VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ
ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ
ŠKOLA TURNOV

Zpracováno podle zákona 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním
vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů
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Základní umělecká škola Turnov
náměstí Českého ráje 5, Turnov 511 01
tel.: 481 322 767
e-mail: zus@turnov.cz

Zpracoval předkládá: Mgr. Bohuslav Lédl
ředitel ZUŠ
V Turnově dne 30.9.2019
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A) Zpráva o činnosti školy
1) Charakteristika školy

Základní údaje o škole
− Základní umělecká škola Turnov, náměstí Českého ráje 5 ( dále ZUŠ Turnov), tel.č.: 481 322 767,
e-mail: zus@turnov.cz IČO: 709 460 86, IZO: 102 454 434, identifikátor zařízení
600 099 415.
- Zřizovatelem je
Město Turnov
Antonína Dvořáka 335,
Turnov 511 01
- Ředitel :
Mgr. et Bc. Bohuslav Lédl
- Právní forma školy:
příspěvková organizace
−
MŠMT rozhodlo dne 28.06.2006 č.j. 16 587/2006-21 o zápisu do školského rejstříku.
−
Dne 28.7.2011 rozhodnutím č.j. 22 490/2011-25 bylo do rejstříku škol a školských zařízení
zapsáno místo poskytovaného vzdělávaní Vranové 1/60, 468 22 Malá Skála
- Zřizovací listina č.j. 384/93-1.1.1993
K této listině byl vypracován dodatek č.1 ze dne 30.1.1998, kterým se ustavuje pobočka ZUŠ
Turnov v Rovensku pod Troskami. 15.6.2000 byl vypracován dodatek č.2 – vymezení majetku
za hospodaření organizace.
Tuto listinu zrušila zřizovací listina ze dne 1.1.2002.
- ZUŠ Turnov má právní subjektivitu od 1.1.2002.
- Kapacita Základní umělecké školy Turnov je 690 žáků.
−
Rada školy nebyla dosud zřízena

2) Organizace vzdělávání a výchovy
Přehled studijních oborů:
Vyučování v ZUŠ Turnov vychází z RVP ZUŠ a ŠVP ZUŠ Turnov ze dne 1.9.2014 a je organizováno
těchto studijních zaměřeních:
v hudebním oboru:
D 1 – D 27;
ve výtvarném oboru:
D 28 - D 30;
v tanečním oboru:
D 31 – D 33;
v literárně – dramatickém oboru: D 34 – D 36;

3) Údaje o počtu žáků

-

-

ZUŠ Turnov navštěvovalo ve školním roce 2018/2019 690 žáků ( hudební obor individuální výuka
397 žáků a kolektivní výuka 94 žáků, výtvarný obor 64 žáků, literárně-dramatický 55 žáků a
taneční 80 žáků) z toho 2 dospělých na hudebním oboru. Údaje jsou uvedeny dle zahajovacího
výkazu podel stavu k 30.9.2018.
Údaje o přijímacím řízení : přijímací řízení se uskutečnilo 6. a .11.6.2019, přijato bylo 111 žáků. Z
toho na hudební obor 73, výtvarný obor 13, taneční obor 16 a literárně-dramatický obor 9.
27.6.2019 absolvovalo veřejným koncertem 61 žáků, výtvarné práce absolventů výtvarného
oddělení byly vystaveny v červnu ve výstavní síni školy a absolventi LDO měli závěrečné
vystoupení v Městském divadle Turnov – Pidipiknik 2019.
Uplatnění absolventů: Z výtvarného oboru na střdních uměleckých školách budou pokračovat:
Haken V., Hejduková K.,Jírová B. A Slezáková M (p.u.Janiga)
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4) Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti
TABULKA č.1 - Přehled počtu pedagogických a nepedagogických pracovníků k červnu 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Pracovní zařazení, funkce

