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1.) Charakteristika školy
Základní umělecká škola Vodňany je příspěvkovou organizací s právní
subjektivitou. Do sítě škol byla zařazena Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy České republiky s účinností od 1. 7. 2000.
Hlavní sídlo školy je ve Vodňanech, nám. Svobody 14. Součástí školy je také
pobočka v Bavorově, ul. Chmelenského 135, a odloučené pracoviště tanečního
oboru na adrese náměstí Svobody 10 ve Vodňanech.
Ve školním roce 2016/17 navštěvovalo školu 414 žáků hudebního, tanečního
a výtvarného oboru. Průměrný počet žáků na pedagoga vzhledem k odučeným
hodinám je v hudebním oboru 17,8 žáka, v ostatních oborech, tj. výtvarném a
tanečním, 92,5 žáka.
Spádová oblast školy
Školu navštěvují nejen žáci z Vodňan a Bavorova, ale také z přilehlých i
vzdálenějších místních částí a vesnic. Do vodňanské školy dojíždějí žáci z obcí
Pražák, Cehnice, Skočice, Drahonice, Krašlovice, Vitice, Stožice, Chelčice,
Truskovice, Nestánice, Újezd, Libějovice, Křtětice a Lidmovice.
V bavorovské pobočce se hudebně vzdělávají žáci z Budyně, Bílska,
Štětína, Koječína, Čepřovic, Skal, Hájku, Krajníčka a Pivkovic.
Budova školy
Hlavní část ZUŠ Vodňany včetně ředitelství sídlí ve Vodňanech v domě
na rohu náměstí Svobody a ulice A. Křížka. Opravy a údržbu budovy
zabezpečuje Město Vodňany, které je majitelem budovy. je
V hlavní budově je celkem 9 učeben, 3 v přízemí a 6 v 1. patře, které jsou
využívány pro výuku hudebního a výtvarného oboru –. Učebny jsou dostatečně
prostorné a světlé, škola by však vzhledem k počtu žáků a učitelů potřebovala o
2-3 učebny víc. Největší místností v budově je Hudební síň Váši Příhody - malý
koncertní sál pro cca 100 posluchačů, který je využíván pro žákovská
vystoupení i pro výuku.
Výtvarný obor má k dispozici učebnu a přípravnu s umývárnou v přízemí
budovy. Ve zvláštní místnosti je umístěna keramická pec.
Taneční obor využívá prostorný taneční sál, šatnu a sklad kostýmů v 1.
patře domu č. p. 10 také na náměstí Svobody ve Vodňanech. Tyto prostory byly
zrekonstruovány a dány k dispozici ZUŠ městem Vodňany, které je majitelem
tohoto domu.
Budova pobočky ZUŠ v Bavorově je součástí komplexu Základní školy
Bavorov. Prostorové podmínky jsou zde na dobré úrovni (3 učebny). V tomto

školním roce byla dokončena rekonstrukce celého objektu, včetně zabezpečení
hlavního vchodu do budovy. Všechny učebny byly vybaveny novým nábytkem.

Vybavenost školy:
Všechny učebny ZUŠ jsou vybaveny novým nábytkem. Celkově je škola
dostatečně vybavena všemi potřebnými učebními pomůckami a hudebními
nástroji. V učebně hudební nauky je využívána interaktivní tabule. Adekvátní
učební pomůcky jsou k dispozici i pro taneční obor. Výtvarný obor má kromě
standardního vybavení k dispozici tiskařský lis, elektrický hrnčířský kruh a
keramickou pec.
Ve třídách je umístěno celkem 11 počítačů, které učitelé využívají k vedení
školní matriky.

2.) Vzdělávací koncepce školy

V Základní umělecké škole Vodňany se vyučuje třem oborům podle ŠVP
s účinností od 1. 9. 2012.
Hudební obor
Hlavním posláním hudebního oboru ZUŠ je poskytnout žákům, kteří
projevují potřebné předpoklady a zájem o studium hudby, základy odborného
vzdělání a vychovat z nich zaujaté hudebníky, kteří by se dovedli ve svém životě
uplatnit v tom či onom žánru jako amatéři nebo budoucí profesionálové. Tato
výchova se uskutečňuje v řadě odborných předmětů, ve kterých se intenzivním
aktivním provozováním hudby prohlubují a rozšiřují hudební znalosti a
dovednosti, jež získává žák ve všeobecné hudební výchově.
V ZUŠ Vodňany se v hudebním oboru vyučuje těmto předmětům:
Předmět:
Hra na klavír

