7.st Třídní schůzka J. Skuhra – malý sál v 16 h
8.čt Den vítězství /volno/
12.po Večer smyčcového oddělení – malý sál v 17 h
13.út Pěvecká soutěž Žďár n. S. – B. Beranová, M. Neřoldová
14.st Třídní schůzka M.Prokeš – velký sál v 18 h
14.st třídní schůzka J. Skuhra – malý sál v16 h
14.st. „Májové zpívání“ – Boni bambini – Reg. muzeum Kolín v 17 h
15.-16.čt-pá Krajské kolo soutěže – výtvarný obor – Kolín /malý a velký sál/
19.po Třídní schůzka J. Šéna – malý sál v 16 h
19.po Třídní schůzka M.Šénová – malý sál v 18 h
20.út Večer pěveckého oddělení – velký sál v 18 h
21.st Třídní schůzka P. Brůža – malý sál v16 h
21.st Baletní večer – Měst. divadlo v 18 h
21. - 23. st-pá Den otevřených dveří – výstava k 75. výročí založení školy!
Vernisáž v 17 hodin v Malém sále ZUŠ
23.-25.pá-ne Ústřední kolo soutěže – smyčce – Liberec
27.út Třídní schůzka D. Kopečný, P. Mach – velký sál v 16 h
27.út – Junior kvartet /J. Čmugr/ - kolínská radnice v 16h /stipendijní fond/
26.-28.po-st TALENTOVÉ ZKOUŠKY DO VŠECH OBORŮ /po-st/ 14-17 h
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28.st II. absolventský koncert – velký sál ZUŠ v 17 h
28.st „Před oponou, za oponou…“ – LDO – M. Longinová - malý sál v 18 h
28.st Junior kvartet /J. Čmugr/ - synagoga v 19h /kongres lékařů/
29.út KOKTEJL – poezie - LDO – H. Malehová - malý sál v 18 h
30.pá Varhanní koncert v Evangelickém kostele v 17 h
30.-1.6.pá-ne Ústřední kolo soutěže – kytary – ZUŠ Nové Strašecí
31.so F.G. Lorca: Fantastická ševcová – LDO – M. Longinová – malý sál v 18 h
Galerie V Zahradě: 21.-30. 75 let ZUŠ Kolín /výst. dokumentů/
Červen
2.po Veřejný koncert Velký Osek v 17 hodin
4.st Vernisáž výtvarného oboru – skupina Druhá pomóc /J. Hruška/ – ZUŠ v 16 h
4.st III. absolventský koncert – velký sál ZUŠ v 17 h
6.pá Varhanní koncert – malý sál ZUŠ v 17 h
6.pá Večer absolventů LDO – M. Longinová – D 33 v 18 h
7..so Natáčení CD – skupina Druhá pomóc /J. Hruška/ – 4.ZŠ
9.-13.po-pá Závěrečné a postupové zkoušky
10.út F.G. Lorca: Fantastická ševcová – LDO – M. Longinová – gymnázium K. Hora
11.st F.G. Lorca: Fantastická ševcová – LDO – M. Longinová – malý sál v 9 a 10:30 h
12.čt Výchovné koncerty pro MŠ – velký sál ZUŠ v 9 a 10h
12.čt TALENTOVÉ ZKOUŠKY DO TANEČNÍHO OBORU V ZUŠ 15 – 17 h velký sál
13.pá Pronájem - I. ZŠ - dopoledne – malý sál
17.út Pronájem – 17-19h – malý sál
18.st Pedagogická rada v 10.30 h – velký sál, umělecká rada v 9.30h – sborovna /středa /
20.pá Závěrečný koncert – skupina Druhá pomóc /J. Hruška/ – 4.ZŠ
25.st Vyhlášení úspěšných žáků a pedagogů školy – velký sál v 17 h
25.st Koncert mladých talentů /Voráček - klavír/ - malý sál v 18 h
26.čt Třídní schůzka M. Staško – velký sál v 16 h
26.čt Rozloučení se školním rokem – Týnec n. Labem v 18 h - opékání pašíka, rautík!
Galerie V Zahradě:4.-30. Výstava výtvar. oboru ZUŠ Kolín
Červenec
3.čt Junior kvarteto – Muzeum Kolín - vernisáž
Srpen
16.-23.st-st Soustředění smyčc. orch. Archi a sboru Boni Bambini
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Plán práce ZUŠ Kolín 2008/2009
Září
1.po Zahájení školního roku – zápis v 13 h
3.st Pedagogická rada v 10.30h – velký sál, umělecká rada v 9.30 h – sborovna
/č.14/
4.čt Kašparův mimoriál – taneční obor – L. Šťastná – Městské divadlo v 19 h
21.ne Koncert ARCHI – Hudební slavnosti Vysočiny Humpolec
23.út Vernisáž výstavy „Nathan“/Kamenz-Lessing/ - Junior kvarteto - synagoga v 18 h
26.-3.10.pá-pá Ústřední kolo soutěže – výtvarný obor – Šternberk u Olomouce
28.ne DEN ČESKÉ STÁTNOSTI
28.ne Koncert ARCHI – Kutná Hora - Sedlec
Galerie V Zahradě: 3.9.-10.10. Anna Vančátová – Malba – vernisáž v 18 h
Říjen
1.st Provozní porada v 10.30h – velký sál /středa/
7.út Výchovný koncert – představení – taneční obor – L. Šťastná
17.pá-19.ne Písňová soutěž B. Martinů - Praha
23.čt Veřejný večer – velký sál ZUŠ v 17 h
25.so 90. výročí ČR - Boni bambini, LDO, Junior kvarteto – vystoupení – Velim v 14 h
27.-29.po-st Podzimní prázdniny /volno/
Galerie V Zahradě: KERAMICKÉ SETKÁNÍ – 23.čt – 25.11. vernisáž v 16 h v muzeu
Listopad
3.po „Poetické dopoledne“– LDO /M.Longinová/– malý sál v 9 a 10 h /pro Gymnázium Kolín/
4.út Výchovný koncert – představení - taneční obor – L. Šťastná
5.st
Pedagogická rada v 10.30h – velký sál, umělecká rada v 9.30 h – č. 14
/středa/
6.čt Výtvarný obor – Národní přehlídka VO ZUŠ – Šternberk u Olomouce
12.st Předávání lit. cen /LDO/ - Stipendijní nadační fond – Měst. knihovna Kolín
17.po DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII /volno/
20.čt Třídní schůzka – B. Beranová – velký sál v 16 h
24.po Přehlídka tanečních oborů ZUŠ Středočeského kraje – Měst. divadlo Kolín v 18 h
27.čt Veřejný večer – velký sál ZUŠ v 17 h
27.čt-29.so Pěvecká soutěž – Olomouc /P. Hlavatý/
Prosinec
1. po-2.út Taneční obor – J. Haššáková - Plzeň
3. st Provozní porada v 10.30h – velký sál /středa/
4. čt Představení nástrojů – pořad pro PHV /J. Tichá/– velký sál v 15.30 h
5. pá „Adventní dopoledne“ – LDO /M. Longinová/ - malý sál v 9 a 10h /pro ZŠ/
9. út Třídní schůzka – Velký Osek
9. út Výchovný koncert pro MŠ – velký sál v 9 a 10h /R. Francová/
9. út Vystoupení Bon bambini – muzeum Kolín
9. út Vánoční koncert - Kutná Hora – akordeonový soubor /M. Podnecký/ v 18 h
11. čt Veřejný večer – velký sál ZUŠ v 17 h
13. so Vánoční koncert – Grunta /kostel/ – soubory – v 15 h
14. ne Vánoční koncert ARCHI a Boni bambini – Evangelický kostel v 15 h
15. po Třídní schůzka – Cermanová, Neřoldová – malý sál v16 h
15. po Třídní schůzka – K. Cermanová – malý sál v 18 h
15. po Vystoupení Boni bambini, Dechový orchestr – koncert VDO Kolín – Městské divadlo
16. út Třídní schůzka – M. Neřoldová – malý sál v 16 h
16. út Vánoční výchovný koncert pro MŠ Starý Kolín – S. Savilová, K.Civín
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17. st Třídní schůzka – D. Kopečný – malý sál v 16h
17. st „Cestou do Betléma“ – LDO /M. Longinová, J. Červín, R. Kvíz/ - D 33 v 18 h
17. st Vánoční koncert s tř. schůzkou - Týnec n. L. a Starý Kolín – K. Civín – v 16 h
18. čt Vánoční koncert komorní hry – velký sál v 17 h
20. so Vánoční koncert - Lošany – akordeonový soubor /M. Podnecký/ - v 17 h
22. 12. po-pá 2. 1. 09 VÁNOČNÍ PRÁZDNINY /volno/