Úvazek

Adamcová Jitka – učitelka
Al-Radi Nataša
Bada Jindřich Mgr. – učitel
Duňka Jiří – učitel
Čapková Magdalena
Faltusová Michaela – učitelka
Zuzana Formáčková Bc. –
učitelka
Grundová Ladislava – učitelka
Hájek Ivan - učitel
Hlava Jiří – učitel
Horčička Jiří – učitel
Hybler Martin MgA
Janiga Stanislav
Josífková Klára
Kostka Petr – učitel
Košťálová Šárka – učitelka
Koudelková Monika – učitelka
Krátký Šimon - učitel
Kutek Michal Mgr. – učitel
Lédl Bohuslav Mgr. Bc. – ředitel
Lédlová Eva Mgr. – učitelka
Marková Hana – sekretářka
Michálková Simona – učitelka
Nechutná Daniela -učitelka
Nezdarová Šárka Dis. – účetní
Paris Antonín – učitel
Pernicová Hana – učitelka
Poláchová Věra
Richter Jiří – učitel
Sajbt Václav – učitel
Szántó Monika – učitelka
Šlapanská Veronika DiS –
učitelka
Tomáš Robert
Tomášová Alena,Mgr učitelka
Vokoun František - školník
Vokounová Terezia – učitelka
Vokounová Terezia – uklízečka
Vydrová Vladimíra – učitelka
Zemenová Romana

100%
41,32%
52,20%
30,45%
30,45%
39.15%
91,30%

Kvalifikace, stupeň vzdělání, aprobace

Vyšší-odborné – učitelka klavíru
Vyšší-odborné – učitelka klavíru
Vysokoškolské – žesťové odd.
Středoškolské SŠ – strojní
Vyšší-odborné – učitelka houslí
Vyšší-odborné – violoncello
Vysokoškolské – HV + viola

47,85%
17,40%
34,80%
60,90%
65,22%
71,43%
95,65%
56,55%
80,43%
30,45%
21,75%
52,17%
100 %
33,80%
40,00%
47,85%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
45,68%
100,00%
60,87%
93,48%

Vysokoškolské – HV + JČ
Vysokoškolské – strojní a textilní
Vyšší-odborné – trubka
Vyšší-odborné – klavír
Vysokoškolské – klavír
Vysokoškolské – VV+JČ
Vyšší-odborné – klarinet
Vyšší-odborné – učitel kytary
Vyšší-odborné – housle
Vyšší-odborné – učitelka akordeonu
Vyšší-odborné – baskytara
Vysokoškolské – HV + sol.zpěv
Vysokoškolské – HV + JČ
Vysokoškolské – HV + sol.zpěv
Středoškolské
Vyšší-odborné
Vyšší-odborné – učitelka akordeonu
Vyšší-odborné
Vyšší-odborné – učitel kytary
Vyšší-odborné – učitelka klavíru
Vyšší-odborné – sólový zpěv
Vyšší-odborné – učitel žesť. nástrojů
Středoškolské – SŠ – dopravní
Vyšší-odborné – flétna
Vyšší-odborné – balet

40,38%
30,45%
28,50%
60,00%
11,88%
100,00%
100,00%
38,00%

Vyšší-odborné – bicí
Vysokoškolské – PF
Odborné
Středoškolské – odborné - textilní
Středoškolské – odborné - textilní
Středoškolské – konzervatoř-housle
Středoškolské

Roků
pedagogic
ká praxe

34
48
17
7
0
15
5
44
34
48
29
15
10
24
19
12
29
0
32
30
30
35
10
21
24
27
16
27
36
28
29
6
20
19
22
5
13
27
20

- Změny v pedagogickém sboru:
Během tohoto školního roku došlo v pedagogickém sboru k personální změně v hudebním oboru, kdy
odešla na mateřské dovolené p.u. Lenka Součková a Jana Vlačihová. Na jejich místo nastoupili
Magdalena Čapková a Nataša Al-Radi. Do důchodu odešel p.u. Jaroslav Kotek a na jeho místo nastoupil
Ivan Hájek. J.Kotek vykonával také práci školníka. Na tento post nastoupil Jaroslav Vokoun.
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TABULKA č.2 - Přehled o odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků:
OPZ

