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1. Charakteristika školy

Základní um lecká škola MELODIE, s. r. o. Ho ice, Komenského 338 (dále jen ZUŠ) byla
založena 1. zá í 1995. Z izovatelem školy je paní Vlasta Jahelková. V souladu s ustanovením
p íslušných právních norem pracuje ZUŠ MELODIE od 1.dubna 1997 jako spole nost
s ru ením omezeným. Škola je od samého za átku za azena MŠMT R do sít škol.
V pr b hu jedenácti let byla vybudována t íoborová škola, která svou postupnou realizací
propracované koncepce obohatila spektrum nabídky volno asových inností pro d ti a mládež
z Ho ic a blízkého okolí. Výsledky práce se již za ínají promítat v úsp ších žák školy na
sout žích a p ehlídkách i v p ijímání žák na školy s um leckým zam ením.
V sou asné dob má škola ty i odlou ená pracovišt .
Žáci jsou ve škole p ipravováni pro aktivní i pasivní innosti v um leckých zájmových
spole enských sdruženích. Odpovídající pé e je rovn ž v nována i žák m, kte í projevují
zájem o profesn orientované studium v odborných u ilištích, st edních i vysokých školách
um leckého i pedagogického zam ení.
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Název školy:

Základní um lecká škola Melodie, s. r. o.

Sídlo:

Komenského 338, 508 01 Ho ice

Odlou ená pracovišt :

Na Parkáni 107, 507 71 Miletín
Horní Nová Ves 112, 507 81 Lázn B lohrad
Erbenova 1081, 508 01 Ho ice
Pecka 38, 507 82 Pecka

Telefon:

493 623 710; 603 555 688; 777 937 387;

Fax:

493 623 710

E-mail:

zusmelodie.jahelkova@tiscali.cz

web:

http://www.zusmelodie.cz

I O:

25265849

Identifika ní íslo za ízení IZO:

110 011 783

Identifika ní íslo editelství školy:

600002926

Z izovatel:

Vlasta Jahelková, nar. 22. 12. 1951
nám stí Ji ího z Pod brad 239, 508 01 Ho ice

Datum z ízení a za azení do sít :

1. 9. 1995 .j. 15763/95-60

Datum posledního za azení do sít :

1. 9. 1998 .j. 26468/98-21

editel školy:

Vlasta Jahelková

Statutární zástupce:

Vlasta Jahelková, tel. 603 555 688

Cílová kapacita školy:

600 žák

Schválené studijní obory:

hudební
výtvarný
tane ní
literárn dramatický
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2. Vzd lávací programy školy

Škola postupuje podle vzd lávací koncepce, kterou pro ZUŠ Melodii schválilo MŠMT
R dne 30. 4. 1996 pod .j. 17406/96-25.

Vzd lávací koncepce školy:

obor hudební
výtvarný
tane ní
literárn -dramatický

Hudební obor:

1.
2.
3.
4.

Výtvarný obor:

1. P ípravná výtvarná výchova
2. I. stupe základního studia
3. II. stupe základního studia

Tane ní obor:

1. P ípravná tane ní výchova
2. I. stupe základního studia
3. II. stupe základního studia

P ípravná hudební výchova
I. stupe základního studia
II. stupe základního studia
Rozší ené vyu ování

Literárn -dramatický obor:

1. P ípravná dramatická výchova
2. I. stupe základního studia
3. II. stupe základního studia
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U ební plány

U ební plány pro soukromou ZUŠ Melodii, s. r. o., schválilo MŠMT R dne 30. 4.
1996 pod .j. 1706/96-25 a jsou shodné s u ebními plány pro státní ZUŠ, které schválilo
MŠMT R dne 26. 6. 1995 pod .j. 18418/95 s ú inností od 1. 9. 1995. Ve škole vyu ujeme
hudební obor podle t chto u ebních plán , výtvarný obor dle u ebních plán , které schválilo
MŠMT R dne 3. 5. 2002 pod .j. 18 455/2002-22 s platností od 1. 9. 2002, tane ní obor dle
u ebních plán schválených MŠMT R dne 7. 5. 2003 pod .j. 17 020/2003-22 s platností od
1. 9. 2003.