Galerie V Zahradě: 3. 12. -9. 1. 09 Ivana Lomová – Malba – vernisáž /s galerií U Zl. štiky/
Leden
4. ne Taneční obor – J. Haššáková - Praha
15. čt Koncert dobré vůle - velký sál ZUŠ v 17 h
17. so „ZUŠ ve Futuru“ – vernisáž výstavy VO – centrum Futurum v 15 h
21. st Pedagogická rada v 10.30h – velký sál, Umělecká rada v 9.30 h – č. 14
/středa/
22. čt Veřejný večer dechového oddělení – velký sál ZUŠ v 17 h
26.po Třídní schůzka – I. Svobodová – malý sál v 16 h
27. út Třídní schůzka – R. Francová – malý sál v 16 h
28. st Okresní kolo soutěže – Taneční obor – 4.ZŠ Lipanská Kolín v 13 h
28. st Třídní schůzka – M. Mlčochová – malý sál v 16 h
29. čt Třídní schůzka – M. Podnecký – velký sál v 16 h
30. pá Pololetní prázdniny /volno/
Galerie V Zahradě: 14. 1.-25. 2. Jaroslav Valečka – Malba – vernisáž /s galerií U Zl. štiky/
Únor
2. po - 6. pá Jarní prázdniny /volno/
10. út Třídní schůzka – M. Staško – malý sál v 16h
11. st Provozní porada v 10.30h – velký sál /středa/
11. st Třídní schůzka – M. Červeňák – malý sál v 16h
12. čt Neveřejná generálka pěveckého oddělení velký sál 17.00 h
17. út Třídní schůzka – S. Savilová – malý sál v 16h
17. út Okresní kolo soutěže – Sólový a komorní zpěv – ZUŠ Pečky
18. st Okresní kolo soutěže – Dechové a bicí nástroje - malý sál v 13 h
19. čt „Setkání s tvorbou našich a svět. autorů“- LDO /H. Malehová/ - velký sál v 18 h
26. čt Veřejný večer – velký sál ZUŠ v 17h
26. čt Okresní kolo soutěže – Smyčcové orchestry – malý sál v 17.30 h
Galerie V Zahradě: 27.2.pá-27.3. Fotoateliér ZUŠ - výstava – vernisáž v 18 h
Březen
2. po Třídní schůzka – Z. Štefanec – malý sál v 16 h
3. út Třídní schůzka- M. Rajdlová – malý sál v 16 h
3. út „Dětská scéna“ – přehlídka /LDO/ - DDM Kolín v 8 h
4. st Provozní porada v 10.30h – velký sál /středa/
4. st Třídní schůzka – E. Skuhrová- malý sál v 16 h
9. po Třídní schůzka - J.Valášek – malý sál v 16 h
9. po Třídní schůzka – J. Červín – malý sál v 18 h
10. út Třídní schůzka – J. Rynda – malý sál v 16 h
11. st Třídní schůzka – Z. Poklopová – malý sál v 16 h
12. čt Koncert Společnosti Jana Kubelíka - malý sál (16.00 – 22.00 h) pronájem
12. čt Třídní schůzka – W. Samandari – velký sál v 16h
16. po-17. út Krajské kolo soutěže – Dechové a bicí nástroje – velký a malý sál v 10 h
18. st-19. čt Krajské kolo soutěže – Sólový a komorní zpěv – Benátky n. Jizerou
18. st Třídní schůzka – D. Vaníčková – malý sál v 16 h
20. pá SPOLEČENSKÝ VEČER ZUŠ – ZÁMECKÁ OD 19 h00
21. so „Wolkerův Prostějov“ – přehlídka /LDO/ – krajské kolo – DDM Kolín v 8 h
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23. po Třídní schůzka – J. Forman – malý sál v 16 h
23. po Krajské kolo soutěže – Smyčcové orchestry – ZUŠ Mladá Boleslav
23. po Krajské kolo soutěže – Taneční obor – ZUŠ Černošice – Praha Kobylisy
25. st Třídní schůzka – J. Tichá – malý sál v 16 h
26. čt Veřejný večer – velký sál ZUŠ v 17 h
31. út Třídní schůzka – J. Stašková – malý sál v 16 h
Duben
1. st Pedagogická rada v 10.30h – velký sál, umělecká rada v 9.30h – č. 14
1. st Představujeme mladé umělce – Konzervatoř Teplice /flétny/ v 18 h malý sál (15 – 19 h)
2. čt Třídní schůzka – P. Brůža – malý sál v 17 h
2. čt SETKÁNÍ u příležitosti DNE UČITELŮ - sborovna v 18 h
4. so „Dětská scéna“ – přehlídka /LDO/ - DDM Kolín v 8 h
4. so „Pardubická arabeska“ – taneční obor
6. po Třídní schůzka – J. Čmugr – malý sál v 16 h
7. út /2./Základní škola Kmochova – malý sál 8–12h a 17-19 h – pronájem
8. st Večer klavírního oddělení – malý sál v 17 h
9. čt - 13. po Velikonoční prázdniny /volno/
18. so „Hradecká Odette“ – taneční obor
17. pá - 19. ne Ústřední kolo soutěže – Dechové a bicí nástroje – ZUŠ Vysoké Mýto
20. po Třídní schůzka – V.Buřilová – malý sál v 16 h
21. út Třídní schůzka – J. Poklop – malý sál v 16 h
22. st Třídní schůzka – J. Skuhra – malý sál v 16 h
23. čt Třídní schůzka – V.Sniehotta – velký sál v 16.30 h
23. čt Třídní schůzka – M. Vlk a P. Mach – velký sál v 18 h
24. pá - 25. so Ústřední kolo soutěže – Smyčcové orchestry – ZUŠ Olomouc Žerotín
24. pá - 26. ne Ústřední kolo soutěže – Sólový a komorní zpěv – ZUŠ Turnov
25. so „Stap Praha“ – taneční obor
29. st KONCERT UČITELŮ – Měst. divadlo Kolín v 18 h
30. čt I. absolventský koncert – velký sál ZUŠ v 17 h
Galerie V Zahradě: 16. 4. - 4. 5. “5+1“ – Grafika – vernisáž v 18 h
Květen
30. 4. - 4. 5. Evropský hudební festival mládeže Neerpelt /Belgie/ – ACHI
1. pá Svátek práce /volno/
1. pá - 3. ne Ústřední kolo soutěže – taneční obor – ZUŠ Pardubice – Polabiny
6. st Provozní porada v 10.30 h – velký sál
6. st Veřejný večer souborů – Měst. divadlo Kolín v 18 h
7. čt „Pohádkové odpoledne“ – LDO – M. Longinová - malý sál v 17 h
8. pá Muzeum knihy a zámek Žďár n. Sázavou – exkurze LDO - odjezd v 8.30 h
8. pá Den vítězství /volno/
10. ne Přehlídka smyčcových orchestrů – Synagoga v 18 h
11. po Večer smyčcového oddělení – malý sál v 17 h
12. út Kytarový koncert – malý sál v 17 h
13. st Večer pěveckého oddělení – malý sál v 18 h
14. čt Třídní schůzka – J. Hruška – velký sál v 1 h
14. čt Syntezátorový koncert – velký sál v 18 h
19. út Třídní schůzka – J. Dojčiak, L. Zenknerová – malý sál v 16 h
20. st Baletní večer – Měst. divadlo v 18 h
20. st - 22. pá DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ZUŠ FR. KMOCHA KOLÍN
20. st „Funkeho Kolín“ – prezentace – FOTO - malý sál v 17 h
21. čt „Cesta za pohádkou“ – LDO – M. Longinová – „D33“ v 17 h
21. čt Třídní schůzka – M. Prokeš – velký sál v 17 h
25. - 27. po-st TALENTOVÉ ZKOUŠKY DO VŠECH OBORŮ /po-st/ 14-17 h
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25. po Výstava fotografického oboru ve skříňkách Měst. divadla Kolín
27. st „Případ Sh. Holmese“ – LDO – M. Longinová – D33 v 18 h
27. st „Violoncellový recitál“ – malý sál v 18 h /zkouška v 16 h/
28. čt II. absolventský koncert – velký sál ZUŠ v 17 h
Galerie V Zahradě: 6.5.-29.5. Vladimír Hanuš – Malba – vernisáž v 18 h
Červen
4.čt III. absolventský koncert – velký sál ZUŠ v 17 h
5.pá Varhanní koncert – Evangelický kostel v 17 h
8.-12.po-pá ZÁVĚREČNÉ A POSTUPOVÉ ZKOUŠKY
9.út Absolventský koncert žáků – Obecní úřad Velký Osek - v 18 h
10.6. Výchovný koncert pro ZŠ – dechové nástroje - Zámecká v 10 h
10.st „Zájezd“ – LDO – M. Longinová – D33 v 18 h
11.čt Výchovný koncert pro MŠ – velký sál ZUŠ v 9 h
