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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
1.1 Škola:
Základní umělecká škola Broumov
V Kopečku 89
550 01
Broumov
IČO: 66289351
bankovní spojení:
27-0385440217/0100, Komerční Banka
telefon:
(+420) 491 521 169 (kancelář), 491 169 008 (ekonom. úsek)
email:
pribyl.stepan@gmail.com
ředitel školy:
Štěpán Přibyl, DiS.
telefon:
(+420) 739 058 710
e-mail:
pribyl.stepan@gmail.com

1.2 Zřizovatel:
Město Broumov, okres Náchod
Kraj Královéhradecký
Právní forma: obec
IČO: 00272523
Městský úřad Broumov
Třída Masarykova 239
550 14
Broumov
Telefon:
+420 491 504 111
Fax:
+420 491 523 730
E-mail:
podatelna@broumov-mesto.cz
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2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
2.1 Velikost a členění
Základní uměleckou školu v Broumově (ZUŠ) tvoří hlavní “mateřská” budova V Kopečku 89
s odloučeným pracovištěm výtvarného oboru na Staré radnici, pak pobočka v Meziměstí s
odloučeným pracovištěm ve Vernéřovicích a pobočka v Teplicích nad Metují.

Hlavní budova v Broumově
V Kopečku 89
Broumov
550 01

Odloučené pracoviště výtvarného oboru
Stará radnice
Mírové náměstí 56
Broumov
550 01

Pobočka Meziměstí
Dlouhá 116
Meziměstí
549 57

Odloučené pracoviště Vernéřovice
Vernéřovice 201
Vernéřovice
549 82

Pobočka Teplice nad Metují
Roosveltova 106
Teplice nad Metují
549 57
Celková státem přídělená normativní kapacita ZUŠ Broumov je 500 žáků.
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2.2 Počet oborů
Základní umělecká škola Broumov s celkovou kapacitou 500 žáků, je školou, která poskytuje základní
umělecké vzdělávání ve čtyřech uměleckých oborech:
 Hudební obor (HO) umožňuje vzdělávání ve studijních zaměřeních hry na:
klavír, varhany (chrámové), cemballo, elektronické klávesové nástroje
housle, viola, violoncello, kontrabas
trubka, lesní roh, pozoun, baryton, tuba
klarinet, saxofon, příčná flétna
kytara (klasická i elektrická), baskytara
bicí nástroje
a
zpěv klasický, populární a sborový
Prioritou je začlenit (pokud možno) všechny žáky hudebního oboru (a zpravidla od 4.roč.) do
skupinové výuky, kde mají možnost plně uplatnit své zkušenosti, dovednosti a společně dosahovat
provedení orchestrálních a komorních skladeb, nebo uplatnit svůj um v nemalém počtu kapel, které
repertoárově obsahují široký a pestrý záběr hudebních stylů (rock, jazz, pop, big beat aj.)
 Výtvarný obor (VO)
Zajišťuje vzdělávání výtvarných technik - plošná tvorba, prostorová tvorba, ostatních technik
- digitální obraz (fotografie, užitá grafika apod.), vizuální komunikace, výtvarné teorie a dějin umění
a kultury.
 Taneční obor (TO)
Vyučuje především taneční průpravu, klasickou taneční techniku, lehce se dotýká i lidové taneční
techniky a vše pak žáci upotřebí v předmětu taneční praxe. V rámci výuky pak žáci využívají své
nabyté zkušenosti a dovednosti při secvičování skupinových, komorních i sólových choreografií a ty
pak prezentují na veřejných vystoupeních.
 Literárně-dramatický obor (LDO)
Vyučuje dramatickou a literární výchovu, pohybovou praxi, mluvní praxi, přednesovou a slovesnou
praxi, improvizaci a režii.