U ební plány, které na škole realizujeme:

Obor hudební
.1
.2a
.2b
.3
.5a
.6
.8
.9
.10
.12

P ípravné studium
Hra na klavír
Hra na elektronické klávesové nástroje
Hra na housle
Hra na zobcovou flétnu
Hra na flétnu, klarinet, saxofon, trubku, bicí
Hra na kytaru
Hra na akordeon
P vecká hlasová výchova
Hra na klávesové nástroje, smy cové, dechové nástroje, kytaru

Obor tane ní
.26
.27

P ípravná tane ní výchova
1. stupe základního studia

Obor výtvarný
.30
.31

P ípravné studium
1. stupe základního studia
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3. Údaje o zam stnancích školy
Hudební obor
Beránek Aleš

p í ná flétna, zobcová flétna, klarinet

Božik Petr

klavír

ermák Pavel

bicí

Mgr. Fialová Renata

hudební nauka, klavír

Mgr. Fousková Hana

klavír

Jahelková Vlasta

klavír, keyboard

Kapras Lukáš

keyboard

Kapras Petr

klavír, akordeon

Kaprasová Ilija

klavír

Kubánková V ra

p vecká hlasová výchova

Mgr. Obešlová Jitka

hudební nauka

Odl Bohumil

klarinet, saxofon, zobcová flétna

Silovský Lud k

kytara, housle

Mgr. Vl ek David

zobcová flétna, trubka, hudební nauka

Mgr. Žižková Lenka

hudební nauka, klavír, keyboard, p vecká hlasová výchova

Tane ní obor
Jahelková Vlasta
Výtvarný obor
Teimerová Alena
Administrativní pracovnice
sekretá ka

Jahelková Michaela

ú etní

Charvátová Jaroslava

Pomocn obslužný pracovník (uklíze ka)
íhová Renata
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Pedagogi tí pracovníci
Interní u itelé

11

p epo tení pracovníci

8,7

externí u itelé

5

p epo tení pracovníci

1,6

celkem

16

celkem

10,3

interní zam stnanci

2

p epo tení pracovníci

1,36

externí zam stnanci

1

p epo tení pracovníci

0,12

celkem

3

celkem

1,48

Nepedagogi tí pracovníci

Odborná kvalifikace pedagogických pracovník podle zákona . 563/2004 Sb. k 15. 10. 2004

stupe vzd lání

po et pracovník

vysokoškolské podle § 10, odst. 1 písm. a)

5

vyšší odborné podle § 10, odst. 1 písm. b)

5

st ední s maturitou podle § 10, odst. 1 písm. d)

1

podle § 10 odst. 2

2

bez odborné kvalifikace

3
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1. zá í 2005 nastoupili do školy noví u itelé: v hudebním oboru absolventka Církevní
konzervato e v Krom íži sl. V ra Kubánková, DiS. – p vecká hlasová výchova, student 6.
ro níku Teplické konzervato e Petr Božik - klavír, absolvent Pražské konzervato e Dipl. um.
Pavel ermák – bicí.
1. listopadu 2005 odešel Petr Božik, na vlastní žádost odešel 30. ledna 2006 Pavel
ermák a 30. ervna 2006 rozvázala pracovní pom r Renata íhová – pomocn obslužný
pracovník (uklíze ka).
Ve školním roce 2005/2006 pracovalo ve škole 16 u itel , 2 administrativní
pracovnice a 1 uklíze ka.
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Další vzd lávání pedagogických pracovník
Vlasta Jahelková

Osv d ení: Úvod do jazzové improvizace I. a II., . akreditace
22468/2004 - 25-284, DVPP
Hradec Králové 16. 3. a 6. 4. 2006