Do 30 let

31 až 40 let

41 až 50 let 51 až důch.věk

celkem/žen

celkem/žen

celkem/žen

3

2

7

5

14

Průměrný věk pedagogických pracovníků:
Průměrný věk nepedagogických pracovníků:
Celkem:

celkem/žen

9

8

2

Důch.věk

Celkem/žen

celkem/žen
3

2

35

20

46,8 let
50,75let
47,5 let

TABULKA č.3 - Přehled o počtu důchodců nekvalifikovaných pracovníků
Školní rok 2018/2019
Nekvalifikovaných

důchodců

6 (výkonní umělci)

4

2 (studující)

TABULKA č.4 - Platové podmínky pracovníků v roce 2018/2019
2017/2018

2018/2019

Celkový počet pracovníků

39

39

Počet pedagogických pracovníků

35

35

Průměrná výše měsíční mzdy
pedagogických pracovníků

30 040,00 Kč

333 697,00 Kč

Průměrná výše měsíční mzdy
nepedagogických pracovníků

20 290,00 Kč

20 745,00 Kč

3 623,00 Kč

4 357,00 Kč

1 700,00 Kč

4 000,00 Kč

Průměrná výše nenárokových složek mzdy
pedagogických pracovníků
Průměrná výše nenárokových složek mzdy
nepedagogických pracovníků

5) Výkon státní správy
Správní rozhodnutí nebylo učiněno.

5

6) Řízení školy
Realizace hlavních úkolů stanovených školou pro tento školní rok:
a) V oblasti řízení:
Hospitační činností byla zaměřena na naplňování cílů ŠVP, především v oblasti kolektivní výuky –
komorní hra a u začínajících pedagogů hry na baskytaru p. Š. Krátký a I. Hájek. Byla následně
provedena kontrola pedagogického procesu dle plánu hospitací s přihlédnutím ke zkvalitnění
pedagogické práce a kontrola bezchybného vedení veškeré dokumentace školy. Hudební obor se
zaměřil především na výuku hry na akordeon, komorní hry, sborového zpěvu protože v tomto roce
proběhla soutěž právě těchto oborů. Byla provedena kompletní kontrola školní dokumentace tak,
aby byla v souladu s ŠVP.
− Bylo podporováno další vzdělávání pedagogických pracovníků školy: 2 učitelky absolvovaly
studium pedagogiky v rámci NIDV, sbormistři byli na kurzu vedení sboru, kytaristé absolvovali
interpretační seminář NIDV, který uspořádala naše škola. Pedagogové VO a LDO absolvovali
několik kurzů NIDV Učitelé měli dále možnost konzultovat odborné problémy s lektory na našich
třech kurzech (Kytaření, Dílna, Letní kurzy).
− Byla připravena interpretační hudební dílna mladých 2019, zorganizováno krajské kolo soutěže
ZUŠ 2018/2019 vyhlášené MŠMT ČR v oboru sborový zpěv. Byla uspořádána Interpretační dílna
mladých, 20 ročník dále byl zorganizován 14. mezinárodní hudební festival a interpretační kurzy
B. Martinů a L. Janáčka v oborech housle, viola, viloncello, kontrabas, klavír a sólový zpěv.
Festival byl zorganizován ve spolupráci s konzervatoří Brno a Vysokou školu ve finských
Helsinkách; dále 14.ročník Turnovského kytaření ve spolupáci s konzervatoří J.Ježka v Praze a
také 21. ročník přehlídky "Zpíváme si pro radost".
− Byly dodržována veškerá rozpočtová pravidla jak městského, tak státního rozpočtu.
− Škola získala další finanční prostředky z různých grantů a sponzorských darů na zabezpečení výše
uvedených kurzů a kulturních pořadů.
− Bylo připraveno přijímací řízení nových žáků v červnu 2019 tak, aby byl rovnoměrně uspokojen
požadavek všech čtyř oborů. Zvýšený zájem byl u tanečního oboru. Nejmladší zájemce o taneční
obor a pěvecký sbor jsme museli z kapacitních nepřijmout. Někteří uchazeči o HO – individuální
výuku také nemohli být z kapacitních důvodů přijati, byť vykonali úspěšně přijímací pohovory.
Dále jsme museli odmítnou zájemce o studium pro dospělé. Pokračovali jsme v organizování
Akademie III. Věku, určené pro seniory v LK.
− Byl zorganizován letní hudební tábor Pleskoty 2019.
− V rámci poskytnutých dotací města bylo opět dbáno o dobrý technický stav hudebních nástrojů.
( vybrané neopravitelné nástroje byly vyměněny za nové a po celý rok byla praktikována snaha
nenavyšovat celkový počtem hudebních nástrojů, ale vyměňovat méně kvalitní nástroj za nový a
kvalitnější, byť cenově náročnější. (např. smyčcové a dechové nástroje).
− Pokračovala spolupráce s houslařem Jaroslavem Kohoutem, Josefem Hlubůčkem a panem Janem
Provazníkem pro zaručení kvalitnějšího servisu smyčcových nástrojů a vyhledávány kvalitnější
opraváři nástrojů dechových.
− V rámci inventarizace majetku byl po schválení zřizovatelem vyřazen starý a nefunkční majetek.
− Sledovali jsme nová vydání notových materiálů a byly zařazovány do výuky nové skladby. Během
školního 2018/2019 bylo nakoupen notový materiál, odborné knihy a další učební pomůcky v
celkové ceně 35.000,- Kč.
− Během školního roku škola zorganizoval několik soustředění sborů nebo orchestrů a literárně
dramatického oboru buď ve škole nebo v rekreačních zařízeních.
−