Studium všech čtyř oborů je rozděleno do čtyř na sebe navazujících studijních programů:
 přípravné studium
(žáci předškolního věku)
 základní studium I. stupně
(žáci ve věku od 7)
 základní studium II. stupně
(žáci ve věku od 14 do 18 let)
 studium pro dospělé
(žáci ve věku nad 18 let)
Podrobné informace o průběhu vzdělávání v ZUŠ Broumov naleznete v dokumentu ŠVP ZUŠ Broumov,
který je veřejně přístupný na webových stránkách školy: www.zusbroumov.cz, nebo na vyžádání u
vedení.
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3 ČINNOST
3.1 Funkce, reprezentace, soutěže
Prioritní funkcí ZUŠ je nejen pokládat základy uměleckého vzdělávání žákům, ale ve své podstatě být
nositelkou a šiřitelkou kulturnosti a kultivovanosti obecně. Vize je neustále a cíleně pracovat na
rozvoji školy, která svou činností bude dosahovat za hranice povinnosti a hlavní činnosti, bude
centrem kulturního vzdělávání, rozšiřování kulturního obzoru a společného uvědomění si umění a
kultury jako nedílné součástí bytí pro všechny generace našeho regionu. Především tolik
potřebným obohacováním našeho ducha jsou pak společně prožité společenské a kulturní akce
školy.
Žáci naší školy reprezentují Broumovsko především aktivním uměleckým působením na místních i
vzdálenějších kulturních akcích různého charakteru. Jsou to např.: koncerty, výstavy, divadelní a
taneční představení, městské kulturní akce, setkání různých spolků, besedy, vernisáže, soutěže… aj.
(Výčet akcí za školní rok 2015/2016 jsou uvedeny v Příloze 1.)
Soutěživost není prioritou naší ZUŠ a účast na soutěžích chápeme jako příležitost, poznání a
přiměřenou motivaci. Nicméně výsledky ze soutěží jsou ukazatelem naší kvalitní práce s dětmi.

3.2 Dlouhodobé projekty, regionální a mezinárodní spolupráce
Naše škola pořádá každoročně kulturní akce samostatně, nebo v nezanedbatelné spolupráci se
zřizovatelem městem Broumov a okolními školskými a kulturním subjekty nejen v rámci Broumovska
a česko-polského pohraničí.
Příkladem takových akcí jsou: koncerty většího rozsahu ve spolupráci všech oborů ZUŠ a zejména pak
rozsáhlé kulturní akce – podzimní „Svatováclavské slavnosti“, v zimním období pak "Adventní koncert
ZUŠ", "Tříkrálová sbírka/Tři králové" a jarní „Roztančená zahrada“ a právě při takových akcích ZUŠ
úzce spolupracuje s místními vzdělávacími, kulturními a polskými subjekty a městy (jako např.: město
a instituce v Nowe Rudě, Radkowě, či Drogoslavi; na české straně pak Agentura pro rozvoj
Broumovska, Klášter Broumov, DDM Ulita Broumov, MŠ Broumov, Gymnázium Broumov, základní
školy v Broumově T.G.M. a Hradební, Kulturní a informační centrum Broumov, Římskokatolická
farnost Broumov a dalšími).
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4 HOSPODAŘENÍ ŠKOLY, ÚPLATA ZA VDĚLÁNÍ
4.1 Hospodaření školy – statistika
Účetní období (kalendářní rok)
2015

Náklady celkem
Výnosy celkem
Výsledek hospodaření
10 483551,85
10492470,69
8918,84

4.2 Úplata za vzdělávání
Úplata za vzdělávání je příspěvek od rodičů, který částečně pokrývá provozní náklady ZUŠ = energie,
voda, služby. (Výška úplaty za vzdělávání viz. Příloha 2).

5 SPECIFIKA ŠKOLY
5.1 Pobočky a odloučená pracoviště
Specifikem ZUŠ Broumov - v porovnání s ostatními ZUŠ v Královéhradeckém kraji - je zejména
členitost vzniklá postupným zakládáním tzv. poboček v přilehlých obcích, kde je činnost ZUŠ Broumov
velmi vřele vítána. Mimo dlouhodobě působící pobočky v Meziměstí a v Teplicích nad Metují vznikly i
odloučená pracoviště ve Vernéřovicích (v tamní ZŠ) a samostatné pracoviště Výtvarného oboru v
budově Staré radnice na Mírovém náměstí (od jara 2013). Z hlediska koordinace je takový subjekt
dost náročný na správu, udržování i rozvoj, ale to vše je nemalou měrou převáženo potřebami
tamních obcí a uspokojením uchazečů o studium.