Kaprasová Ilija

Osv d ení: Úvod do jazzové improvizace I. a II., . akreditace
22468/2004 - 25-284, DVPP
Hradec Králové 16. 3. a 6. 4. 2006

Kubánková V ra

Osv d ení: Výuka populárního zp vu, . akreditace 29619/2004 25,
DVPP
Hradec Králové 19. 11. 2005

Silovský Lud k

Osv d ení: Vyu ování hry na kytaru na ZUŠ a SUŠ 1. ro ník
vzd lávacího programu, . akreditace 21232/05-25-216, DVPP
Konzervato Brno

Vl ek David

Osv d ení: Výuka populárního zp vu, . akreditace 29619/2004 25,
DVPP
Hradec Králové 19. 11. 2005

Žižková Lenka

Osv d ení: Úvod do jazzové improvizace I. a II., . akreditace
22468/2004 - 25-284, DVPP
Hradec Králové 16. 3. a 6. 4. 2006
Osv d ení: Výuka populárního zp vu, . akreditace 29619/2004 25,
DVPP
Hradec Králové 19. 11. 2005
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Ú ast pedagog na sout žích a p ehlídkách
14. 2. 2006

Okresní kolo sout že ZUŠ ve h e na d ev né dechové nástroje
v Ho icích
Aleš Beránek – len poroty
Vlasta Jahelková – pedagogický doprovod
David Vl ek – pedagogický doprovod

23. 2. 2006

Okresní kolo sout že ZUŠ v sólovém a komorním zp vu v Ji ín
V ra Kubánková – lenka poroty
Vlasta Jahelková – pedagogický doprovod
Lenka Žižková – pedagogický doprovod

8. 3. 2006

Krajské kolo sout že ZUŠ ve h e na d ev né dechové nástroje v Novém
M st nad Metují
Aleš Beránek – len poroty
Vlasta Jahelková – pedagogický doprovod

13. 3. 2006

Krajské kolo sout že ZUŠ v sólovém a komorním zp vu v Ji ín
V ra Kubánková – pedagogický doprovod
Vlasta Jahelková
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4. Údaje o za azování žák

Hudební obor:

P ípravný ro ník 1.
I. stupe :
1.r.
2.r.
3.r.
4.r.
5.r.
6.r.
7.r.

21
44
59
28
16
13
15
8

II. stupe :

Celkem

6
7
1
8
226 žák

Výtvarný obor:

P ípravný ro ník 1
P ípravný ro ník 2
I. stupe :
1.r.
2.r.
4.r.
6.r.
7.r.
Celkem

11
7
6
4
2
2
2
34 žák

Tane ní obor:

P ípravný ro ník 1
P ípravný ro ník 2
I. stupe :
1.r.
2.r.
3.r.
Celkem

9
8
14
15
4
50 žák

Celkem

1.r.
2.r.
3.r.
4.r.

HO 226
VO 34
TO 50

310 žák
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Žáci Základní um lecké školy Melodie, s. r. o. podle nástroj
Hra na klavír

