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1. Úvod 

Ředitel Základní umělecké školy Luby, okres Cheb, příspěvková organizace (dále jen „škola") 
vydává dle ustanovení § 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších změn       
a dodatků, a podle ustanovení § 4 a násl. vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti 
dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, v platném znění, výroční 
zprávu o činnosti školy za období od 1. 9. 2021 do 30. 6. 2022. Tato výroční zpráva o činnosti 
bude zveřejněna na webových stránkách školy http://www.zusluby.cz a současně bude               
k nahlédnutí v kanceláři školy. Do výroční zprávy může každý nahlížet a pořizovat si z ní 
opisy a výpisy. 

 

 

2. Základní údaje o škole 

 

Název školy dle zřizovací listiny: Základní umělecká škola Luby, okres Cheb, 
příspěvková organizace 

Sídlo školy: Masarykova 178, 351 37 Luby 
Právní forma: Příspěvková organizace 
IČ: 47723629 
IZO: 102052646 
Identifikátor právnické osoby: 600066568 
Zřizovatel: Město Luby 
Ředitel školy: Radek Štěřík, DiS. 
Místa poskytovaného vzdělání: ZUŠ Luby Masarykova 178, 351 37 Luby 

Skalná ZŠ Skalná Sportovní 260, 351 34 Skalná 
Plesná ZŠ a MŠ Plesná Školní 254, 351 35 Plesná 

Nový Kostel ZŠ Nový Kostel Nový Kostel 3, 351 34 Skalná 
Libá ZŠ a MŠ Libá Libá 225, 351 31 Libá 

Provozní doba školy: 8:30 – 19:00    (výuka dle aktuálního rozvrhu hodin) 
Školská rada:  X 
Spolek rodičů:  X 
Email: zus-luby@seznam.cz 
Webová stránka školy: www.zusluby.cz 
 www.facebook.com/zusluby 
Adresa pro dálkový přístup: X 
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3. Stručná charakteristika školy 

Zřizovatelem školy je město Luby, jedná se o školu s právní subjektivitou a je zřízena jako 
příspěvková organizace. Vzdělávání probíhá ve třech zřizovaných oborech – hudebním, 
výtvarném, literárně-dramatickém oboru (vzhledem k povolené kapacitě školy literárně-
dramatický obor nebyl ve sledovaném období otevřen). 

 

Výuka probíhá také na pobočkách: 

 Luby Skalná Plesná Nový Kostel Libá 
počet žáků 102 42 59 11 36 
z toho dívek 71 22 47 11 22 

 

 celkem výtvarný obor hudební obor kolektivní výuka 
žáci celkem 250 9 241 0 
z toho dívky 173 3 170 0 

  

 

Ve sledovaném období navštěvovalo školu fyzicky 194 žáků, počet studijních zaměření byl 
250, kapacita školy 250 nebyla překročena. 

Součástí školy jsou dva soubory. Jeden v Lubech a druhý ve Skalné. Jsou zaměřeny                   
na reprodukci současné populární hudby. Cílem je propojení spolupráce žáků různých 
předmětů a kolektivní spolupráce k dosažení vytyčeného cíle. Klade se důraz na vnímání 
spolupráce mezi žáky a na přípravu budoucí aktivní účasti v hudebních souborech                         
a uskupeních, amatérských nebo profesionálních. 

Dále je potřeba zmínit různá nástrojová komorní uskupení a soubory (např. zobcové flétny, 
kytarové soubory, trubky, pěvecké sbory aj.), žáci kytarové třídy se stali součástí kytarového 
orchestru KFC(h) Strings – kytarový orchestr složený ze žáků ZUŠ Kraslice, Františkovy 
Lázně, Chodov a nyní Luby. 