5.2 Hudební obor (HO)
HO ZUŠ Broumov se v posledních letech těší nebývalému zájmu uchazečů. Jako
příčinu velkého zájmu spatřujeme především v provázané a dlouhodobě plánované
spolupráci s místními vzdělávacími subjekty jako je MŠ Broumov a ZŠ Hradební a ZŠ
Masarykova, kdy ve vzájemné spolupráci organizuje naše škola výchovné a
prezentační akce jak na půdě místních školek, tak i v kulturních sálech ve městě. Na
těchto akcích potencionální uchazeči získávají přehled o pestré škále možností a
příležitostí studia v umělecké škole a jako velmi povedený nápad se prokázala
možnost si hru na nástroj přímo v místě akce vyzkoušet, nebo se od učitelů různých
oborů dozvědět spoustu důležitých informací.
V rámci hudebního oboru, kde jednotlivá oddělení vzájemně spolupracují (strunné, dechové,
klávesové, pěvecké a bicí nástroje), probíhá skupinová výuka komorních těles, souborů, kapel a
pěveckých sborů interpretující hudbu klasickou (vážnou), lidovou, populární, country a hudbu
jazzovou. Zejména soubory a kapelami je ZUŠ Broumov v místním regionu určitě specifickou
a navazuje tak i na místní beatové, swingové a rockové tradice. Tmelit žáky do různých těles, skupin,
souborů a sborů - tedy v kolektivní spolupráci - spatřuje tým ZUŠ skutečně zásadní klady včetně a
předně motivace na všech zúčastněných stranách (žáci, rodiče, učitelé, vedení).
Klávesové oddělení se mimo kvalitní výuku hry na klavír na všech pracovištích může chlubit i
specifickým oborem Hra na varhany. Právě hojnost barokních kostelů Broumovska s funkčními
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nástroji (většinou z období romantismu, nebo přestavěnými původními barokními nástroji), doslova
vybídla ZUŠ Broumov k otevření tohoto velmi atraktivního a výjimečného předmětu.
Smyčcové hudební nástroje uplatňují své individuální snažení ve smyčcovém orchestru i menších
komorních seskupeních. Smyčcové oddělení se těší v posledních letech také vzrůstající oblibě a počet
žáků studující hru na smyčcové nástroje stoupá a jsou žáky postupně obsazovány obory Hra na housle
a Hra na violoncello.
Oddělení dechových žesťových a dřevěných nástrojů: V dechovém oddělení zaznamenáváme v
posledním roce vysoký nárůst uchazečů, který vyplývá z několikaleté systematické práce pedagogů
především v oddělení žesťových nástrojů. Zájem vzrostl opět i u Hry na příčnou flétnu a saxofon. Před
pěti lety založený přípravný dechový orchestr „Dubáci“, byl od září 2013 výběrovým pro žáky vyšších
ročníků zejména z řad dechového oddělení doplněný o rytmickou sekci případně i zpěváky a stal se
tak reprezentativním tělesem nejen školy, ale i města. V roce 2015 prodělal tento orchestr jistou
transformaci ve složení a obměně žáků a také repertoárového zaměření a působí nyní pod názvem
"Taneční orchestr ZUŠ" - tudíž se věnuje pestrobarevné škále tanečních rytmů a při vystoupeních
hraje nejen k poslechu, ale i k tanci, což se velmi příznivě projevilo na zájmu žáků a spolupráci mezi
jednotlivými odděleními, kdy spolupracují nástrojové skupiny dechových, bicích, klávesový, strunných
nástrojů a pěvecké oddělení. Jako velmi atraktivní se projevuje obohacování rockových a populárních
kapel o dechové sekce a reflektujeme tím světový trend.
Pěvecké oddělení se mimo zmíněnou spolupráci se soubory, orchestrem a kapelami školy věnuje
interpretaci písní a technik hudby klasické a hojně hudby populární s využitím doprovodu tzv. „half
playback“. Nedílnou součástí pěveckého oddělení jsou komorní pěvecká tělesa a pěvecké sbory jak v
Broumově, tak i na pobočce v Meziměstí a také poněkud specifický Česko - polský sbor "Amicitia" (z
lat. přátelství), který úzce spolupracuje s Gymnáziem Nowa Ruda a pořádá vystoupení ve společném
složení sboru českých a polských žáků a studentů.