63 žák

Hra na el. klávesové nástroje

23 žák

Hra na akordeon

1 žák

Hra na housle

3 žáci

Hra na kytaru

39 žák

Hra na zobcovou flétnu

24 žák

Hra na flétnu

14 žák

Hra na klarinet

9 žák

Hra na saxofon

4 žáci

Hra na trubku

1 žák

Hra na bicí

2 žáci

P vecká hlasová výchova

22 žák

P ípravný ro ník hudebních obor

21 žák
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Provoz ve školním roce 2005/2006 byl na všech odlou ených pracovištích školy
zahájen 1. zá í 2005. V prvém týdnu nového školního roku byl proveden nábor žák v 1. a 2.
t ídách základních škol v Ho icích. Ve spolupráci s editeli a u iteli základních škol
v Miletín , Ostrom i, Dobré Vod , Je icích, Milovicích a Chodovicích byly d tem v 1. a 2.
t ídách rozdány letá ky s informacemi o otev ení nových p ípravných ro ník v hudebním,
výtvarném a tane ním oboru. Informace o p ijímání nových žák do ZUŠ Melodie, s. r. o.
byly dále vyv šeny na všech nást nkách v základních školách.
Pr zkum hudebního, pohybového a výtvarného nadání d tí provedly u itelky t chto
obor na všech mate ských školách v m síci kv tnu a ervnu. Na základ tohoto pr zkumu
bylo rodi m doporu eno studium jejich d tí na naší škole.
Starší žáci, kte í projeví zájem o studium na naší škole, jsou p ijímáni na základ
talentové zkoušky do ro níku.
Žáci z p ípravné hudební výchovy postupují do prvého ro níku na základ p ijímací
zkoušky, z nižšího do vyššího ro níku postupují žáci na základ postupové zkoušky, kterou
vykonají na konci školního roku.

15

5. Výsledky vzd lávání žák

Po et absolvent
šk.r. 1995/1996
šk.r. 1996/1997
šk.r. 1997/1998
šk.r. 1998/1999
šk.r. 1999/2000
šk.r. 2000/2001
šk.r. 2001/2002
šk.r. 2002/2003
šk.r. 2003/2004
šk.r. 2004/2005
šk.r. 2005/2006

Hudební obor
3
5
4
9
9
20
15
8
24
12
20

Výtvarný obor

1
2
3

P ijetí na školy s pedagogickým a um leckým zam ením
žák
Adam Baudiš

škola
St ední škola aplikované kybernetiky, s. r. o. Hradec Králové

Šárka Bedná ová

St ední pedagogická škola Litomyšl

Tereza Krementáková

St ední um lecká škola grafická Jihlava

Jakub Kulhánek

Universita Hradec Králové – Pedagogická fakulta

Pavla N mcová

St ední pedagogická škola Nová Paka

Jaroslava Sotonová

St ední pedagogická škola Nová Paka

Radka Št pánková

Universita Hradec Králové – Pedagogická fakulta
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Absolventi ve školním roce 2005/2006
u itel
Beránek Aleš

žák
erný Jakub
epelková Pavlína
Š oví ková Markéta

klarinet
p í ná flétna
p í ná flétna

2. stupe
2. stupe
1. stupe

Fialová Renata

Bergerová Hana
Rozsypálková Dana

klavír
klavír

1. stupe
1. stupe

Fousková Hana

Podrazilová Lucie

klavír

1. stupe

Kapras Lukáš

Kozlová Eva

keyboard

1. stupe

Kaprasová Ilija

Frydrychová Simona
Kalvodová Daniela
Marxová Barbora
Tomášková Lenka
Tomášková Martina
Vondrá ková Vladimíra

klavír
klavír
klavír
klavír
klavír
klavír

1. stupe
2. stupe
1. stupe
2. stupe
2. stupe
1. stupe

Kubánková V ra

Sotonová Jaroslava

zp v

1. stupe

Odl Bohumil

Baudiš Adam
Hátle Daniel
Hrn í Jakub
Ryška Vít

klarinet
klarinet
klarinet
saxofon

1. stupe
1. stupe
1. stupe
1. stupe

Silovský Lud k

Št pánková Radka

kytara

2. stupe

Žižková Lenka

Vágenknechtová Tereza

zp v

1. stupe
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Ú ast žák na sout žích a výsledky

Hudební obor
14. 2. 2006

Okresní kolo celostátní sout že ZUŠ ve h e na d ev né dechové nástroje
Martina apková
III. kategorie zobcová flétna
1. místo
Jana Pavlová
V. kategorie p í ná flétna
1. místo s postupem
Jind iška Dubnová VI. kategorie p í ná flétna
1. místo s postupem
Jana Kozlová
VI. kategorie p í ná flétna
1. místo s postupem
Jakub erný
IX. kategorie klarinet
1. místo s postupem