Stupeň:
přípravné studium
1. stupeň
2. stupeň

Hra na dechové nástroje

přípravné studium
1. stupeň
2. stupeň

Hra na kytaru

přípravné stud.
1. stupeň
2. stupeň

Hra na akordeon

přípravné stud.
1. stupeň
2. stupeň

Sólový a sborový zpěv

přípravné stud.
1. stupeň
2. stupeň

Hra na elektronické klávesové nástroje přípravné stud.
1. stupeň
2. stupeň
Průpravu k vlastnímu studiu hry na hudební nástroj zajišťuje přípravná
hudební výchova, kde se hravým způsobem ověřují a upevňují předpoklady a
zájem žáků pro toto studium a v instrumentálních nebo pěveckých skupinách
zjišťuje oprávněnost volby hlavního předmětu podle osobitých vloh a fyzických
dispozic žáků.
Důležitou složkou hudební výchovy je průprava k souhře prostřednictvím
výuky čtyřruční hry, hry v souborech či v orchestru, sborového nebo komorního
zpěvu. Tyto činnosti navazují na hlavní předmět a umožňují žákům uplatnit své
instrumentální nebo pěvecké dovednosti v kolektivu ostatních žáků. Učí se tak
soustředit na vlastní výkon a zároveň vnímat souznění všech nástrojů nebo
hlasů.
Hudební poznatky získané v jednotlivých předmětech integruje a třídí
hudební nauka, jejímž posláním je dát žákovi základní vzdělání ve všeobecné
hudební nauce, harmonii, nauce o hudebních formách a dějinách hudby.

Výtvarný obor
Studium výtvarného oboru ZUŠ poskytuje žákům základy výtvarného
vzdělání v těchto disciplínách: kresba, malba, grafika, modelování, dekorativní
činnosti a výtvarná teorie. Vyučování ve výtvarném oboru ZUŠ se dělí na
přípravný stupeň (pro děti od 6 let) a základní studium 1. a 2. stupně.
Výchovně vzdělávací proces ve výtvarném oboru ZUŠ je zaměřený na
výchovu umělecky cítícího a tvořivého absolventa, který dosáhl takového stupně
rozvoje svých výtvarných schopností, že mu umožňují aktivně se uplatnit
v zájmové umělecké činnosti a při studiu na středních a vysokých školách

uměleckého směru. Má rozvinuté schopnosti esteticky vnímat, chápat a hodnotit
tendence vývoje umění, je obdivovatelem a propagátorem kulturních hodnot.

Taneční obor
Taneční obor ZUŠ podchycuje a rozvíjí taneční nadání dětí a poskytuje
každému žákovi takové základy odborného vzdělání, které mu umožní uplatnit
se jako tanečník v souborech zájmové umělecké činnosti nebo v povolání, pro
které je kultura pohybového projevu vhodným předpokladem. Výuka v tanečním
oboru se dělí na přípravnou taneční výchovu, do které jsou přijímány děti od 6
let, studium 1. stupně a studium 2. stupně.
V 1. - 3. ročníku se vyučuje taneční průprava, která je zaměřena na
rozvíjení správného držení těla, zvyšování celkové pohyblivosti, obratnosti a
koordinace a na rozvíjení prostorového a hudebního cítění.
Ve 4. - 7. ročníku se vyučují základy lidového, novodobého, moderního a
klasického tance a taneční praxe.
Vyučování v tanečním oboru je skupinové, pohybové činnosti a úkoly
zadává pedagog celé skupině, sleduje a opravuje pohyb jednotlivých žáků. Sám
pedagog se aktivně zapojuje do vyučovacího procesu a svým pohybovým
projevem podněcuje správné pochopení a provedení zadaných úkolů.