16. út Koncert malých klavíristů – ze tř. p.uč. Mlčochové malý sál v 17 h
16. út „Marie Stuartovna“ – LDO – H. Malehová – D 33 v 18 h
16. út - 20. so „Wolkerův Prostějov“ – národní přehlídka LDO
17. st Pedagogická rada v 10.30h – velký sál, umělecká rada v 9.30 h – č. 14
18. pá „Marie Stuartovna“ – LDO – H. Malehová – /pro MŠ/ D 33 v 10.30 h
19. - 21. pá - ne „Janáčkovy Hukvaldy“ – pěvecké oddělení
25. čt Vyhlášení úspěšných žáků – velký sál v 17 h
24. -26. st - pá Soustředění Dechového orchestru ZUŠ – Masarykův tábor Soběšín
25. čt „Marie Stuartovna“ – LDO – H. Malehová – /pro MŠ/ D 33 v 10.30 h
29. po Třídní schůzka – M. Staško - malý sál v 16 h
29. po Rozloučení se školním rokem – Zahrada a sborovna školy v 16 h!
Galerie V Zahradě: 3. 6.- 30. 6. Výtvarný obor ZUŠ – výstava – vernisáž v 16 h
Červenec
1. - 31. st - pá DOVOLENÁ
Srpen
1. - 26. so - st DOVOLENÁ
1.- 8. so - so Soustředění Boni bambini – Rokytnice nad Jizerou
15. - 22. so - so Soustředění smyčc. orch. Archi – Albrechtice v Jizerských horách
27. čt Provozní porada – přípravný týden – velký sál v 10.30 h
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Plán práce ZUŠ Kolín 2009/2010
Září 2009
1. út Zahájení školního roku – zápis v 13 h
2. st Pedagogická rada v 10.30h – velký sál, umělecká rada v 9.30 h – /č.14/
18. pá „Případ Sh. Holmese“ aneb Podezřelý kouzelník – Divadélko pro 33 /M. Longinová
LDO - představení v rámci Kašparova kolínského mimoriálu/ – v 16 h
20. ne Koncert ARCHI – Kutná Hora - Sedlec
28. po DEN ČESKÉ STÁTNOSTI /volno/
Galerie V Zahradě: 24. čt-1.10. výsledky práce grafické dílny – vernisáž v 17 h
Říjen
7. st Provozní porada v 10.30h – velký sál /středa/
21. st F.Schiller: Marie Stuartovna D 33 10 h LDO pro střední školy
22. čt Veřejný večer – velký sál ZUŠ v 17h
23. pá F.Schiller: Marie Stuartovna D 33 18.30 h LDO pro střední školy
28. st DEN VZNIKU SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU /volno/
29. - 30. čt - pá Podzimní prázdniny /volno/
Galerie V Zahradě: 3. so. Funkeho Kolín – zahájení v 15.45 h /synagoga 12.30 h/
Listopad
4. st Pedagogická rada v 10.30 h – velký sál, umělecká rada v 9.30 h – č. 14
9. po F.Schiller: Marie Stuartovna D 33 10 h LDO pro střední školy
12. čt Klavírní koncert - František Hudeček – velký sál ZUŠ v 18 h
17. út DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII /volno/
23. po Přehlídka tanečních oborů ZUŠ Středočeského kraje – Měst. divadlo Kolín v 18 h
26. - 28. čt - so Pěvecká soutěž - Olomouc
26. čt Veřejný večer – velký sál ZUŠ v 17 h
11. st Výchovný koncert pro MŠ Velký Osek
27. pá Rozsvícení vánočního stromu - Boni bambini – Kolín -náměstí
Galerie V Zahradě: 4. 11. – 4. 12. Zdeněk Tománek: Nechci v kleci – vernisáž v 18 h
Prosinec
2. st Provozní porada v 10.30 h – velký sál
3. čt Představení nástrojů – pořad pro PHV /J. Tichá/– velký sál v 15.30 h
4. pá Vyhlášení literárních cen – LDO – M.Longinová Městská knihovna 16 h
7. po Třídní schůzka – K. Cermanová – malý sál v 16 h
7. po Dechový orchestr – koncert VDO Kolín – Městské divadlo
10. čt Výchovný koncert pro MŠ – velký sál v 9 a 10h /B. Beranová, J. Blažková/
10. čt Veřejný večer – velký sál ZUŠ v 17 h
12. so Vánoční koncert – Grunta /kostel/ – soubory – v 15 h
13. ne Vánoční koncert ARCHI /10 let/ a Boni bambini – Měst. divadlo Kolín v 15 h
14. po Koncert ARCHI – muzeum Říčany v 17 h
15. út Pronájem 2.ZŠ – malý sál 8 – 12 hod.
15. út Třídní schůzka PHV Baby – K. Cermanová – malý sál v 16 h a 17.30 h
16 .st Pronájem 2.ZŠ – malý sál 8 – 12 h, 17.30 – 19 h
15. út Vánoční koncert Velký Osek 16.30 h
15.út Vánoční třídní schůzka – K. Civín – Velký Osek v 16 h
16. st „Zasněžený práh“ – LDO – M. Longinová, J. Červín – D 33 v 18 h
16. st Vánoční koncert, tř. schůzka - Týnec nad L. a Starý Kolín – K. Civín – v 16 h
16. st Večer poezie – Zasněžený práh – M.Longinová - D 33 v 18 h
17. čt Vánoční koncert komorní hry – velký sál v 17 h
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17. čt Vánoční koncert /Ženský pěv. sbor a Boni Bambini/– Muzeum Kolín v 17 h
17. čt Koncert Janka Ledeckého – Boni Bambini - Zámecká v 19 h
21. po VÁNOČNÍ POSEZENÍ – TAVERNA V 18 h
23. 12. st-pá 1.1. 09 VÁNOČNÍ PRÁZDNINY /volno/
Galerie V Zahradě: 12. 12.-22. 1. Salón kolínských výtvarníků s RMK - vernisáž 12. 12. so
ve 14 h
Leden
14. čt Koncert dobré vůle - velký sál ZUŠ v 17 h ???
20. st Pedagogická rada v 10.30 h – velký sál, Umělecká rada v 9.30h – č. 14
21. čt Veřejný večer dechového oddělení – velký sál ZUŠ v 17 h
23. so koncert STAP – J. Haššáková /TO/ - Praha, Saleziánské divadlo
25. po Třídní schůzka – M. Mlčochová – malý sál v 17 h
26. út Třídní schůzka – R. Francová – malý sál v 16 h
27. st Třídní schůzka – M. Podnecký – velký sál v 16 h
29. pá Pololetní prázdniny /volno/
Galerie V Zahradě: 27.1.-5.3. Jiří Černý: Pocta fialové – vernisáž v 18 h středa
Únor
1. po Třídní schůzka – Z. Štefanec – malý sál v 16 h
2. út Třídní schůzka – M. Červeňák – malý sál v 17 h
3. st Okresní kolo – komorní hra dechy – velký sál v 10 h
8. po-14.pá Jarní prázdniny /volno/
17. st Provozní porada v 10.30h – velký sál /středa/
23. út Třídní schůzka – I. Svobodová – malý sál v 16.30 h
24. st Třídní schůzka – S. Savilová – malý sál v 16 h
25. čt Veřejný večer – velký sál ZUŠ v 17 h
Březen
3. st Třídní schůzka – E. Skuhrová – malý sál v 16 h
3. st-4.čt Krajské kolo – komorní hra dechy – ZUŠ Čelákovice
8. po Okresní kolo – komorní hra smyčce – malý sál v 16 h
9. út „Dětská scéna“ – okresní kolo recitační soutěže – LDO – DDM v 8 h
10. st Provozní porada v 10.30h – velký sál /středa/
15. po Třídní schůzka – J. Červín – malý sál v 18 h
17. st Třídní schůzka – Z. Poklopová – malý sál v 16 h
18. čt Klavírní koncert - Pavel Voráček – velký sál v 18 h
22. po Setkávání s poezií – LDO H.Malehová – velký sál 18.30 h
22. po Bicí nástroje – seminář – Martin Vajgl – malý sál v 17 h
23. út Třídní schůzka – M. Rajdlová – malý sál v 16 h
23. út „Wolkerův Prostějov“ – krajské kolo soutěže v přednesu – LDO – DDM v 8 h
23. út Krajské kolo soutěže – dechové orchestry – ZUŠ Čáslav
25. čt Veřejný večer – velký sál ZUŠ v 17h
26. pá SPOLEČENSKÝ VEČER ZUŠ – ZÁMECKÁ OD 19:00 HOD – „Starý pecky“
29. po Třídní schůzka – J. Čmugr – malý sál v 16 h