5.3 Výtvarný obor (VO)
Výtvarný obor broumovské ZUŠ je od září 2013 rozdělen na dvě studijní zaměření:
Výtvarná tvorba (kresba, malba, grafika, kombinované techniky, prostorová tvorba
a keramika) a Ateliér výtvarné kultury a tvorby (kresba, malba, kombinované
techniky, výtvarná teorie, dějiny umění). Součástí "Ateliéru" je rovněž studium pro
dospělé nad 18 let ve dvou samostatných zaměřeních: výtvarná tvorba, nebo dějiny
umění.
Od jara 2013 sídlí Výtvarný obor (Broumov) v nově zrekonstruovaných a
vyhovujících prostorách Staré radnice. Probíhá zde nejen praktická a teoretická
výuka s projekcí, ale také občasné přednášky pro širokou veřejnost, které organizuje
"Ateliér" Petra Staňka - mimo jiné také zajišťující tvorbu propagačních materiálů ZUŠ osobitým
přístupem ke grafickému pojetí plakátů. Díky neustálému rozvoji zdejšího výtvarného oboru, je počet
žáků v porovnání s obdobím před založením druhého stud. zaměření téměř dvojnásobný.

5.4 Taneční obor (TO)
Tanec scénický, především klasická technika (balet, tzv. „špičky“), moderní formy
tance (jazz) a okrajově i lidové tance jsou přednostmi oboru tanečního. Taneční
obor je pro ZUŠ Broumov bezpochyby jedním z nejrozvinutějších pilířů uměleckého
vzdělávání.
I navzdory obecnému zhoršování počtu uchazečů s vhodnými předpoklady pro
studium tance (fyzické a psychologické dispozice) se dlouhodobě a i v uplynulém
8
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školním roce 2015/2016 podařilo udržet kvalitu oboru na vysoké úrovni. Nově zavedený systém
výběru specializace v oboru samotnými žáky (moderní, nebo klasický tanec) se prokázal jako velmi
užitečný a především motivační. Žáci i nadále smysluplně a efektivně spolupracují v Souboru
současného tance a v Soubor klasického tance. Určitě i výsledky ze soutěží dokazují úroveň celého
oboru (úspěchy ze soutěží jsou souhrnně uvedeny v bodě 6.6. 1 Úspěchy žáků a vyučujících na
soutěžích ve školním roce 2015/2016.). TO naší školy i efektivně spolupracuje se soukromým
Baletním studiem „ Fouette“. Tato spolupráce umožňuje žákům v případě jejich zájmu rozšířit si a
prohloubit dovednosti v individuálním výuce i velmi detailním přístupu pedagoga, které (v rámci
obecného vzdělávání našich ZUŠ v celé ČR) není možné do obecné koncepce funkce tanečních oborů
zařadit a z toho vyplývá i případná problematika s financováním - studium tanečního oboru je tedy
obecně vnímáno jako skupinová výuka a je takto řešeno i ekonomicky v rámci státního rozpočtu.