b) Oblast údržby budovy:
− Ve spolupráci s odborem správy budov MÚ Turnov bylo dbáno o vyhovující technický stav budovy.
− Především byla zrekonstruována telefonní síť a vybudována část internetového připojení. V měsíci
červenci byla provedena výmalby učeben ve 3. podlaží budovy školy.
c) Oblast kulturní a společenská:
− byly zorganizovány všechny kulturní a společenské akce, které jsou uvedeny v bodě 9 výroční
zprávy
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7) Poradenské služby
−

−
−

−

Vzhledem k typu školy nemáme zřízen post výchovného poradce, práci s žáky se specifickými
poruchami učení se věnujeme ve spolupráci se základními školami, ve vyjímečných případech nám
zákonní zástupci umožňují nahlédnout do zpráv poradentských center.
Naše paní učitelka Klára Jozífková a Monika Szántó se věnují zrakově hendikepovaným žákům,
které se snažíme zařadit i do další výuky – komorní a orchestrální hra.
Práci s talentovanými žáky se věnujeme přednostně, typ individuální výuky, která ve škole
převažuje, tuto činnost plně umožňuje např. rozšířeným typem vyučování a zajištění konzultace u
profesorů na vyšších odborných školách za účasti třídního učitele.
ZUŠ je typ specifické školy s výběrem žáků, který je dán zákonem o talentových zkouškách, a proto
se zatím nesetkáváme s většími problémy v rámci pedagogické činnosti.

8) Údaje o průběhu kontrol a výsledku kontrol
Ve školním roce 2018/2019 prošla škola těmito kontrolami:
Kontrola provedená zřizovatelem – Město Turnov, dne 15.11.2018
Předmětem kontroly bylo výběrové přezkoušení informací obsažených v účetní závěrce k 31.12.2017,
zhodnocení souladu hospodářských operací s právními předpisy, posouzení vnitřního kontrolního systému
a rozpočtového procesu, kontrola čerpání provozního příspěvku a dalších účelových prostředků od
zřizovatele z hlediska efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti.
Výsledek kontroly:
Požadované podklady ke kontrole byly předloženy. Vynaložené náklady byly v souladu s požadavkem
účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti. Závady nebyly zjištěny, nápravná opatření nebyla uložena.
Kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce
pojistného z VZP ČR. Kontrola byla provedena 26.3.2018
Předmětem kontroly bylo dodržování oznamovací povinnosti, stanovení vyměřovacích základů a výše
pojistného, dodržování termínů splatnosti pojistného, dodržování ostatních povinností plátců pojistného,
zasílání kopií záznamů o pracovních úrazech.
Kontrolou nebyly zjištěny žádné přeplatky ani nedoplatky na pojistném, nápravná opatření nebyla
uložena.