30. út Třídní schůzka – J. Poklop – malý sál v 16 h
30. út Klavírní koncert - Václav Mlčoch – malý sál v 19 h
31. st Třídní schůzka – D. Vaníčková – malý sál v 16 h
31. st Třídní schůzka – W. Samandari – velký sál v16 h
31. st Třídní schůzka – M.Prokeš – velký sál v 17.30 h
31. st SETKÁNÍ u příležitosti DNE UČITELŮ - sborovna v 18 h
Galerie V Zahradě: 10.3.-9.4. Otčenášková –Richtrová: In memoriam – vernisáž 10.3.
Duben
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1. čt - 5. po Velikonoční prázdniny /volno/
7. st Pedagogická rada v 10.30h – velký sál, umělecká rada v 9.30h – č. 14
7. st Večer klavírního oddělení – malý sál v 17 h???
7. st Krajské kolo – komorní hra smyčce – ZUŠ Brandýs nad Labem
11. ne „Dětská scéna“ – krajské kolo recitační soutěže – LDO – DDM v 8 h
12. po - 18. ne – Sympozium – Výtvarný obor
13. út Krajské kolo soutěže – LDO – ZUŠ Pečky
16. - 18. pá -ne Ústřední kolo – komorní hra dechy – ZUŠ Liberec
17. so Pardubická arabeska – J. Haššáková – TO
17. so Pěvecká soutěž – „Mozart“ - Praha
18. ne festival B. M. Černohorského – ARCHI – Nymburk, chrám sv. Jiljí v 18 h
19. po „Změna osvětlení“ – monodrama - LDO – D 33 v 17 h
20. út Třídní schůzka – J. Tichá – malý sál v 16 h.
20. út Krajské kolo soutěže – taneční a jazzové orchestry – ZUŠ Poděbrady
21. st Třídní schůzka – J. Dojčiak, L. Zenknerová – malý sál v 17 h
24. so koncert STAP – J. Haššáková /TO/ - Praha, Saleziánské divadlo
25. ne Přehlídka smyčcových orchestrů – Evangelický kostel v 18 h
26 .po Třídní schůzka – J. Forman – malý sál v 16h- ???
27. út Třídní schůzka – B. Beranová – malý sál v 17h
28. st KONCERT UČITELŮ – Měst. divadlo Kolín v 18h
29 .čt I. absolventský koncert – velký sál ZUŠ v 17h
Galerie V Zahradě: 12.4.-17.4. výstava „Z malířského sympozia“ ZUŠ
28.4.-28.5. Tamara a Jan Brabencovi: Symbióza s kůží – vern. v 18 h
Květen
1. so Svátek práce /volno/
4. út Třídní schůzka – M. Balcarová – malý sál v 18h
5. st Provozní porada v 10.30h – velký sál /středa/
5. st Veřejný večer souborů – Měst. divadlo Kolín v 18h
7. pá 200. výročí K. H. Máchy – LDO – knihovna Poděbrady v 18 h
7.-9. pá-ne Ústřední kolo – dechový orchestr – ZUŠ Letovice
8. so Den vítězství /volno/
10. po Večer smyčcového oddělení – malý sál v 17 h
11. út Kytarový koncert – malý sál v 17 h
12. st Večer pěveckého oddělení – malý sál v 18 h
13. čt Třídní schůzka – J. Hruška – velký sál v 16 h
13. čt Festival krajských soutěží ZUŠ – LDO - Rakovník
13. čt Syntezátorový koncert – velký sál v 18 h
15. so Dechový orchestr ZUŠ – účinkování– Nová Paka
17. po Třídní schůzka – V. Buřilová – malý sál v 16 h
18. út Třídní schůzka – V. Sniehotta – malý sál v 16 h
19. st Třídní schůzka – J. Skuhra – malý sál v 16 h
19. st-21. pá DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ZUŠ FR. KMOCHA KOLÍN
20. čt Třídní schůzka – P. Brůža – velký sál v 16 h
20. čt Třídní schůzka – M. Vlk – velký sál v 18 h
21. pá „Ve světě fantazie“ – LDO – Longinová – malý sál v 18 h
21.-23 .pá-ne Ústřední kolo – komorní hra smyčce – ZUŠ Jindřichův Hradec
24. po Třídní schůzka – J. Valášek – malý sál v 16 h
24. po Koncert mladých umělců - Klavírní trio – malý sál v 18 h
24. - 26. po - st TALENTOVÉ ZKOUŠKY DO VŠECH OBORŮ 14-17 h
26. st Třídní schůzka – D. Kopečný, P. Mach - velký sál v 16 h
26. st Baletní večer – Měst. divadlo v 18 h
26. st „Americké jaro“ – synagoga v 18 h
27. čt II. absolventský koncert – velký sál ZUŠ v 17 h
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28. pá „Pojďme spolu za pohádkou“ – LDO – Longinová – malý sál v 18 h
30. ne koncert ARCHI - chrám Povýšení sv. Kříže Poděbrady v 19 h
31. po Klavírní koncert - Pavel Voráček – malý sál v 18 h
Červen
3. čt III. absolventský koncert – velký sál ZUŠ v 17 h
3. -6. čt - ne Ústřední kolo – literárně–dramatický obor – ZUŠ Uherské Hradiště
4. pá Varhanní koncert – Evangelický kostel v 17 h
3. - 8. čt - út zájezd Dechový kvintet, M. Balcarová, W. Samandari – Makarska /Chorv./
7. po Třídní schůzka – J.Forman – malý sál v 16 h
7. - 11. po - pá ZÁVĚREČNÉ A POSTUPOVÉ ZKOUŠKY /16.st Týnec – K. Civín/
8. út Absolventský koncert žáků – Obecní úřad Velký Osek - v 18 h
11. - 12. pá - so Ústřední kolo – taneční a jazzové orchestry – ZUŠ Litvínov Chudeřín
10. čt Výchovný koncert pro MŠ – velký sál ZUŠ v 9 a 10 h, v 17 h pro veřejnost
11. pá koncert Dechového orchestru ZUŠ – náměstí v 16:30h – Kmochův Kolín
12. so Dechové kvinteto – W. Samandari – synagoga v 11:45 a 19:40 h – K. Kolín
12. so koncert Dixík – M.Vlk – synagoga – v 18h – Kmochův Kolín
12. so koncert ARCHI – synagoga v 19h – Kmochův Kolín /Junior Kvarteto v 18:20 h/
15. út-19. so „Wolkerův Prostějov“ – národní kolo soutěže v přednesu – LDO – Prostějov
16. st Pedagogická rada v 10.30h – velký sál, umělecká rada v 9.30h – č. 14
23. st PRONÁJEM II. ZŠ 8.00 – 13.00 hod
23. st „Poetické setkání“- LDO – Longinová – malý sál v 18 h
18.-23.pá-st zájezd ARCHI – Makarska /Chorvatsko/
24. čt Vyhlášení úspěšných žáků – velký sál v 17 h
24. čt Třídní schůzka – M. Staško – malý sál v 16 h
24. čt ROZLOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM - „PARNÍK“ p. Martínka v 18 h
27. - 29. ne - út Soustředění Dechového orchestru ZUŠ – Masarykův tábor Soběšín
29. út PRONÁJEM II. ZŠ 8.00 – 13.00 h
Galerie V Zahradě: 1. 6. - 30. 6. školní výstava VO – vernisáž v 16 h
Červenec
1. - 31. čt - so DOVOLENÁ
Srpen
1. - 29. ne - ne DOVOLENÁ
31. 7. - 7. 8. so - so Soustředění Boni bambini – Rokytnice nad Jizerou
14. - 21. so - so Soustředění smyčc. orch. Archi – Krušné hory
30. po Provozní porada – přípravný týden – velký sál v 10.30 h
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Výsledky dotazníku pro rodiče
Chodí vaše dítě do ZUŠ rádo?
Doporučil(a) byste tuto školu
dětem svých přátel?
Považujete vztah učitelů ZUŠ
a vašeho dítěte za přátelský?
Považujete nároky učitelů ZUŠ
za přiměřené?
Splnila výuka v ZUŠ vaše
očekávání?
Co konkrétně vám ve výuce
chybí?
Vnímáte celkovou atmosféru
v ZUŠ jako pozitivní?
Máte negativní zkušenosti
z jednání s pracovníky ZUŠ?
Co konkrétně byste v ZUŠ
změnili?
Považujete prezentaci ZUŠ na
veřejnosti za dostatečnou?
Navštěvujete akce pořádané
ZUŠ?
Považujete dostupnost
informací o ZUŠ za dobrou?
Navštívil(a) jste někdy www
stránky ZUŠ?