Školní soubory a orchestry
Nedílnou součástí výuky v rámci hudebního oboru je práce žáků ve
školních souborech a orchestrech. Žáci navštěvující hodiny výuky sólového
zpěvu, absolvují také předmět Sborový zpěv, v rámci něhož byl založen
přípravný pěvecký sbor Hvězdička a mládežnický pěvecký sbor Rebelky. Žáci
vzdělávající se ve hře na nástroj mají ve svém studijním programu také předmět
souborová hra. Ve škole vzniklo několik hudebních souborů: smyčcový,
kytarový, klávesový a dechový orchestr. Také někteří žáci působí v tanečním
orchestru (hudební skupina Nic moc). Tyto skupinově vyučované předměty
doplňují doposud získané znalosti a dovednosti žáků o schopnost vnímat také
ostatní členy hudebního tělesa a být jeho harmonickou součástí.
Všechny uvedené soubory se pravidelně prezentují nejen na žákovských
koncertech či samostatných vystoupeních, ale též na celostátních soutěžích ZUŠ.
Pro děti v posledním roce předškolní docházky organizuje škola Předškolní
přípravné kolečko. Prolínáním hudebně pohybových a výtvarných aktivit se u
dětí rozvíjí hudební cítění, sluchová a rytmická představivost, hudební paměť a
seznamování s hudební teorií.
Maximální počet 14 žáků v jednotlivých skupinách Kolečka předškoláků je
každoročně využit, o tento obor je veliký zájem. Na konci školního roku se na

doporučení vyučujících rozdělí žáci do dalších studijních oborů podle
projeveného talentu.

3.) Údaje o pracovnících školy
Příjmení a jméno
Valentová Gabriela
Vovesná Eva
Cinádrová Šárka
Rédlová Romana
Kosán Martin
Kovář Dalibor
Marešová Veneta
Matoušková Eva
Suchanová Štěpánka
Ambrožová Lenka
Ferebauerová Martina
Plachtová Zuzana
Šindlerová Miluše
Šimoník Jiří ml.
Škabroudová Marcela
Wágnerová Eva
Zahradníčková Šárka

Funkce

Vzdělání Aprobace

učitelka
účetní
školnice
ředitelka
učitel
učitel
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka

ÚSO
ÚSO
SOU
VOV
VOV
VOV
VOV
VOV
V
VOV
VŠ
VOV
ÚSO

učitel
učitelka
učitelka
učitelka

VOV
VOV
ÚSO
ÚSV

klavír
trubka
kytara
zpěv
klavír
akordeon
housle
kytara
klavír

fagot
klavír

Úvazek

Věk (D)

1,000
0,300
1,000
1,000
1,000
0,913
0,956
0,956
0,666
0,390
0,956
1,000
1,000

45
52
42
45
28
56
65
61
38
36
42
33
49

1,000
0,869
1,000
1,000

58
32
47
54

4.) Údaje o přijímacím řízení a zařazování dětí, výsledek ukončení školního
vzdělávání a další správní řízení

Školní rok 2016/17
Počet
Počet nově
zájemců o
přijatých
studium
žáků do
příprav.
ročníku
Počet žáků celkem:
v tom obor: hudební
výtvarný
taneční

236
232
100
78

37
21
9
7

Počet nově
přijatých
žáků do
1.ročníku
I.stupně

Počet nově
přijatých
žáků do
1.ročníku
II.stupně

73
45
15
13

15
7
4
4

Obor

Počet absolventů k 30. 6.
Celkem
z toho dívky

1. stupeň celkem:
v tom obor: hudební
výtvarný
taneční

18
8
3
7

15
6
2
7

2. stupeň celkem:
v tom obor: hudební
výtvarný
taneční
Absolventi ZUŠ celkem

11
5
3
3
36

9
4
2
3
25

Obor

Počet žáků, kteří opustili
školu ve školním roce
2016/17
Celkem
z toho dívky

1. stupeň celkem:
v tom obor: hudební
výtvarný
taneční
2. stupeň celkem:
v tom obor: hudební
výtvarný
taneční
literárně dramatický
Výuku přerušili celkem

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5.) Údaje o výsledcích vzdělávání
Žáci hudebního oboru se, jako každým rokem, zúčastnili Celostátní
soutěže ZUŠ vyhlášené MŠMT. V tomto roce se konala soutěž ve hře na klavír,
a naši školu reprezentovali v okresním kole 2 žáci.
Pro tento rok byla také vyhlášena MŠMT soutěžní přehlídka výtvarného
oboru. Do této soutěže se zapojila 30 žáků.
Žáci pěveckého oboru v celkovém počtu 10 zpěváků se zúčastnili
několika významných pěveckých soutěží, jako např. Jihočeský zvonek, Soutěž
populárního zpěvu v Jindřichově Hradci, Karlovarský hlas nebo mezinárodní
pěvecká soutěž „Česko zpívá“.