9) Výsledky výchovy a vzdělávání
Přehled akcí:
08.09. žestě na hudební přehlídce v Mnichově Hradišti a big Band na Loukovci.
15.9. se konalo tradiční Vítání občánků v OMČR.
22.09. LDO na Kulturnově 2018.
100 let republiky, společný projekt ZUŠ v LK. Vystoupení proběhla v Turnově, Železném
Brodě, Jablonci nad Nisou, Liberci a České Lípě.
5)
13.10. Big Band vystoupil na oslavách GYTU.
6)
18.10 se ve velkém sále ZUŠ uskutečnil letošní první žákovský koncert, jímž začal cyklus
žákovských koncertů školy, který probíhá pravidelně 3.čtvrtek v měsíci od 17:00 v koncertním sále
ZUŠ.
7)
19.10. vystoupili soubor LDO na festivalu Semilský paroháč.
8)
20.10. se konalo sborové podzimní soustředění DPS Turnováček v prostorách školy.
9)
28.10. v rámci městských oslav založení republiky vystoupili žáci školy.
10) V měsíci listopad proběhlo několik koncertů Podkrkonošského symfonického orchestru vybraní
žáci naší školy.
11) 9.11. Big Band na Jazzu pod Kozákovem.
12) 24.11 se konalo v ZUŠ obvyklé sborové podzimní soustředění DPS Carmina.
13) 11. a 12.listopadu se konalo ve škole soustředění LDO.
14) V listopadu účinkoval Big Band pod vedením Václava Sajbta na taneční posvícenské zábavě v
1)
2)
3)
4)
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15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)

22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)

40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)