ano
61%

spíše ano
37%

spíše ne
1%

ne
1%

78%

21%

1%

0%

86%

14%

0%

0%

82%

16%

1%

1%

68%

31%

1%

0%

84% - nic
60%

39%

16% - konkrétní náměty
(viz níže)
0%
1%

95% - ne

5% - ano

82% - nic

18% - konkrétní náměty
(viz níže)
13%
1%

31%

55%

43%

24%

27%

6%

30%

61%

8%

1%

54% - ano

46% - ne

Konkrétní náměty rodičů
•
•
•
•

Umožnit častější prezentaci žáků na veřejnosti.
Nevyhovující rozměry šatny v TO.
Zlepšit osvětlení na chodbách.
Problematika nahrazování hodin odpadlých z důvodu konání akce školy.
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Výsledky dotazníku pro žáky
Který obor ZUŠ navštěvuješ?
Kolikátý rok letos navštěvuješ
ZUŠ?
Kdo ti doporučil, abys
navštěvoval(a) ZUŠ?

Těšíš se vždy na vyučování ?
Jsi spokojen(a) se svým
učitelem?
Splnila výuka v ZUŠ tvoje
očekávání?
Co ti ve výuce chybí?

pouze: HO – 74, VO – 6, TO – 15, LDO – 0,
několik oborů současně - 24
1. - 19
2. - 22
3. - 20
4. a více - 58
vlastní rozhodnutí -54%, rodiče-37%, kamarád-3%,
někdo jiný-6%

ano
50%

spíše ano
48%

spíše ne
2%

ne
0%

96%

4%

0%

0%

87%

13%

0%

0%

Co bys v ZUŠ změnil(a)?

95% - nic

5% - konkrétní námět

89% - nic

11% - konkrétní námět
(viz níže)
24%
14%

Navštěvuješ akce ZUŠ?

34%

27%

Chtěl(a) bys příští rok
pokračovat v návštěvě ZUŠ?
Doporučil(a) bys ZUŠ Kolín
svým kamarádům?
Myslíš, že v budoucnu
využiješ, co ses v ZUŠ
naučil(a)?

68%

22%

7%

69%

25%

4%

56%

35%

9%

3%
2%
0%

Konkrétní náměty žáků
•
•
•

Malý, nevyhovující prostor pro čekání na výuku.
Chybí možnost parkování kol ve dvoře.
Zlepšit osvětlení na chodbách.

Co se podařilo v minulosti:
Bývalému vedení se podařilo zajistit vysokou úroveň a kvalitu základního uměleckého
vzdělávání a širokou nabídku jednotlivých předmětů ve všech čtyřech oborech, a to
zejména prostřednictvím kvalitního pedagogického sboru a profesionální organizační
práce vedení i jednotlivých učitelů.
V minulosti byla na kolínskou kulturní scénu uvedena řada kvalitních akcí školy, které
jsou dnes již tradiční součástí místního kulturního života a stabilně tak přispívají
k budování dobrého jména a vysokého kreditu školy.
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Co se podařilo za poslední tři školní roky:
Pedagogický sbor byl rozšířen o několik nových mladých kolegů, kteří prokázali své
dobré profesní schopnosti a budou schopni navázat na tradiční vysokou kvalitu
pedagogické práce svých starších kolegů.
Pestrou nabídku kulturních a vzdělávacích aktivit se podařilo rozšířit o několik titulů,
které byly velmi dobře přijaty žáky, pedagogy i veřejností a s velkou
pravděpodobností se v budoucnu opět uskuteční.
Co se zatím nepodařilo:
Až na výjimky se nepodařilo výrazným způsobem zvýšit zájem veřejnosti o některé
akce pořádané školou.
U zřizovatele se nepodařilo prosadit změnu přístupu k financování provozu školní
galerie V Zahradě.

2.4. Podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů
školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání
Škola pracuje s řadou metod a nástrojů, které podporují žáky při jejich studiu a
motivují je ke zvyšování kvality přípravy. Vesměs byly tyto postupy převzaty z dob
před sledovaným obdobím. Žáci mají např. možnost zapůjčení hudebního nástroje,
existuje možnost žádosti o sociální slevu na školném za předem přesně stanovených
podmínek. Od školného jsou osvobozeni žáci, kteří se umístí v krajských a ústředních
kolech soutěží ZUŠ. Finančně zvýhodněni jsou žáci oborů, o které je malý zájem.
Škola také organizuje další aktivity mimo vlastní vyučování, jejichž smyslem je
podpořit zájem žáků o zvolený obor a ještě více je motivovat pro další práci. Patří
sem například příležitostné pořádání zájezdů na různá umělecká vystoupení a výstavy
nebo organizování letních soustředění, odborných kurzů a seminářů. Tyto akce jsou
plně závislé na individuální iniciativě a dobrovolnosti jednotlivých pedagogů a školou
jsou částečně dotovány podle aktuálních finančních možností. Některé z nich mají již
mnohaletou tradici, jiné byly zavedeny v nedávné době. V průběhu sledovaného
období byly nově uspořádány například dvě soustředění dechového orchestru
v kempu v Soběšíně na Sázavě, dva odborné semináře uspořádalo oddělení bicích
nástrojů a pedagogové výtvarného oboru zorganizovali již výše zmíněnou grafickou,
fotografickou a malířskou dílnu. V nedávné době se uskutečnila dílna v LDO. Škola
také v posledních letech navázala na tradici pořádání vystoupení profesionálních
umělců přímo ve svých prostorách a snaží se tak svým žákům i široké veřejnosti
přiblížit špičkové umělecké výkony zejména v hudební oblasti. Činnost galerie
V Zahradě potom plní podobnou funkci v oblasti umění výtvarného. Žáci tak mohou
navštěvovat výstavy i jejich vernisáže v rámci výuky přímo ve škole. Stále
přežívajícím problémem je však mnohdy malý zájem veřejnosti, ale i žáků školy
a jejich rodičů o tyto pořady.
Mimo aktivity podporující žáky, klade škola velký důraz na dobré vztahy a spolupráci
s rodiči. Ty se primárně odehrávají na úrovni individuálních kontaktů mezi rodičem a
učitelem. Na této úrovni jsou řešeny také problémy související s průběhem
vzdělávání. Pouze výjimečně vstupuje do některých komplikovaných situací vedení
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školy. V průběhu sledovaného období však nebyla zaznamenána žádná oficiální
stížnost.
Významnou formou kontaktů rodičů se školou, která jim zároveň umožňuje srovnání
výkonu jejich dětí s ostatními žáky školy, je pravidelné pořádání třídních schůzek,
veřejných večerů a dalších vystoupení žáků školy, či pravidelné každoroční výstavy
výtvarného oboru.
V rámci zlepšení komunikace s rodiči a veřejností byly vytvořeny nové internetové
stránky školy, na kterých zájemce najde veškeré informace související s životem a
provozem školy, pravidelně jsou aktualizovány měsíční programy akcí pořádaných
školou a informace o probíhající výstavě v Galerii V Zahradě. Pravidelně měsíčně jsou
také aktualizovány informace o akcích školy v několika vývěsních skříňkách ve městě.
Před každou vernisáží výstavy ve školní galerii a významnější akcí pořádanou školou
je rozesláno kolem sto padesáti pozvánek významným osobnostem, institucím a
školám v Kolíně a okolních městech. Většina akcí školy je také propagována formou
výlepu plakátů, které vznikají ve vlastní režii školy. Pouze v některých případech ve
spolupráci s profesionálním grafikem. Škola využívá také některé další informační
systémy jako je reklamní plocha v propagačních materiálech města a na informační
tabuli umístěné na hlavním námětí nebo hlášení místního rozhlasu.
Co se podařilo v minulosti:
V minulých letech se postupně vyprofiloval systém metod nástrojů směřujících
k podpoře a motivaci žáků školy, který mohl být bez větších úprav přenesen do
současnosti.
Z iniciativy bývalého vedení školy byla založena galerie V Zahradě, která se stala
specifickou součástí školy.
Byly vytvořeny první webové stránky školy.
Co se podařilo za poslední tři školní roky:
Byly zavedeny nové aktivity na podporu žáků školy, které se velmi dobře osvědčily a
v příštích letech budou opět zařazeny do plánu práce.
Byl renovován design a nabídka webových stránek, které jsou pravidelně
aktualizovány.
Co se zatím nepodařilo:
Nepodařilo se získat pedagogy pro spolupráci na aktualizaci webových stránek.