5.5 Literárně-dramatický obor (LDO)
LDO skupinově vyučuje moderování, herectví, režii. Specifickou náplní LDO je
využití žáků tohoto oboru při moderování kulturních akcí. Také počet žáků neustále
roste. Žáci LDO se v uplynulém roce účastnili okresního kola soutěžní přehlídky
Dětská scéna 2016 v Polici nad Metují s nastudovanou jednoaktovou etudou "Máj"
na motivy Karla Hynka Máchy.
LDO spolupracuje s ostatními obory zejména jako moderátorská základna pro akce
celé ZUŠ, kdy žáci tohoto oboru nastudují program a během představení uvádí do
děje obecenstvo poutavými a někdy až vtipnými komentáři. Tato spolupráce se
velmi osvědčila.
I tento obor se postupně rozrůstá o nové zájemce.

6 ÚSPĚCHY, ROZVOJ A VLASTNÍ HODNOCENÍ
6.1 Co se podařilo?
6.1.1 Úspěchy žáků a vyučujících na soutěžích ve školním roce 2015/2016
Celostátní soutěže základních uměleckých škol jsou z pravidla vypisovány přímo Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy a v každém roce v turnusu tří let jsou určeny pro jiné obory. Z toho
důvodu a i jiných specifických potřeb uměleckého vzdělávání vzniklo a vzniká spoustu jiných soutěží
a soutěžních přehlídek, které již pod MŠMT přímo nespadají a opakují se pro daný obor z pravidla
každoročně. Zde uvádíme zaznamenané úspěchy ve školním roce 2015/2016.
Hudební obor:
zpěv - žáci ze třídy Romany Roškové a Kláry Nentvichové
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postup do finále celorepublikové soutěže Little star Litoměřice (soutěž v populárním a
jazzovém zpěvu):
Tereza Vodňanská
Nikola Marešová



postup do finále soutěže Slavíci ve školní lavici v Brně (výběr ze 450 zaslaných nahrávek):
Jitka Uhnavá
Veronika Tůmová



celostátní soutěž Karlovarský skřivánek – Jaroměř 2016:
2. místo Adam Osoba
3. místo Johana Jirmanová
2. místo Eliška Kollertová Eliška
3. místo Michaela Vojtěchová

klavír - žáci ze tříd Danuše Dvořákové a Ladislava Šikuta
 účast na Přehlídce čtyřruční hry v ZUŠ Náchodě:
Bartoňová Hana, Betášová Jana, Betášová Anna, Betášová Libuše
Jan Vodochodský a Eliška Palhounová, Adam Holeščák a Kristýna Veselá


účast v soutěži Mezinárodní soutěžní přehlídka amatérských varhaníků – Pardubice 2016
Jan Vodochodský

žesťové nástroje - žáci ze tříd Lenky Němcové, Jaroslava Rejdáka a Štěpána Přibyla


1. místo v ústředním kole celostátní soutěže komorní hry na dechové nástroje
vyhlášené MŠMT, soubor Brass Quintet Q, jehož členové byli sestaveni ze sousední ZUŠ
Police nad Metují a ZUŠ Broumov - za broumovskou ZUŠ zde působila Petra Svobodová



1. místo v krajském kole celostátní soutěže MŠMT v komorní hře dechových nástrojů
Brass Duo: Vojtěch Středa a Ondřej Krupička



2. místo v celostátní interpretační soutěži komorní hry Vidnava 2015
Brass Duo: Vojtěch Středa a Ondřej Krupička



3. místo v ústředním kole celostátní soutěže MŠMT v komorní hře dechových nástrojů
Brass Duo: Vojtěch Středa a Ondřej Krupička



2. místo v krajském kole celostátní soutěže MŠMT v komorní hře dechových nástrojů
Trumpet Duo: Jakub Škoda a Jan Pelán

Taneční obor - vyučující oboru Helena Pavlenko:

1. místo v kategorii 6C v soutěži Taneční korunka dětského baletu Praha – „Mistake
vals“ , Soubor klasického tance

postup do finále v rámci dvoukolového výběru v pedagogické soutěži „Taneční učitel
roku 2016“, Soubor současného tance

10

Základní umělecká škola Broumov
25. října 2016



s

3. místo v kategorii 16 + v celostátní soutěži "NARUBY 2015", Soubor klasického tance
choreografií „I Love You Baby.“