sokolovně na Malé Skále.
24.11. se konalo tradiční Vítání občánků v OMČR.
2.12. o první adventní neděli při rozsvícení vánočního stromu vystoupil žesťový soubor a DPS
Karmínek.
3.12. vystoupil žesťový soubor na Všeni a v Kacanovech a Turnváček va Žďáře.
6.12. vystoupil kytarový orchestr při předávání cen Premium Bohemie na Sychrově.
11.12. smyčcový soubor mladších žáků a DPS Turnováček vystoupili v penzionu Pohoda.
Adventní koncert PSAD Turnov za účasti našich žáků a učitelů školy v prosinci a lednu.
Vánoční koncerty:
1. 7.-8.12. vystoupení školy na Vánočních trzích v
Turnově
2. 9.12. Carmina v Přáslavicích
3. 11.12. Carmina v KC Turnov
4. 15.12. žáci smyčcového oddělení v Mašově
5. 12.12.Vánoční koncert žáků - Městské divadlo
Turnov
6. 24.12.Kostel Panny Marie Turnov – Turnováček,
dechový orchestr.
5.1. Komorní orchestr vystoupil na koncertě PSAD v kostele v Turnově.
V lednu byla otavřena výstava prací žáků VO ve výstavní síni školy.
18.1. Big Band v Novém Strašecí.
V lednu proběhla ve škole školní kola Soutěře žáků ZUŠ vyhlašované MŠMT ČR.
23.1. Komorní orchestr vystoupil v penzioně v Kurovodicích.
25.1. trio žáků vystoupilo na valné hromadě Spolku rodáků a přátel Turnova.
28.1. žáci dechového oddělení vystoupili při otevření Nové radnice.
2.2. TO, Big Band a Komorní orchestr vystoupil na školním plese.
V únoru proběhla ve škole okresní kola Soutěře žáků ZUŠ vyhlašované MŠMT ČR.
9. února hrál Big Band na maturitním plese Střední umělecko průmyslové školy sklářské v
Železném Brodě.
20. – 24.2.se LDO zúčastnili přehlídky Modrý kocour 2019.
V březnu proběhla ve škole krajská kola Soutěře žáků ZUŠ vyhlašované MŠMT ČR.
48. „Koncertu ve škole“ představilo žesťové oddělení Pražské konzervatoře společně s žáky
našeho dechového oddělení, konkrétně s dětmi učitele Jiřího Richtera.
16. - 17.3. soustředění Turnováčku v penzionu na Frýdštejně.
16.3. LDO na Turnovském drahokamu.
19.3. LDO na Dětské scéně v Jablonci nad Nisou.
23.3. se konalo tradiční Vítání občánků v OMČR.
29. -30.3. proběhla 21. přehlídka dětských pěveckých sborů "Zpíváme si pro radost", za účasti
Carminy a Carola z Liberce a soutěžní přehlídka dětských přípravných sborů ( Karolka
Liberec, Bonifantes Pardubice, Červánek Dačice, Vlčí máky Hradec Králové a Turnováček
ZUŠ Turnov.
5.4. se zúčastnily Lenka Maryšková,Lucie Preislerová a Sára Franzová pěvecké soutěže v
klasickém sólovém a komorním zpěvu v České Lípě – Lípa Cantantes 2019.
11. 4. se konal Koncert učitelů ZUŠ.
LDO na krajské divadelní přehlídce TEATRRRALKI.
26.4.vystoupili žáci Daniely Nechutné na Jarním koncertě na Malé Skále.
27.4. se konal již 14. ročník festivalu „Kytara v Českém ráji“.
2.5. se konal koncert všech orchestrů ZUŠ Turnov v KC Turnov.
3.5. se konal slavnostní koncert k 90. narozeninám bývalé učitelky školy paní Mileny Zelené.
5.5. zahrál žesťový soubor na oslavách osvobození.
21. května se konala slavnostní prezentace projektu „Příběhy našich sousedů“ s účastí našich
žáků.
23.5. vystoupil Big Band v České Lípě.
19.5. se konalo tradiční Vítání občánků v OMČR.
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51)

Závěrečné koncerty školy:

4.6. v Městském divadle
5.6. v Městském divadle
24.4. závěrečné vystoupení LDO v Městském divadle
17.6. v sále SUPŠ – Karmínek, Turnováček a
Carmina
52) V měsíci červnu byla ve výstavní síni školy otevřena výstava prací žáků VO.
53) 8.6. se zúčastnili žáci smyčcového oddělení přehlídky Mladé pódium v Teplicích na
konzervatoři.
54) 20.6. žáci dechového oddělení v penzionu Pohoda.
55) 20.ročník Interpretační hudební dílny, které se pořádá v rámci festivalu Dvořákův Turnov a
Sychrov, proběhla ve dnech 12. - 15.6.2019.
56) 20. – 24.6. LDO na Mladé scéně v Ústí nad Orlicí.
57) 25.6. Akademie III. Věku – LDO v penzionu v Žižkově ulici.
58) 25.6. proběhl v koncertním sále absolventský koncert 2018.
59) Po čtrnácté se v Turnově uskutečnily Letní mezinárodní kurzy a festival L.Janáčka a B.Martinů
a to ve dnech 29.6. - 07.07.2019.
60) 17. - 25.8.2019 se konal tradiční tábor ZUŠ Turnov v Pleskotech. 68 dětí vedl pedagogický
dozor: V.Sajbt - vedoucí tábora, D.Nechutná, E.Mastníková, A.Mastníková, Z. Formáčková, Š.
Košťálová, J.Richter, B.Lédl a zdravotnice E. Hyblerová.
Podrobnější informace k uvedeným akcím a některé další kulturní pořady můžete získat spolu s
fotodokumentací v kronice školy, kterou naleznete na našich stránkách: www.zusturnov.cz
1.
2.
3.
4.