2.5. Výsledky vzdělávání žáků
Škola si dlouhodobě udržuje vysoký standard kvality základního uměleckého
vzdělávání a z něj vyplývající velmi dobré výsledky vzdělávání žáků ve všech čtyřech
oborech. Nejlepší žáci potom reprezentují školu na veřejných vystoupeních a
soutěžích, ve kterých se pravidelně umísťují na předních místech v krajských i
ústředních kolech. Poměrně úspěšní jsou naši žáci také pokud se hlásí na školy
s uměleckým zaměřením.
Za výraz kvality práce pedagogů hudebního oboru a ukázku vynikajících výsledků
vzdělávání žáků lze jistě považovat i existenci několika hudebních souborů školy.
Dechový orchestr ZUŠ Kolín navazuje na bohatou a velmi úspěšnou kariéru tohoto
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tělesa z dob před rokem 2007. V září toho roku, po odchodu dirigenta, umělecké
vedoucí i části členů orchestru, kdy byl soubor na pokraji zániku, vyvinulo nové
vedení školy maximální úsilí na jeho záchranu a vytvořilo personální a organizační
podmínky pro jeho další existenci a rozvoj. V současné době pracuje školní dechový
orchestr velmi úspěšně pod novým vedením a je jediným dechovým orchestrem
působícím při ZUŠ v celém Středočeském kraji.
Dalším špičkovým školním souborem je smyčcový orchestr Archi, který pod vedením
svého zakladatele a současného uměleckého vedoucího pracuje již více jak deset let.
Jedná se o nejstabilnější a zároveň nejkvalitnější soubor, jakým v současnosti škola
disponuje. Dalším souborem, který podobně jako orchestr Archi pracuje pod vedením
svého zakladatele již více jak deset let, je jazzové seskupení Dixík. Spolehlivý a velmi
kvalitní soubor, který dokáže flexibilně reagovat na potřeby školy i na momentální
možnosti, pokud jde o nástrojové obsazení.
Dále ve škole působí pěvecký sbor Boni bambini, který je v současné době ve stavu
kompletní generační obměny a začíná se teprve profilovat. Existence těchto souborů
umožňuje žákům hudebního oboru uplatnit dovednosti získané v individuální výuce a
současně je neocenitelným motivačním prvkem, jak směrem k žákům školy, tak
směrem k novým zájemcům o studium v ZUŠ Kolín.
Vynikajících výsledků v uměleckém vzdělávání dosahuje stabilně již řadu let také
výtvarný obor. Dobře to ilustrují opakovaná ocenění na nejpřednějších místech ve
všech soutěžích, do kterých se kdy tento obor zapojil. Garancí pokračování tohoto
trendu jsou výrazné pedagogické a umělecké osobnosti, které v oboru působí.
K dalšímu zkvalitnění výuky a uplatnění těch nejtalentovanějších žáků oboru přispívá
rozšíření výuky o specializaci na grafiku a fotografii. Škola také pořádá specializované
výtvarné dílny nad rámec běžného vyučování.
Vysoké kvality výsledků vzdělávání žáků dosahují i obory taneční a literárně
dramatický. Působí zde také výrazné pedagogické osobnosti s bohatými praktickými
zkušenostmi. Dobré výsledky jejich práce jim umožňují pořádat řadu vystoupení,
účastnit se přehlídek a soutěží, či je přímo organizovat.
Přehled umístění žáků ZUŠ Kolín v krajských a ústředních kolech soutěží
vyhlášených MŠMT ČR a v některých dalších soutěžích s celostátní
působností
Soutěže pro školní rok 2007/2008
Krajská kola soutěže ZUŠ:
Hra na klavír - 3. místo: Anna Plačková, Alžběta Zemánková
Hra na akordeon - 1. místo s postupem: Martin Zámečník
Hra na akordeon - 2. místo: František Hůla
Hra na akordeon - 3. místo: David Ptáček
Hra na housle - 1. místo s postupem: Tereza Brožová
Hra na housle - 2. místo: Monika Pokorná
Hra na housle - čestné uznání: Kateřina Kabíčková
Hra na violu - čestné uznání: Alžběta Nemeškalová
Hra na violoncello - 2. místo: Radim Dvořák, Anežka Poklopová
Hra na kytaru - 1. místo: Adéla Jakubů
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Hra na kytaru - 2. místo: David Hejl, Jakub Havrilko
Hra na kytaru - čestné uznání: Jakub Havrilko
Krajské kolo soutěže Wolkerův Prostějov - 1. místo s postupem:
Barbora Dufková
Krajské kolo přehlídky "Dětská scéna 2008" - 1. místo s postupem:
Adéla Hietenbalová
Krajské kolo přehlídky "Dětská scéna 2008" - čestné uznání:
Eliška Bartošicová
Ústřední kola soutěží ZUŠ:
Hra na akordeon - 3. místo: Martin Zámečník
Hra na housle - 3. místo: Tereza Brožová
Národní přehlídka VO ZUŠ "Oči dokořán", Šternberk - oceněné projekty:
"Trní" - učila Ivana Erbenová, "Hrášek" - učila Alena Ertlová
36. mezinárodní dětská výtvarná výstava LIDICE 2008:
Medaile škole za kolekci keramiky
Čestné uznání: Jane Brandejská, Markéta Dostálová, Klára Jelínková, Tereza
Kadlečková, Eliška Kukalová, Kristýna Piroutková, Veronika Puchnerová, Eliška
Seidlová, Viktorie Urbanová, Anna Vrabcová, Marek Zámečník
Pěvecká soutěž Žďár nad Sázavou - 3. Místo: Johana Jeřábková
Pěvecká soutěž W. A. Mozarta Praha - 3. Místo: Tomáš Vilímec
čestné uznání: Eliška Šeráková
Pěvecká soutěž Olomouc - 1. Místo: Tomáš Vilímec