Vizí školy je být respektovanou regionální institucí se stabilním personálním, materiálním       
a ekonomickým zázemím, jejíž žáci školu navštěvují rádi a stávají se z nich, pod vedením 
kvalitních pedagogů, absolventi s celoživotním vztahem k umění. Být hlavním udržovatelem 
kulturních tradic regionu a vychovávat mladou generaci umělců, aby se aktivně podílela na 
kulturním dění ve svém okolí. Chceme být školou, na kterou si absolventi i v dospělosti rádi 
vzpomenou a přivedou do ní své potomky. 

Posláním ZUŠ Luby je být inspirativní a kreativní školou pro kvalitní umělecké vzdělávání 
žáků všech zřizovaných oborů. Školou, která vnímá prostředí svého působení a je pro své žáky 
bezpečným místem pro jejich vlastní umělecký růst. 

Vedení školy klade důraz na ztotožnění se s vizí, posláním, ale i strategií školy. Zvolili jsme 
nové motto školy: UMĚNÍ ZKRÁŠLUJE ČLOVĚKA A BRÁNÍ MU BÝT ŠPATNÝ ! 
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4. Přehled oborů vzdělávání 

 

1. Organizace výuky v základní umělecké škole se řídí zákonem č. 561/2004 Sb.,                             
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) -   
§ 30 a vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.  

2. ZUŠ Luby zřizuje obory: hudební, výtvarný, literárně-dramatický.  

3. Výuka je na škole organizována formou individuální, skupinovou a kolektivní.  

HUDEBNÍ OBOR  

Základní studium  a) Přípravná hudební výchova - délka studia 1 - 2 roky forma studia - 
kolektivní, skupinová, individuální,  

b) I. stupeň - délka studia 7 let forma studia - individuální, skupinová (hra           
na hudební nástroj), kolektivní - hudební nauka, hudebně teoretické předměty, 
kolektivní hra (komorní hra, souborová hra, pěvecký sbor apod.,  

c) II. stupeň - délka studia 4 roky forma studia - individuální, skupinová (hra na 
hudební nástroj), kolektivní, soubory, pěvecký sbor apod.,  

Studium pro dospělé - délka studia nejvíce 4 roky, forma studia - individuální, skupinová, kolektivní.  

 

VÝTVARNÝ OBOR  

Základní studium  a) Přípravné studium - délka studia 1 - 2 roky forma studia - skupinová,  

b) I. stupeň - délka studia 7 let  

c) II. stupeň - délka studia 4 roky  

Studium pro dospělé - délka studia nejvíce 4 roky, forma studia - skupinová  

 

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR  

Základní studium  a) Přípravná dramatická výchova - délka studia 1- 2 roky forma studia - 
skupinová  

b) I. stupeň - délka studia 7 let forma studia - skupinová  

c) II. stupeň - délka studia 4 roky forma studia - skupinová  

Studium pro dospělé - délka studia nejvíce 4 roky, forma studia – skupinová 
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5. Personální zabezpečení činnosti školy 

Ve sledovaném období ve škole pracovalo 19 zaměstnanců, z toho: 

 15 učitelů, 4 provozní zaměstnanci.  
 13 učitelů má plně ukončenou odbornou kvalifikaci učitele uměleckých předmětů ZUŠ 
 2 učitelé mají kvalifikaci pro tuto školu uznánu ředitelem školy dle § 10 odst. 2 zákona 

č. 563 / 2004 Sb. – upuštění od předpokladu odborné kvalifikace (výkonný umělec) 
 Provozní zaměstnanci – hospodářka školy, mzdová účetní školy, 2 uklízečky 

V průběhu sledovaného období byl 1 zaměstnán 1 učitel bez ukončené odborné kvalifikace, 
zaměstnání dle Dohody o pracovní činnosti.  

 

 

6. Údaje o přijímacím řízení 

14.-17. června 2021 proběhlo přijímací řízení pro nové uchazeče ke vzdělávání v uměleckých 
oborech ve školním roce 2021/2022. Přihlášku podalo 19 uchazečů a komise doporučila jejich 
přijetí. 

 

Nové, doplňující, přijímací řízení bylo naplánováno na září 2021 a proběhlo na všech 
pracovištích. 