6.) Údaje o mimoškolních aktivitách
Žáci hudebního oboru ZUŠ se ve školním roce 2016/17 celkem sedmkrát
prezentovali před svými rodiči a přáteli na žákovských koncertech, které se
konaly již tradičně v síni Váši Příhody. Kromě těchto menších koncertů
realizovala škola několik větších projektů v Kulturním domě ve Vodňanech, na
zámku Kratochvíle a několik koncertů na pobočce v Bavorově.
Chronologický výčet kulturních akcí pořádaných nebo spolupořádaných ZUŠ
Vodňany:
12. 9. 2016 – představení muzikálu „Strašák“ (Kulturní dům ve Vodňanech)
Na realizaci tohoto projektu se kromě jeho autora, Jana Vavrušky (bývalého
žáka ZUŠ Vodňany), a dalších sólistů významnou měrou podíleli také žáci
baletního a hudebního oboru. Představení sklidilo bouřlivý ohlas a pro velký
úspěch bylo ještě dvakrát zopakováno.
22. 10. 2016 – VII. festival pěveckých sborů Zdeňky Zárubové – KD ve
Vodňanech
Tato již tradiční podzimní kulturní akce byla pořádána ve spolupráci ZUŠ
Vodňany a ženského pěveckého sboru Regina Vodňany. Přehlídky se kromě
pořádajícího sboru účastnily také oba pěvecké sbory („Hvězdička“ a „Rebelky“)
pracující v rámci výuky sborového zpěvu na ZUŠ Vodňany.
24. 10. 2016 – Žákovský koncert (Síň Váši Příhody v ZUŠ)
Žákovské koncerty jsou pořádány několikrát do roka a dávají možnost žákům
předvést nabyté hudební dovednosti před publikem, složeným převážně z jejich
rodičů a dalších příbuzných. Pro žáky je to výborná motivace a pro vedení ZUŠ
příležitost k udržování a posilování kontaktu s rodinami žáků.
21. 11. 2016 – Žákovský koncert (Síň Váši Příhody v ZUŠ)
7. 12. 2016 - Mikulášský koncert (Síň Váši Příhody v ZUŠ)
12. 12. 2016 – Adventní koncert (Síň Váši Příhody v ZUŠ)
17. 12. 2016 – Adventní trhy -vystoupení dechového orchestru a smyčcového
souboru (předsálí Kulturního dne ve Vodňanech)
Již několik let se žáci ZUŠ podílejí na naplnění doprovodného kulturního
programu při Adventních trzích pořádaných Městským kulturním střediskem

Vodňany. V roce 2016 se akce zúčastnil dechový orchestr ZUŠ pod vedením
Martina Kosána a smyčcový soubor ZUŠ vedený Lenkou Ambrožovou.
20. 12. 2016- Vystoupení tanečního oboru „Byla jedna Káča (Kulturní dům ve
Vodňanech)
Vzhledem k nedostatečnému prostoru v síni Váši Příhody nemají bohužel žáci
tanečního oboru možnost prezentovat se před veřejností tak často jako žáci
oboru hudebního. Proto je snahou vedení ZUŠ dát jim možnost čas od času
uspořádat samostatné taneční vystoupení na větším prostoru jeviště v kulturním
domě. Choreografkou projektu „Byla jedna Káča“ byla Miluše Šindlerová a jako
obvykle se jí podařilo důmyslně zapojit do představení žáčky a žáky všech
tanečních ročníků. Ohlas publika byl velmi kladný.
13. 2. 2017 – Žákovský koncert (Síň Váši Příhody v ZUŠ)
13. 3. 2017 – Žákovský koncert (Síň Váši Příhody v ZUŠ)
10. 4. 2017 - Jarní koncert (Síň Váši Příhody v ZUŠ)
17. 5. 2017 - vystoupení kapely „Nic moc“ v rámci Vodňanských rybářských
dnů
Tradiční několikadenní akce zaměřená na propagaci rybářské tradice ve
Vodňanech je vždy doprovázena kulturním programem, v rámci něhož se
představují různá hudební a taneční uskupení z Vodňan a partnerských měst.
V roce 2017 reprezentovala ZUŠ Vodňany na „open air“ pódiu na náměstí
Svobody hudební skupina „Nic moc“ pod vedením Jiřího Šimoníka.