Literárně-dramatický obor - vyučující oboru Hajnová Vladislava:
•
účast v soutěži Dětská scéna 2016 v Polici nad Metují – okresní kolo s jednoaktovou
studijní etudou "Máj"

6.1.2 Zázemí, vybavenost
Prioritou vedení ZUŠ - ve spolupráci se zřizovatelem město Broumov - je stále se zabývat rozvojem
a především utvářením vhodného zázemí a vybavení pro výuku uměleckých oborů. K tomu je
zapotřebí spolupráce se zřizovatelem ZUŠ (tedy městem Broumov a jeho vedením), které částečně
zajišťuje zdroj financí ze státního rozpočtu na provoz a předně poskytuje této instituci zázemí
(budovy). Určitě je vhodné zmínit alespoň ty nejnákladnější počiny. Jelikož probíhají důležitá jednání
o umístění instituce ZUŠ, bylo s vedením města dohodnuto, že žádné velké investice týkající se
rekonstrukce a oprav budovy V Kopečku 89 probíhat nebudou, neb by s ohledem na plán umístit
školu jinam byly zbytečné. Z těchto důvodů ZUŠ společně s městem nyní investuje do rozsáhlých
oprav klavírů, na které ve školním roce 2015/2016 bylo uvolněno 400 000 Kč a podařilo se získat i
vřelý sponzorský dar od firmy Veba a. s. Broumov v hodnotě 50 000 Kč, z čehož budou generálně
opraveny 4 klavíry.
Na pobočce v Meziměstí se o zázemí a jeho rozvoj stará tamní OÚ a i tam se daří zázemí postupně
zlepšovat a v současné době probíhají přípravy na zpracování projektové dokumentace rekonstrukce
býv. zdravotního střediska za účelem nového umístění celé pobočky.
V Teplicích nad Metují a ve Vernéřovicích zázemí zajišťují tamní ZŠ. Vybavenost pomůckami zajišťuje
ZUŠ sama.
Budova ZUŠ v Broumově
S ohledem na utváření dlouhodobé strategie ve spolupráci s vedením města Broumova je již jasné,
že mateřskou budovu V Kopečku 89 instituce ZUŠ v budoucnu opustí. V současné době probíhají
zásadní jednání mezi vedením ZUŠ a vedením města za účelem nalezení řešení kam a do jakých
adekvátních prostor tuto instituci umístit a tím zajistit prostředí pro ideální fungování uměleckého
vzdělávání (především) dětí.
6.1.3 Personalistika, vzdělávání
Další související oblastí v naplňování vizí ředitele ZUŠ je řešení personální otázky zaměstnanců.
V uplynulém školním roce zůstalo obsazení a počet pedagogických zaměstnanců ZUŠ beze změn
(Seznam zaměstnanců - viz příloha č. 3) a pohyb byl zaznamenán pouze v objemu práce.
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6.2 Kam míříme? Bez uvědomění a podpory to nejde!
6.3 Ve vší úctě
Vážená rado a vážené zastupitelstvo města Broumova, důvěryhodní rodičové, pilní žáci, chápající
sponzoři a všichni kdo jste v přízni s postavením, snažením, funkcí a náplní ZUŠ Broumov!
Rád bych vám všem za celý tým naší veřejné vzdělávací instituce touto cestou - upřímně a ve
vší úctě - poděkoval v naději, že tu ZUŠ bude dlouhodobě - mimo rámec jakéhokoliv politikaření
(které nemá podle mého názoru v kultuře a umění co dělat) - fungovat a správně chápat podstatu,
kterou jsou bezpochyby: chopit se plně příležitosti vzdělávat, vychovávat a obecně kultivovat nejen
ty nejmladší, ale dozajista i obecnou veřejnost nejen našeho regionu.

Štěpán Přibyl
ředitel ZUŠ Broumov
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Příloha 1 - Výčet akcí za školní rok 2015/2016
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Příloha 2 - Výška úplaty za vzdělávání
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Příloha 3 - Seznam zaměstnanců
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