21. 9. 2021 – 14-16hod - Skalná 

23. 9. 2021 – 14-16hod - Plesná, Libá 

20.9.2021 – 14-16hod – Luby, Nový Kostel 

26. – 28. 1. 2022 následovalo nové doplňující přijímací řízení. Přihlašování ke studiu opět ve 
větší míře probíhalo elektronickou. 

Celkový počet uchazečů do studijních zaměření čítal 92. 

 
Celkem Výtvarný obor Hudební obor 

Kolektivní 
výuka 

žáci celkem 92 13 79 0 
z toho dívky 65 6 59 0 

 

Komise doporučila k přijetí ke vzdělávání všech 92 uchazečů do studijních zaměření. 

Na závěr školního roku bylo opět vyhlášeno přijímací řízení do hudebního a výtvarného oboru 
pro studium ve školním roce 2022/2023. Bylo doručeno 31 přihlášek a komise všechny 
budoucí žáky doporučila ke studiu. 

 

 



Výroční zpráva školní rok 2021 / 2022 
Základní umělecká škola Luby, okres Cheb, příspěvková organizace, Masarykova 178, 351 37 Luby 6 

7. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je průběžně klasifikován těmito stupni, 
které jsou podkladem pro hodnocení vzdělávání žáka na vysvědčení:  

 
1) výborný  
• Žák ovládá požadované poznatky uceleně, přesně a úplně, chápe vztahy mezi nimi. 
Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené vědomosti a dovednosti při řešení praktických                   
i teoretických úkolů. Samostatně hodnotí jevy a zákonitosti  
 
2) chvalitebný  
• Žák ovládá poznatky v podstatě uceleně, přesně a úplně. Samostatně nebo na základě menších 
podnětů učitele je schopen osvojené vědomosti a dovednosti uplatňovat, nevyskytují se 
podstatné chyby. Dokáže hodnotit jevy a zákonitosti s částečnou pomocí učitele  
 
3) uspokojivý  
• Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojených vědomostí a dovedností závažnější 
nedostatky, které je schopen uplatňovat s intenzivnější pomocí učitele. Dokáže hodnotit jevy   
a zákonitosti spíše jen za pomoci učitele  
 
4) neuspokojivý  
• Žák si požadované vědomosti a dovednosti neosvojil, má v nich závažné nedostatky, které 
není schopen opravit ani s pomocí učitele. Nedokáže hodnotit jevy a zákonitosti ani za pomocí 
učitele  

 

obor celkem vyznamenání prospěl neprospěl ostatní 
hudební 241 182 16 0 43 
výtvarný 9 7 0 0 2 
celkem 250 189 16 0 45 

 

Hodnocení žáků ve školním roce 2021/2022 probíhalo podle platných dokumentů školy 
(školní řád, ŠVP). Tyto dokumenty jsou zveřejněny na webových stránkách školy (sekce 
DOKUMENTY). 

Známka na vysvědčení na konci školního roku byla stanovena především na základě (viz 
ŠVP):   

 Klasifikace v průběhu školního roku 
 Posouzení úrovně prezentace žáka na veřejnosti, koncerty, vystoupení či výstavy 
 Úrovně splnění kritérií stanovených ročníkovými výstupy 
 Jak plnil zadané úkoly (včasnost, kvalita, ale i tvořivost apod.) 
 Zda žák osvojené dovednosti a znalosti dokáže používat při dalším procesu učení apod. 
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Celkový přehled žáků školy:  

 celkem dívky výtvarný hudební kolektivní 
př.ročníky 44 30 2 42 0 
1. stupeň 198 141 7 191 0 
2. stupeň 8 4 0 8 0 
SPD 0 0 0 0 0 
absolventi 9 7 0 9 0 

 

Postupové zkoušky pro 1.-6. r./I. st. A 1.-3. r./II. st. - do vyššího ročníku postoupili všichni 
žáci, kteří byli na konci 2. pololetí hodnoceni a) prospěl(a) s vyznamenáním, b) prospěl(a) a 
úspěšně vykonali postupovou zkoušku. Žáci výtvarného oboru byli hodnoceni na základě 
ročníkové práce a vernisáže, která se uskutečnila v MKS Luby 14. června 2022. 