Soutěže pro školní rok 2008/2009
Krajská kola soutěží ZUŠ
Sólový zpěv - 2. místo: Johana Jeřábková, Tomáš Vilímec
Sólový zpěv - čestné uznání: Terezie Cinerová, Nikola Suchová
Hra na fagot - 1. místo s postupem: Jiří Mašín
Hra na trubku - 1. místo s postupem: David Ševčík
Hra na baryton - 1. místo s postupem: Vojtěch Kaprálek
Hra na klarinet - 1. místo s postupem: Jan Valášek
Hra na zobcovou flétnu - 1. místo: Anna Literová
Hra na saxofon - 1. místo: Kateřina Habigtová
Hra na příčnou flétnu - 1. místo: Kateřina Pokorná
Hra na zobcovou flétnu - 2. místo: Veronika Pochová
Hra na fagot - 2. místo: Jan Vraný
Hra na příčnou flétnu - 2. místo: Tereza Glanzová
Hra na lesní roh - 2. místo: Tomáš Zatřepálek
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Hra na tubu - 2. místo: Tomáš Smutný
Hra na trubku - 2. místo: Hana Pražáková
Hra na klarinet - 2. místo: Jan Lonek, Kateřina Zeminová
Smyčcové oprchestry - 1. místo s postupem: Archi
Krajské kolo soutěže Wolkerův Prostějov - 1. místo s postupem:
Barbora Dufková, Kateřina Motáková, čestné uznání: Eliška Bartošicová
Ústřední kola soutěží ZUŠ
Hra na fagot - 1. místo: Jiří Mašín
Hra na trubku - 2. místo: David Ševčík
Hra na baryton - 3. místo: Vojtěch Kaprálek
Smyčcové orchestry - 2. místo: ARCHI
37. mezinárodní dětská výtvarná výstava LIDICE 2009: VO ZUŠ Kolín získal
hlavní cenu poroty
individuální medaile: Barbora Gajdošíková, Štěpán Korbel
medaile škole za kolekci kresby a malby:
Vojtěch Barcal, Petr Beneš, Tereza Benešová, Petr Čech, Vojtěch Höfner,
Veronika Jírovská, Tereza Kukalová, Simona Kyjovská, Anna Martínková,
Jan Novotný, Vojtěch Novotný, Barbora Papcunová, Kateřina Puncmanová,
Jan Rejholec, Magdalena Sikstová, Tereza Symonová, Anastázie Tvrzníková,
Kateřina Vokálová, Sandra Vokřálová
čestné uznání za fotografii: Petra Nováková
čestné uznání za keramiku: Štěpán Korbel, Tereza Lasíková , Jan Pelikán,
Marek Zámečník
medaile škole za kolekci kombinované techniky: Vít Jírovský,
Zuzana Provazníková, Anna Vacková
čestné uznání: Pavel Jícha, Tereza Kadlečková, Michal Tykva
57. Evropský hudební festival mládeže - Neerpelt 2009 (Belgie)
1. místo cum laude (s pochvalou): Archi

Soutěže pro školní rok 2009/2010
Krajská kola soutěží ZUŠ
Komorní hra s převahou dechových nástrojů - 2. místo: Tibor Berczik, Jan
Vraný (fagotové duo), Kateřina Pokorná, Kateřina Zvelebilová (duo příčných fléten)
Kateřina Zeminová, Martina Zeminová, David Mukařovský (klarinetové trio)
Marie Mašínová, Martina Ondrouchová, Tomáš Zatřepálek, Matěj Žaloudek (kvarteto
lesnich rohů)
Komorní hta s převahou dechových nástrojů - 3. Místo: Vojtěch Hejný,
Lubomír Jirků, Vojtěch Kaprálek, Hana Pražáková, Ondřej Severa (žesťový kvintet)
Dechové orchestry - 1. místo s postupem do ústředního kola:
Dechový orchestr ZUŠ Fr. Kmocha Kolín
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Komorní hra s převahou smyčcových nástrojů - 1. místo s postupem do
ústředního kola: Monika Pokorná, Lucie Kasanová, Radim Dvořák (smyčcové trio)
Krajské kolo soutěže LDO ZUŠ - 1. místo s postupem do ústředního kola:
Klára Hloušková, Jan Baško, Adéla Hietenbalová, Kateřina Rusková
Suotěžní přehlídka "Dětská scéna" - 1. místo s postupem do ústředního
kola: Martin Řehák
Soutěžní přehlídka "Wolkerův Prostějov" (LDO) - čestné uznání:
Barbora Kučerová, Adéla Hietenbalová

Ústřední kola soutěží ZUŠ
Dechové orchestry - bronzové pásmo:
Dechový orchestr ZUŠ Fr. Kmocha Kolín
Komorní hra s převahou smyčcových nástrojů - 2. Místo: Monika Pokorná,
Lucie Kasanová, Radim Dvořák (smyčcové trio)
Ústřední kolo soutěže LDO ZUŠ - čestné uznání: Klára Hloušková, Jan Baško
Adéla Hietenbalová, Kateřina Rusková
38. mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice 2010 - medaile pro
jednotlivce: Lucie Kopelentová, Linda Spěváková, Tomáš Toms
medaile škole za kolekci grafiky: Barbora Hofmannová, Josef Hůla, Štěpán
Chwistek, Kamila Kubáčová, Kristýna Kvasničková, Kristýna Mocová, Matěj Novotný,
Iva Panchártková, Markéta Pecháčková, Karolína Tittlová, Matěj Vejsada, Magda
Vršovská
čestné uznání pro jednotlivce: Kamila Cermanová, Markéta Dostálová, Anežka
Honusová, Eva Honusová, Jana Kasanová, Tereza Kukalová, Viola Siblíková, Filip
Tvrdík, Jan Vonšovský, Markéta Dostálová, Bára Papcunová, Adam Pekař, Vojta
Slavík

Přehled žáků přijatých na školy s uměleckým zaměřením
2007/2008
Petra Bejdová VO - Fakulta umění a designu, UJEP Ústí n. Labem, obor fotografie
Kristýna Masopustová VO – SPŠ grafická Praha, obor fotografie
Lenka Dvorníková HO – PF UP Olomouc, obor hudební výchova
Barbora Pěkná LDO – PF Univerzita Ostrava, dramatické zaměření
Linda Dědková LDO – FAMU Praha, obor produkce
2008/2009
Anna Čížková VO – PF UK Hradec Králové, obor výtvarná výchova
Lucie Trejbalová VO – Vyšší škola grafická Praha, obor fotografie
Anna Martínková VO – SUPŠ Praha, obor malba
Petra Nováková VO – SPoŠ Kolín
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Tomáš Louman VO – SPoŠ Kolín
Karel Jelínek VO – SUPŠ HNN Hradec Králové, obor navrhování nábytku
Anežka Poklopová HO – Konzervatoř Pardubice, obor violncello
Zdeněk Němec HO – Konzervatoř J. Ježka Praha, obor pozoun
Lukáš Bořek HO – Konzervatoř J. Ježka Praha, obor saxofon
2009/2010
Filip Vrzák VO – SPoŠ Kolín
Klára Svobodová VO – PF UK Hradec Králové, obor výtvarná výchova
Tereza Vomáčková VO – SŠOGD Lysá nad Labem, obor grafický design
Richarda Kubíčková VO – SOŠUP Světlá nad Sázavou
Aneta Syřínková VO – British Higher Education Prague College, grafický design
Kristýna Vacková VO – PF UK Hradec Králové, obor výtvarná výchova
Antonín Hůla VO – Fakulta architektury ČVUT Praha, obor architektura
Michal Mráz VO – Fakulta architektury ČVUT Praha, obor architektura
Pavla Enochová VO – Fakulta umění a architektury TU Liberec, obor architektura
Kateřina Pokorná HO – Konzervatoř Pardubice, obor příčná flétna
Monika Pokorná HO – Konzervatoř Pardubice, obor housle
Jan Valášek HO – Konzervatoř Praha, obor klarinet
Lucie Kasanová HO – Konzervatoř J. Ježka Praha, obor housle

2.6.

Řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků

Struktura řízení školy a kompetence jednotlivých řídících pracovníků je rozpracována
v organizačním řádu školy. Ředitel koordinuje práci jednotlivých útvarů zejména
prostřednictvím pravidelných porad vedení školy a pravidelných jednání umělecké
rady školy, která je tvořena vedoucími předmětových oddělení. Ti zde předkládají
k projednání závěry ze schůzek jednotlivých předmětových oddělení, na kterých je
vždy také přítomen alespoň jeden člen vedení školy. Dalšími prvky řízení školy jsou
pedagogické rady a pravidelné provozní porady, kterých se účastní všichni
pedagogičtí pracovníci.
Aktuální zprávy určené většímu počtu pracovníků školy jsou zveřejňovány ihned na
k tomu určené nástěnce. Dále jsou v písemné podobě vkládány do osobní schránky,
kterou má přidělenu každý pracovník školy, nebo jsou jednotlivým pracovníkům
zasílány elektronicky. Na všech stupních řízení školy je také využíváno osobního
kontaktu, informace určené jednotlivým oborům a oddělením jsou k jejich členům
přenášeny prostřednictvím vedoucích předmětových oddělení.
Pedagogický sbor jako celek lze hodnotit jako velmi dobrý, dobře fungující, flexibilní,
ochotný učit se a zapojovat se do programu dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků (dále jen DVPP). Většina pedagogů školy pracuje dobře a aktivně. Mimo
vlastní výuku a přípravu na ni jsou pedagogové zvyklí podílet se aktivně na organizaci
a přípravě řady různých akcí školy, jako jsou vystoupení žáků, jejich příprava na
soutěže a další formy prezentace výsledků práce školy na veřejnosti. Naprostá
většina ze současného počtu šedesáti tří pedagogů je aprobovaná. Dva dosud
studují, dva jsou aktivními výkonnými umělci a jeden kolega zahájil studium.
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Atmosféra ve sboru a vztahy jednotlivých pedagogů a vedení školy jsou
bezproblémové a velmi vstřícné, jak potvrzují i odpovědi v anketě určené všem
pedagogickým pracovníkům školy. Vedení se cíleně snaží vytvářet podmínky pro
realizaci nadstandardních aktivit pedagogů a podporovat tyto akce také finančně dle
aktuálních možností školy. A to jak v podobě financování nákladů spojených s danou
akcí, tak také formou přiznání nenárokových složek platu aktivním učitelům. Prioritou
strategie personální politiky školy pro nejbližší období je snížení vysokého věkového
průměru sboru za současného zachování jeho kvality.
V oblasti DVPP vytváří vedení školy optimální podmínky pro účast pedagogů
v akreditovaných kurzech, aktuálně informuje pedagogický sbor o tématech a
termínech vhodných specializovaných vzdělávacích kurzů a vyčleňuje dostatek
finančních prostředků na jejich uhrazení. Nabídka těchto kurzů však není pro všechny
obory a specializace vyvážená a stejně kvalitní. Tradičně se pravidelně účastní
několika vzdělávacích akcí ročně pedagogové klávesového oddělení a hudební nauky,
v rámci přehlídek se účastní různých seminářů také učitelé VO, LDO a TO. Část
pedagogů se účastní vzdělávacích akcí nepravidelně či pouze nárazově, někteří
prakticky vůbec. Ve sledovaném období nenastal v této oblasti viditelný pozitivní
vývoj.
Co se podařilo v minulosti:
V průběhu let se vyprofiloval stabilní a funkční kolektiv pedagogů s dobrými vnitřními
vztahy. Komunikace mezi vedením a pedagogickým sborem probíhala nejen po
oficiálních liniích, ale také formou přátelských osobních kontaktů. Celková atmosféra
v pracovním kolektivu byla vzájemně vstřícná a pozitivní. Konflikty se vyskytly jen
zcela výjimečně.
Co se podařilo za poslední tři školní roky:
Po nástupu nového vedení nedošlo k žádným změnám v tradičně dobrých pracovních
i osobních vztazích uvnitř pedagogického sboru. Vedení cíleně usiluje o další posílení
pozitivní atmosféry v kolektivu a další zvýšení vzájemné důvěry mezi vedením školy a
pedagogickým sborem. Jak vyplývá z odpovědí na anketu určenou učitelům, hodnotí
naprostá většina sboru přístup vedení a způsob vzájemné komunikace velmi
pozitivně.
Co se dosud nepodařilo:
Jak také vyplývá z ankety pro učitele, část pedagogického sboru považuje přístup
vedení školy k některým výjimečně se vyskytujícím negativním jevům uvnitř
pedagogického sboru za příliš benevolentní. Jedná se zejména o striktní dodržování
pracovní doby a přítomnost učitele v učebně v době výuky.
V oblasti DVPP chybí systematičnost a větší zapojení pedagogů.
2.7. Úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám
vzdělávání a ekonomickým zdrojům.
Škola disponuje velmi kvalitním pedagogickým sborem, jehož odborná kvalifikace je
plně využívána. Materiálně technické vybavení a zabezpečení školy je na velmi dobré
úrovni. Vybavení jednotlivých učeben odpovídá potřebám všech čtyř oborů, které
jsou ve škole vyučovány. Škola nabízí široký výběr základního uměleckého vzdělávání
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včetně pestré nabídky jednotlivých předmětů v rámci všech oborů. Vzhledem k široké
nabídce souborů a bohaté veřejné činnosti mají žáci školy možnost uplatnit své
získané znalosti v praxi, čehož také aktivně využívají. Žáci mají možnost bohatého
uměleckého uplatnění i po ukončení studia.
Největší objem finančních prostředků tvoří přímé náklady na vzdělávání (mzdy,
sociální a zdravotní pojištění a ostatní náklady vyplývající z pracovně právních
vztahů), které jsou poskytovány ze státního rozpočtu prostřednictvím Krajského
úřadu Středočeského kraje. Na úhradu provozních nákladů a na odpisy jsou určeny
prostředky z rozpočtu zřizovatele, kterým je město Kolín. Ten také každoročně
přispívá na nenárokovou složku platů pedagogů a pomáhá tak alespoň částečně
zlepšit možnost vedení školy finančně ocenit nadstandardní aktivity a výborné
výsledky jejich práce, kterými škola významně přispívá ke zvýšení kulturnosti
populace ve městě i v celé spádové oblasti.
Jak uvádí Česká školní inspekce ve své Inspekční zprávě ze září 2008, ZUŠ Kolín
dosahuje dlouhodobě nadstandardních výsledků a lze ji hodnotit v této oblasti jako
příklad dobré praxe. Zájem o školu ze strany žáků a veřejnosti je trvalý a počet žáků
stabilní. Je podpořen bohatou historií a širokou aktivitou školy a jejím začleněním do
kulturního života města.
3.

SWOT analýza

Silné stránky školy
•

•
•
•
•

Škola má bohatou tradici, vysoký kredit u veřejnosti, nabízí vynikající kvalitu
vzdělávání a širokou nabídku předmětů ve všech čtyřech oborech, její žáci se
pravidelně umísťují na předních místech v krajských i ústředních kolech
soutěží ZUŠ.
Škola disponuje kvalitním, vysoce odborným pedagogickým sborem, ve kterém
většina jeho členů věnuje své práci mnoho času nad rámec svých základních
pracovních povinností.
Vztahy uvnitř sboru i mezi jeho členy a vedením školy jsou vstřícné a
spolupráce probíhá v přátelské a tvůrčí atmosféře.
Při škole působí několik kvalitních hudebních souborů, které umožňují žákům
v praxi realizovat získané dovednosti a zároveň jsou významným motivačním
prvkem.
Škola je dobře vybavena hudebními nástroji, učebními pomůckami a dalším
materiálem potřebným pro uskutečňování vzdělávání.

Slabé stránky školy
•
•
•
•
•

Havarijní stav střechy a fasády budov školy.
Příliš vysoký věkový průměr pedagogického sboru.
Chybí optimální vybavení školy PC technologiemi.
Úbytek zájmu o hru na některé hudební nástroje.
Nedostatečná a nevyvážená účast pedagogů na DVPP.

Příležitosti:
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•
•

Posílit spolupráci s hudebními tělesy ve městě.
Získat sponzora školy a další mimorozpočtové finanční zdroje.

Hrozby:
•
•
•

Zánik dechového orchestru z důvodu nedostatku potřebných nástrojů.
Neúnosně nízká úroveň finančních prostředků určených na nenárokové složky
platů z důvodu vysokého věkového průměru pedagogického sboru.
Snížení kvality vzdělávání z důvodu přizpůsobování se módním trendům ve
společnosti.

zpracoval: Mgr. Michal Dubnický
(ředitel ZUŠ Kolín)
Kolín, září 2010
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