16. 5. 2017 – Výchovný koncert pro MŠ a ZŠ (Síň Váši Příhody v ZUŠ)
Při této akci se snažíme zaujmout a podchytit zájem dětí o hudbu jako
takovou. Mají možnost se zde seznámit s nabídkou vyučovaných nástrojů a
názorně jsou tyto nástroje předvedeny. Tento koncert slouží jako nábor do ZUŠ.
2. 5. 2017 – Výchovný koncert pro MŠ a ZŠ (v ZUŠ pobočka Bavorov)
Při této akci se snažíme zaujmout a podchytit zájem dětí o hudbu jako
takovou. Mají možnost se zde seznámit s nabídkou vyučovaných nástrojů a
názorně jsou tyto nástroje předvedeny. Tento koncert slouží jako nábor do ZUŠ.
27. 5. 2017 – Koncert na zámku Kratochvíle

Tento koncert pravidelně organizuje Eva Matoušková ve spolupráci se svým
manželem Janem Matouškem. Program je složen z žáků ze třídy obou těchto
pedagogů.
30. 5. 2017 – Slavnostní koncert absolventů ZUŠ a zahájení výstavy výtvarného
oboru v rámci celostátní akce „ZUŠ OPEN“ - (Kulturní dům ve Vodňanech)
Každoroční koncert absolventů hudebního oboru se v roce 2016 stal součástí
projektu ZUŠ OPEN. Zároveň byla v rámci tohoto projektu uspořádána výstava
prací žáků výtvarného oboru a uskutečněno ještě několik drobnějších
prezentačních akcí.

13. 6. 2017 – Hudební projekt „Hit Paráda“ (Kulturní dům ve Vodňanech)
Na závěr školního roku žáci hudebního a tanečního oboru připravili
pro vodňanské publikum na „prknech“ zdejšího kulturního domu směsici
známých populárních melodií. Koncert slovem doprovázel moderátor Slávek
Boura, dekoraci jeviště zajistili žáci výtvarného oboru pod vedením Gabriely
Valentové. Dopoledne se konala dvě představení pro školy, večer pak jedno pro
veřejnost.
Kromě těchto výše uvedených akcí vystoupili žáci ZUŠ také při řadě dalších
významných společenských příležitostech – vernisáží, výstav, koncertů pro
seniory v různých pečovatelských zařízeních apod.

7.) Výsledky a úspěchy v soutěžích
Pěvecká soutěž "S lidovou písní pro radost" ve Vodňanech dne 10.11.2016
1. místo - Antonín Vavruška, Kateřina Čechová
2. místo - Lucie Koubová
3. místo - Eliška Biehunková
Celostátní hudební soutěž "Folky Tonk" v Praze dne 3.-4.2.2017
1. místo v interpretační kategorii - Eliška Kotlínová
Zvláštní cena "Zlatá Folkoza" pro absolutního vítěze - Eliška Kotlínová

Okresní kolo celostátní soutěže ZUŠ ve hře na klavír - Strakonice
dne 23.2.2017
2. místo - Barbora Fryšová

Okresní kolo pěvecké soutěže "Jihočeský zvonek" - Strakonice
dne 6.4.2017
1. místo - Antonín Vavruška – postup do krajského kola
1. místo - Eliška Kotlínová – postup do krajského kola

Krajské kolo pěvecké soutěže "Jihočeský zvonek" – Strakonice
dne 21.4.2017
1. místo - Antonín Vavruška
1. místo - Eliška Kotlínová

Mezinárodní pěvecká soutěž "Česko zpívá" – Trutnov dne 7.-8.4.2017
Semifinalisté - Dominik Miler, Jan Vavruška, Eliška Kotlínová
Finalistka - Eliška Kotlínová - 4. místo

Celostátní soutěž "Oběžná dráha" – Milevsko dne 26.5.2017
Postup do finále – Antonín Vavruška, Eliška Kotlínová
2. místo ve finálovém kole - Eliška Kotlínová

Krajské kolo soutěže žáků ZUŠ ČR vyhlášené MŠMT – soutěžní přehlídka
výtvarného oboru – Třeboň dne 6.4.2017
Dvě Čestná uznání I. stupně – téma "Zahrada" a "Cestování moderním uměním"

8.) Údaje o činnosti občanských sdružení
Při Základní umělecké škole Vodňany působí jako samostatný subjekt
Sdružení rodičů a přátel dětí a školy. Sdružení spoluorganizuje žákovské
koncerty i jiné mimoškolní aktivity, financuje školní akce, které nelze krýt
z rozpočtu školy (soutěže negarantované MŠMT, věcné dary pro absolventy
apod.). Příjmy sdružení tvoří členské příspěvky, dary a výnosy z dobrovolného
vstupného vybraného na akcích.