Závěrečné zkoušky (absolventi  I., II., st.) – Ukončení vzdělávání žáků se řídí vyhláškou            
o základním uměleckém vzdělávání v platném znění. Studium I. a II. stupně bylo ukončeno 
vykonáním absolventského koncertu. Ten se konal 14. června 2022 v sále MKS Luby.  

V průběhu sledovaného období (nejčastěji v pololetí a na konci školního roku) ukončilo 
vzdělávání 104 žáků, resp. studijních zaměření. Toto číslo sice je veliké, ale poněkud 
zkreslené. Žák často mění předmět své výuky. Tím se musí jeden ukončit a jiný se zahájí. Žák                      
je prakticky stále žákem školy, ale probíhá výuka jiného předmětu, popř. oboru. 

 

 

8. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně 
patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí jsou popsány             
ve školním řádu. Každý pedagogický pracovník je s nimi i s postupem v případě výskytu 
takovýchto situací seznámen. 

Základní umělecká škola je nedílnou součástí výchovně-vzdělávacího procesu dětí a mládeže 
a zásadní měrou se podílí na :  

- smysluplném využití volného času (prevence nežádoucích sociálně 
patologických jevů)  

- kultivování osobnosti žáka prostřednictvím výuky v uměleckých oborech. 
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9. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
(prohlubování kvalifikace, kurzy, semináře, webináře aj.) 

 
Pedagogičtí pracovníci mají za povinnost sledovat možnosti DVPP a dle svých možností se jich 
účastnit. 
 
Název kurzu:         počet zúčastněných 

 Kolokvium ředitelů         1 

 Metodika hra na žesťové dechové nástroje      2 

 Využití nových metod a forem ve výuce dechových nástrojů na ZUŠ  1 

Vzdělávací semináře a praktické interpretační dílny – Jihočeský kyt. Festival 1 

Velkou měrou vzdělávání probíhalo formou samostudia. 

 

 

10. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

 14.10.2021 – O cenu společnosti AkordKvint – celostátní kolo 
 19.10.2021 – Koncert pro MŠ Luby 
 19.10.2021 – Koncert pro DDM Luby 
 19.10.2021 – Koncert pro veřejnost v Lubech 
 20.11.2021 – Březovský lístek – pěvecká soutěž 
 2. 12.2021 – Vánoční třídní kytarové přehrávky – Plesná 
 9.12.2021 – Rozsvěcení vánočního stromku – Luby 
 13.12.2021 – Vánoční třídní koncert – kytary Luby 
 13.12.2021 – Vánoční koncert – Plesná 
 14.12.2021 – Vánoční koncert – Skalná 
 14.12.2021 – Vánoční třídní koncert – (uč. Svobodová) 
 15.12.2021 – Výchovný koncert pro ZŠ Skalná 
 17.12.2021 – Vánoční třídní přehrávky Skalná – (uč. Kraftová, Mandous) 
 18.12.2021 – Vánoční koledy z věže kostela sv. Jana Křtitele ve Skalné 
 6.1.2022 – Tříkrálové vystoupení pro MŠ Skalná – kostel sv. Jana Křtitele 
 22.2.2022 – Výchovný koncert pro MŠ Luby 
 22.2.2022 – Zimní koncert – MKS Luby 
 4.3.2022 – Soutěž ZUŠ ve hře na žesťové nástroje – okresní kolo 
 9.3.2022 – Soutěž ZUŠ ve hře na dřevěné dechové nástroje – okresní kolo 
 10.3.2022 – Benefiční koncert – MKS Luby 
 25.3.2022 – Soutěž ZUŠ ve hře na žesťové nástroje – krajské kolo 
 30.3.2022 - Soutěž ZUŠ ve hře na dřevěné dechové nástroje – krajské kolo 
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 12.4.2022 – Velikonoční koncert pro MŠ Plesná 
 12.4.2022 - Velikonoční koncert pro DDM Plesná 
 12.4.2022 – Velikonoční koncert MěKS Plesná 
 13.4.2022 – Velikonoční koncert pro MŠ Luby 
 13.4.2022 – Velikonoční koncert pro DDM Luby 
 13.4.2022 – Velikonoční koncert pro veřejnost – Luby 
 19.5.2022 - Soutěž ZUŠ ve hře na dřevěné dechové nástroje – celostátní kolo Praha 
 4.6.2022 – Koncert KFC(h) Strings – Praha – Zrcadlová kaple Klementina 
 9.6.2022 – Kytarový koncert – Plesná 
 13.6.2022 – Výchovný koncert pro DDM Plesná 
 13.6.2022 - Závěrečný koncert – MěKS Plesná 
 14.6.2022 – Výchovný koncert pro MŠ Luby – MKS Luby 
 14.6.2022 – Výchovný koncert pro MŠ Plesná 
 14.6.2022 – Koncert absolventů a závěrečný koncert – MKS Luby 
 15.6.2022 - Třídní závěrečná přehrávka MKS Luby – (uč. Hnilica Šuranská) 
 17.6.2022 – Výchovný koncert pro ZŠ Skalná 
 17.6.2022 – Závěrečný koncert Skalná 
 17.6.2022 – Open Air – (uč. Benešová) 
 28.6.2022 – Závěrečné galapředstavení - Libá 