23. 2. 2006

Okresní kolo celostátní sout že ZUŠ v sólovém a komorním zp vu
Jana Kotherová
I. kategorie sólový zp v
1. místo s postupem
Kristýna Bašová
III. kategorie sólový zp v
2. místo
2. místo
Anna Fólová
IV. kategorie sólový zp v

8. 3. 2006

Krajské kolo celostátní sout že ZUŠ ve h e na d ev né dechové nástroje
3. místo
Jana Pavlová
V. kategorie p í ná flétna
Jind iška Dubnová VI. kategorie p í ná flétna
3. místo
2. místo
Jana Kozlová
VI. kategorie p í ná flétna
Jakub erný
IX. kategorie klarinet
3. místo

13. 3. 2006

Krajské kolo celostátní sout že ZUŠ v sólovém a komorním zp vu
Jana Kotherová
I. kategorie sólový zp v
3. místo
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6. Údaje o výsledcích inspekce provedené eskou
školní inspekcí

Poslední inspekce prob hla na škole v termínu od 11. do 14. února 2002.
Inspekci provedl zástupce oblastního pracovišt
Richard Šafa ík se záv rem:

Královéhradeckého inspektorátu PhDr.

Obsahová nápl a rozsah vzd lávání jsou v souladu s platnými u ebními dokumenty pro ZUŠ.
P i výuce je zohled ována individualita žáka.
Personální obsazení a místní podmínky ovliv ují celkovou oborovou strukturu školy a
nabídku vyu ovaných specializací. D sledná realizace celkové koncepce ZUŠ, reálné
plánování a pé e o rovnom rný rozvoj realizovaných obor p ízniv ovliv ují celkovou
image školy.
Základní um lecká škola velmi p ízniv ovliv uje kulturní život m sta a okolí. Ze zjišt ných
skute ností vyplývá, že ZUŠ Melodie, s. r. o. v Ho icích d sledn plní své vzd lávací poslání.
V souladu s § 5 odst. 3 c) zákona . 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám,
p edškolním za ízením a školským za ízením, ve zn ní pozd jších p edpis , R ŠI hodnotí
innost školy (školského za ízení) ve sledovaných oblastech jako „vynikající.“
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7. Údaje o mimoškolních aktivitách

Žákovské akce školy

Hudební obor
9. 9. 2005

Slavnostní ve er k zahájení oslav 10. výro í založení školy
a 160. výro í založení ZŠ Komenského

10. 9. 2005

Koncert u p íležitosti oslav 10. výro í založení školy a 160. výro í
založení ZŠ Komenského (Smetanovy sady)

15. 9. 2005

Hudební odpoledne p i Výstav malí ské tvorby Vlastislava Doležala –
vernisáž (M stské muzeum Ho ice)

14. 11. 2005

Vystoupení žák v Ho icích

9. 12. 2005

Slavnostní váno ní koncert spojených orchestr a sbor SSŠ MS
v brn nském BOBYCNETRU - LASERSHOWHALL

12. 12. 2005

Váno ní vystoupení v Ho icích ÚSPTP

12. 12. 2005

Váno ní vystoupení v Nechanicích

14. 12. 2005

Váno ní hudební odpoledne pro u itele Základní školy Pecka

14. 12. 2005

Váno ní vystoupení v Lázních B lohradu

16. 12. 2005

Váno ní koncert v Ho icích

19. 12. 2005

Váno ní vystoupení v Miletín

21. 12. 2005

Váno ní vystoupení na Pecce

22. 12. 2005

Váno ní vystoupení v Ostrom i

10. 2. 2006

Školní kolo Národní sout že ZUŠ

27. 2. 2006

Vystoupení žák v Ho icích

27. 4. 2006

Vystoupení žák v Ho icích

29. 5. 2006

Absolventský koncert žák školy
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5. 6. 2006