9.) Kontroly a jejich výsledky
Kontroly provedené státní správou
z toho bez závad:
počet
podíl
Kontroly provedené zřizovatelem
z toho bez závad:
počet
podíl
Kontroly provedené
ČŠI
z toho bez závad:
počet
podíl
Ostatní
z toho bez závad:
počet

0
0
0%
0
0
0%
1
0
0,00%
0
0

10.) Stížnosti

Počet
stížností
Řešených:

ředitelem školy

0

školským
úřadem

0

ČŠI

0

11.) Vzdělávání pedagogů:
Všichni pedagogové se na základě svých plánů dalšího vzdělávání
pravidelně zúčastňují a absolvují různé kurzy a semináře pořádané vzdělávacími
institucemi, či jinými organizátory.
Trhové Sviny - témata jednotlivých seminářů:
9.11.2016 - Výuka nejmenších žáků, soutěže, kytarová literatura pro žáky
ZUŠ
Semináře se zúčastnili Martina Ferebauerová, Dalibor Kovář.
22.11. 2016 – Mladý klavírista a pódium – příprava na soutěž

15.3.2017 – Cvičení a hraní na klavír – dvě strany jedné mince
Obou seminářů se zúčastnili Eva Matoušková, Marcela Škabroudová,
Zuzana Plachtová.
28.4.2017 – Klavírní stylizace doprovodů moderních hudebních stylů
Semináře se zúčastnili Jan Vavruška, Eva Wágnerová, Eva Matoušková,
Marcela Škabroudová, Zuzana Plachtová.

4.5.2017 – Kociánova houslová soutěž v Ústí nad Orlicí
Kurzu se zúčastnila Lenka Ambrožová.
25.2.2017. – Přípravný seminář pro odborné porotce krajských přehlídek
scénického tance v Praze
Semináře se zúčastnila Miluše Šindlerová.
Všichni pedagogové včetně vedení školy absolvovali dva semináře :
8.12.2016 ve Vodňanech - Inkluzivní vzdělávání v souvislostech
zdravotního postižení
8.2.2017 v Trhových Svinech – Problémy dětí s ADHP, SPU – jak s nimi
pracovat v ZUŠ
Ředitelka škola absolvovala dva semináře:
1.3.2017 v Českých Budějovicích – Leadership ve škole – moderní vedení
učitelských týmů a lidí
16.6.2017 v Českých Budějovicích – Zákon o pedagogických
pracovnících v praxi škol a školských zařízení
Potvrzení o absolvování seminářů jsou uložena ve školní evidenci –
pracovní složka zaměstnanců.

12.) Plán, výhled, cíle
K hlavním cílům ZUŠ Vodňany patří zachovat stávající nabídku všech
zmiňovaných oborů ZUŠ a stále usilovat o rozšíření výuky ve hře na dechové
nástroje a housle. Na pobočce v Bavorově se bude vedení ZUŠ snažit udržet
stávající nabídku vyučovacích předmětů.
I do budoucna se počítá s organizací systematického náboru nových žáků
formou návštěv učitelů ZUŠ v MŠ a ZŠ ve Vodňanech a v Bavorově.

U stávajících žáků budou i nadále pedagogové podporovat a udržovat
zájem o vybraný studijní obor a motivovat je k přípravě na veřejná vystoupení a
na postupové zkoušky.
Vedení školy bude klást důraz na další vzdělávání pedagogického sboru a
na jeho aktivní zapojení do mezioborové spolupráce. Je třeba zmínit, že přístup
pedagogů k jejich práci je velmi profesionální a daří se mezi nimi udržovat
vstřícné kolegiální vztahy a vzájemný respekt.
Pokud se týká materiálního zajištění, v plánu na další období je řešení
nevyhovujících podmínek pro výuku souborové hry a sborového zpěvu.
V hlavní budově ZUŠ totiž nejsou k dispozici dostatečně velké učebny
vybavené pro výuku těchto kolektivních předmětů. Za účelem zlepšení
prostorových podmínek školy bude zahájeno jednání s majitelem hlavní budovy,
městem Vodňany, o možnostech rozšíření prostor využívaných ZUŠ a o celkové
rekonstrukci budovy.

Zápis výroční zprávy byl projednán dne 30.10. 2017 na pedagogické radě.