Výsledky soutěží:
Soutěž ZUŠ vyhlášené MŠMT
1.místa s postupy: okresy:
hra na akordeon
Preislerová Veronika, Raulin Jakub (M. Koudelková), Mocová Kateřina,
Verichová Kristýna, Duo - Kateřina Mocová a Veronika Preislerová (D.
Nechutná)
Komorní hra s převahou dechových nástrojů
Flétnové trio - Korpas, Opočenská, Pospíšilová (M. Szántó, B. Lédl)
Žesťový kvintet - Hoření, Kohout, Kundrák, Maryšková, Vlčková,
Žesťový soubor - Hořák, Hoření, Kohout, Lachman, Maryšková (J. Richter, J.
Hlava)
Pozounový kvartet - Horáčková, Mlejnek, Rojar, Röslerová,
Pozounové trio - Janků, Maryšková, Rozumová (J.Bada)
Komorní hra s převahou smyčcových nástrojů
Houslové duo - Janatková, Pospíšilová, (L. Součková, M. Čapková)
Klavírní trio - Košťálová, Nosková, Seichterová (Š. Košťálová, J. Vlačihová, M.
Faltusová)
Trio - Lochmanová, Marek, Marková (V. Vydrová, J. Vlačihová)
Troje housle s klavírem - Janatková, Kalkusová, Marková, Pospíšilová (L.
Součková, Š. Košťálová, M. Hybler)
Houslové trio s klavírem - Bartošová, Brožková, Šilhánová, Bölverkrová (Š.
Košťálová, B. Lédl)
Klavírní trio - Hlobil, Charousková, Maryšková (Š. Košťálová, M. Hybler)
kraje:
hra na akordeon
Preislerová Veronika, Raulin Jakub (M. Koudelková), Mocová Kateřina,
Verichová Kristýna, Duo - Kateřina Mocová a Veronika Preislerová (D.
Nechutná)
Komorní hra s převahou dechových nástrojů
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Žesťový kvintet - Hoření, Kohout, Kundrák, Maryšková, Vlčková,
Žesťový soubor - Hořák, Hoření, Kohout, Lachman, Maryšková (J. Richter, J.
Hlava)
Pozounový kvartet - Horáčková, Mlejnek, Rojar, Röslerová,
Pozounové trio - Janků, Maryšková, Rozumová (J.Bada)
Sborový zpěv
Turnováček (D.Nechutná)
Komorní hra s převahou smyčcových nástrojů
Houslové duo - Janatková, Pospíšilová, (L. Součková, M. Čapková)
Klavírní trio - Košťálová, Nosková, Seichterová (Š. Košťálová, J. Vlačihová, M.
Faltusová)
Trio - Lochmanová, Marek, Marková (V. Vydrová, J. Vlačihová)
Troje housle s klavírem - Janatková, Kalkusová, Marková, Pospíšilová (L.
Součková, Š. Košťálová, M. Hybler)
Houslové trio s klavírem - Bartošová, Brožková, Šilhánová, Bölverkrová (Š.
Košťálová, B. Lédl)
Klavírní trio - Hlobil, Charousková, Maryšková (Š. Košťálová, M. Hybler)
LDO
Ani muk (R.Zemenová)
bronzové pásmo
Kámoš Drámoš (A.Tomášová)
zlaté pásmo
ústřední:
Komorní hra s převahou dechových nástrojů
Žesťový soubor - Hořák, Hoření, Kohout, Lachman, Maryšková (J. Richter, J.
Hlava)
hra na akordeon
Raulin Jakub (M. Koudelková),
Duo - Kateřina Mocová a Veronika Preislerová (D. Nechutná)
soutěž Lípa Cantantes 2019

Cidlinská Michaela (Věra Poláchová)
1. místo
Báčová Štěpánka (Věra Poláchová)
2. místo
Franzová Sára (Eva Lédlová)
2. místo
Lucie Preislerová (Eva Lédlová)
2. místo
duo Franzová Sára, Lucie Preislerová ( Eva Lédlová)2. Místo

soutěž Zpíváme si pro radost

DPS Turnováček (uč.Daniela Nechutná)

soutěž Mládí a Bohuslav Martinů
Mariana Seichterová (Jana Vlačihová)
soutěž TO New generation
soubor LDO (V.Šlapanská)
Soutěže LDO:

2. místo

Dětská scéna
- AD/hadi, ŠUMÁK, Mravenci a Ani muk (ocenění na přehlídce
Dětská scéna 2019) (R. Zemenová, A. Tomášová)
Teatrrralki
Loupežníci, Černí andělé, Daidalos a Ikaros a Koralina. (R.
Zemenová, A. Tomášová)

Přijímací zkoušky na střední školy:
Střední umělecké školy:
Lucie Preislerová – Konzervatoř Praha (p.u. Lédlová)
Vojtěch Franců – Konzervatoř Praha (p.u. Tomášová a Zemenová)
Haken V., Hejduková K.,Jírová B. A Slezáková M (p.u.Janiga)
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B) Zpráva o výsledcích hospodaření r. 2018
Hlavní činnost organizace
1) příjmy - ze státního rozpočtu:
celkem:
13 353 626,- Kč
z toho: na platy
9 782 042,- Kč
OPPP:
7 500,- Kč
pojistné + FKSP + ONIV:
3 564 084,- Kč
příjem ze st.rozpočtu na konání soutěže:
125 000,- Kč
2) příjmy z rozpočtu zřizovatele:
celkem:
429 000,- Kč
3) příjmy z rozpočtu kulturní komise:
celkem:
0,- Kč
4) školné a ostatní příjmy
celkem:
1 605 323- Kč
z rezervního fondu použito:
45 000,- Kč
z fondu odměn použito:
37 000,- Kč
Hospodaření s dotací ze státního rozpočtu: hospodářský výsledek: 0,- Kč
Hospodaření školy celkem:
276 593,16 Kč

Doplňková činnost organizace

jedná se o příjmy z pronájmu nebytových prostor a pořádání plesu školy
příjmy celkem:
54 000,- Kč
výdaje celkem:
45 726,61,-Kč
Hospodářský výsledek:
8 273,39 Kč

Výsledky inventarizace za rok 2018
Příkaz k provedení inventury majetku podal ředitel ZUŠ Turnov Mgr. Bohuslav Lédl.
Předseda inventární komise: Šárka Košťálová, členové: Hana Marková, Šárka Nezdarová.
Inventura byla provedena ke dni 31.12.2018 na základě zákona o účetnictví č.563/91Sb. Skutečné stavy
byly zjištěny přepočítáním. Stav dle inventury odpovídá stavu v účetnictví.

Výsledky kontrol
V roce 2018 prošla škola celkem dvěma kontrolami.
Kontrola provedená zřizovatelem – Město Turnov, dne 15.11.2018
Předmětem kontroly bylo výběrové přezkoušení informací obsažených v účetní závěrce k 31.12.2017,
zhodnocení souladu hospodářských operací s právními předpisy, posouzení vnitřního kontrolního systému
a rozpočtového procesu, kontrola čerpání provozního příspěvku a dalších účelových prostředků od
zřizovatele z hlediska efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti.
Výsledek kontroly:
Požadované podklady ke kontrole byly předloženy. Vynaložené náklady byly v souladu s požadavkem
účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti. Závady nebyly zjištěny, nápravná opatření nebyla uložena.
Kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce
pojistného z VZP ČR. Kontrola byla provedena 26.3.2018
Předmětem kontroly bylo dodržování oznamovací povinnosti, stanovení vyměřovacích základů a výše
pojistného, dodržování termínů splatnosti pojistného, dodržování ostatních povinností plátců pojistného,
zasílání kopií záznamů o pracovních úrazech.
Kontrolou nebyly zjištěny žádné přeplatky ani nedoplatky na pojistném, nápravná opatření nebyla
uložena.
Mgr. et Bc. Bohuslav Lédl
ředitel ZUŠ Turnov
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