Vystoupení žák v Ho icích

7. 6. 2006

Záv re né vystoupení žák v Lázních B lohradu

8. 6. 2006

Záv re né vystoupení žák v Ostrom i

9. 6. 2005

Záv re né vystoupení žák v Miletín

12. 6. 2006

Vystoupení v Ho icích ÚSPTP

14. 6. 2006

Výchovný koncert pro ZŠ Pecka

14. 6. 2006

Záv re né vystoupení žák na Pecce

16. 6. 2006

Vystoupení na 5. mezinárodní výstav „Kámen Ho ice 2006“ SPŠKS

21. 6. 2006

Výchovný koncert pro MŠ Pecka

26. 6. 2006

Dva výchovné koncerty pro MŠ a ZŠ Nechanice

26. 6. 2006

Záv re né vystoupení žák v Nechanicích

2(
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Výtvarný obor
Výstava prací žák probíhá pr b žn po celý rok v p ízemí budovy školy v Ho icích.

4

22
Tane ní obor
29. 4. 2006

P ehlídka pódiových vystoupení v Hradci Králové
P ehlídky se zú astnilo 14 žáky ve t ech skladbách: „Four Girls“
„Dovádivé žabky“
„Deštivý den“

29. 5. 2006

Absolventský koncert žák v Ho icích

14. 6. 2006

Výchovný koncert pro ZŠ Pecka

14. 6. 2006

Záv re né vystoupení žák na Pecce

21. 6. 2006

Výchovný koncert pro MŠ Pecka

26. 6. 2006

Dva výchovné koncerty pro MŠ a ZŠ Nechanice
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Spolupráce školy s dalšími subjekty

Škola spolupracuje se ZUŠ v Semilech – hostování žák na vystoupeních a koncertech
se ZŠ na Pecce – výchovné koncerty
se ZŠ a MŠ v Nechanicích – výchovné koncerty

Spolupráce s Ústavem sociální pé e pro t lesn postižené v Ho icích – vystoupení žák školy
p ed váno ními svátky a ke konci školního roku.
Škola spolupracuje s ostatními soukromými ZUŠ v republice.
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8. Informace o výsledcích kontrol hospoda ení

V ervenci roku 2006 provedl ing. Josef Chmatil audit ú etní jednotky ZUŠ Melodie,
s. r. o. za ú etní období roku 2005.
Stanovisko auditora: „Nákladové a výnosové ú ty ú etní jednotky ve všech významných
ohledech v rn zobrazují vykazovaný hospodá ský výsledek spole nosti Základní um lecká
škola Melodie, s. r. o., Ho ice k 31. 12. 2005 v souladu s se zákony a ú etními p edpisy
platnými v eské republice.“
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9. Záv r výro ní zprávy

Škola je od roku 1996 lenem Asociace soukromých základních um leckých škol, od
roku 1999 lenem sdružení SSŠ MS (Sdružení soukromých škol ech, Moravy a Slezska).
Aktivn se zapojuje do innosti komory ZUŠ a akcí, které sdružení po ádá. 9. prosince 2005
se škola aktivn zú astnila Adventního váno ního koncertu Velkého sboru a orchestru
Sdružení soukromých škol ech, Moravy a Slezska v Laser Show hall v Hotelu Bobycentrum
v Brn . Na koncert vystoupilo cca 250 žák a u itel . Mezi nimi i šest žák a ty i u itelé z
naší školy.

B hem školního roku vystoupilo cca 500 žák celkem na 26 vystoupeních a
koncertech, které po ádala naše škola. Jsme také zváni abychom se svými žáky vystoupili a
zpest ili program na oslavách, výro ích jiných škol, výstavách, adventních koncertech,
vernisážích, akcích základních škol apod. N kte í naši žáci a absolventi se um lecky zapojují
ve studentských kapelách.