 

Během celého sledovaného období se žáci celé školy, včetně odloučených pracovišť,  
představili na přibližně 40 různých veřejných představeních (koncerty, benefiční koncerty, 
výchovné koncerty, přehrávky, soutěže aj.). Byly naplánovány a realizovány 2 vernisáže 
výtvarného oboru.  

Chceme pomáhat udržovat tradici a cenné kulturní hodnoty na území našeho působení. 

 

 

 

11. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou  školní 
inspekcí 

 

Ve sledovaném období žádná kontrola ČŠI neproběhla. 
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12. Základní údaje o hospodaření školy 

Škola hospodaří s příspěvky od Města Luby, státní dotací na mzdové prostředky a odvody           
a s vybranou úplatou za vzdělávání.  

Plánované opravy a investice:  

 Je prováděn pravidelný servis a revize. 
 Vzhledem k havarijnímu stavu vlhkosti budovy školy jsou další investice plánovány 

v dalších obdobích 
 Během celého období byly průběžně prováděny opravy hudebních nástrojů, ladění 

klavírů, nákupy nových hudebních nástrojů a vyřazování opotřebovaných, nákupy 
notových materiálů 

 Nákup DHIM: např. notový materiál, klavírní židle, Reproduktor – odposlech Laney, 
Mikrofon Shure, kusový koberec, 2 ks žákovské lavice, 4 ks žákovské židle 
 

 
 

13. Údaje o zapojení školy do mezinárodních programů 

 

Škola se v tomto školním roce nezapojila do žádných mezinárodních a rozvojových projektů. 

 

14. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci 
celoživotního učení 
 

Ve sledovaném období bylo součástí výuky v ZUŠ Luby pouze vzdělávání dospělých. O toto 
vzdělávání ale nebyl projeven zájem. 

Škola hledá další možnosti a nabídky. Na základě průzkumu, zveřejněného dotazu a případného 
zájmu podnikne škola další kroky k umožnění dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 

 

15. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 
financovaných z cizích zdrojů 
 
Nebyl realizován žádný projekt financovaný z cizích zdrojů.  
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16. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 
zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

 

Ve sledovaném období neprobíhala spolupráce s žádnými organizacemi ani partnery.  

 

Projednáno a schváleno pedagogickou radou dne: 20. 10. 2022 

Č.j. ZUSL0004/1022 

Spisový znak/Skartační znak:1.1.4/A10 

 

       
Razítko a podpis ředitele: Radek Štěřík, DiS. 


