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2. Agregovaný souhrn potřeb Základních uměleckých škol na území ORP Louny je zpracován na základě 2. 

dotazníkového šetření, které bylo na ZUŠ na území ORP Louny realizováno v rámci podaktivity 2.7. „Podpora škol 

v plánování.“ Dotazníkové šetření bylo zaměřené na sebereflexi jednotlivých ZUŠ a na mapování potřeb ZUŠ 

v oblastech: 

 Čtenářské pre/ gramotnosti – Literárně dramatický obor 

 Inkluze 

 Digitální gramotnosti  

Současně měly ZUŠ možnost vyjádřit se k dalším doplňujícím oblastem.   

Agregovaný souhrn je tvořen odpověďmi 2 ZUŠ v ORP Louny. 

Dotazník mohl zpracovat ředitel/ředitelka školy ve spolupráci s týmem pedagogů, jeho vyplnění bylo možné 

konzultovat se členy administrativního týmu. Jako podklady mohly sloužit strategické plány škol, dotazníková 

šetření MŠMT (Šablony I a II), případně výroční zprávy.  

Mapování potřeb se zúčastnily 2 níže uvedené ZUŠ: 

 Základní umělecká škola Louny, Poděbradova 610, příspěvková organizace  

 Základní umělecká škola Postoloprty, Marxovo nám. 77, 439 42 okres Louny, příspěvková organizace 

 

Tento agregovaný výstup za ZUŠ neobsahuje v závěru konečné hodnocení. Toto je z důvodu toho, že ZUŠ jsou 

typově jiné školy, jednotlivé kompetence se jich dotýkají v menší míře a průřezově a vzhledem k počtu 2 ZUŠ je 

již z postupného zaznamenávání patrné a přehledné v čem má škola úspěchy a co považuje za potřebné.  

Jistě si dovolujeme konstatovat, že za velké negativum je nemožnost čerpání dalších projektů - Šablon. 
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ČTENÁŘSKÁ PRE/GRAMOTNOST – LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR 

 

 

CO PROBĚHLO DOBŘE, V ČEM BYLA ZUŠ  ÚSPĚŠNÁ? 

  

Základní umělecká škola Louny, Poděbradova 610, příspěvková organizace 

 Realizace a účast na soutěžích 

Základní umělecká škola Postoloprty, Marxovo nám. 77, 439 42 okres Louny, příspěvková organizace 

 Realizace a účast na  soutěžích 

 Realizace sdílení zkušeností s ostatními pedagogickými pracovníky na ZUŠ, 

 Pořízení pomůcek 

 Podpora práce s textem 

Případný komentář: V letošním škol. roce je účast na všech námi zúčastněných aktivitách omezená a to 

vzhledem na uzavření škol. Výuka probíhala pouze v září a nyní od poloviny dubna. Přesto naše vyučující 

spolupracovali online s ostatními školami - ZUŠ - porady dramaťáků a podobně. Soutěže nebyly žádné 

- přesto v minulých letech jsme byli úspěšní i na celostátní úrovni. 

 

V ČEM BY SE ZUŠ MĚLA ZLEPŠIT? 

  

Základní umělecká škola Louny, Poděbradova 610, příspěvková organizace 

 Realizace sdílení zkušeností s ostatními pedagogickými pracovníky z jiných ZUŠ 

Základní umělecká škola Postoloprty, Marxovo nám. 77, 439 42 okres Louny, příspěvková organizace 

 Účast pedagogických pracovníků na odborných seminářích 

 Realizace sdílení zkušeností s ostatními pedagogickými pracovníky z jiných ZUŠ 

 Využívání nových metod a techniky ve výuce čtenářské gramotnosti - LDO 
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V ČEM POTŘEBUJE ZUŠ POMOCI, ABY SE MOHLA ZLEPŠIT 

 

Základní umělecká škola Louny, Poděbradova 610, příspěvková organizace 

 Realizace sdílení zkušeností s ostatními pedagogickými pracovníky i z jiných škol 

 Zvýšit motivaci žáků ke čtení - workshopy, akce pro děti a žáky 

 

Základní umělecká škola Postoloprty, Marxovo nám. 77, 439 42 okres Louny, příspěvková organizace 

 Účast pedagogických pracovníků na odborných seminářích, workshopech,  

 Pořízení nových pomůcek pro podporu výuky čtenářské pre/gramotnosti, K 

 kvalitní pedagogické pracovníky,  

 Zvýšit motivaci žáků ke čtení - workshopy, akce pro děti a žáky 

 

 

DOPLNĚNÍ - případné ostatní postřehy k čtenářské gramotnosti - LDO  

Plánujete např.realizovat nějakou zajímavou akci na podporu ČG? 

 

Základní umělecká škola Postoloprty, Marxovo nám. 77, 439 42 okres Louny, příspěvková organizace 

 

V současném školním roce především dokončíme výuku do června. Od nového školního roku chceme 

navázat na spolupráci s místní ZŠ, MŠ a se školami, kde máme výuku jako v pobočkách školy. ( Vánoční 

setkání - program, jarní program, pohádky, vystoupení pro děti z MŠ) 
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INKLUZE 

 

 

CO PROBĚHLO DOBŘE, V ČEM BYLA ZUŠ  ÚSPĚŠNÁ? 

  

Základní umělecká škola Louny, Poděbradova 610, příspěvková organizace 

 Účast pedagogických pracovníků na odborných seminářích 

Základní umělecká škola Postoloprty, Marxovo nám. 77, 439 42 okres Louny, příspěvková organizace 

 Účast pedagogických pracovníků na odborných seminářích 

  Podpora nadaných dětí a žáků  

 Úspěšné začleňování dětí odlišné národnosti a dětí z neúplných rodin 

V ČEM BY SE ZUŠ MĚLA ZLEPŠIT? 

  

Základní umělecká škola Louny, Poděbradova 610, příspěvková organizace 

 Podpora práce s nadanými žáky 

 

Základní umělecká škola Postoloprty, Marxovo nám. 77, 439 42 okres Louny, příspěvková organizace 

 Účast pedagogických pracovníků na odborných seminářích 

 Podpora práce s nadanými žáky 

 Úprava zázemí ZUŠ např. pro potřeby tělesně postižených dětí, žáků 

 

V ČEM POTŘEBUJE ZUŠ POMOCI, ABY SE MOHLA ZLEPŠIT 

 

Základní umělecká škola Louny, Poděbradova 610, příspěvková organizace 

 Účast pedagogických pracovníků a asistentů na odborných seminářích, workshopech 

 

Základní umělecká škola Postoloprty, Marxovo nám. 77, 439 42 okres Louny, příspěvková organizace 

 Účast pedagogických pracovníků a asistentů na odborných seminářích, workshopech 

 Investice do škol - např. zajištění bezbariérovosti apod. 

 Pořízení pomůcek 
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DIGITÁLNÍ GRAMOTNOST 

 

 

CO PROBĚHLO DOBŘE, V ČEM BYLA ZUŠ  ÚSPĚŠNÁ? 

  

Základní umělecká škola Louny, Poděbradova 610, příspěvková organizace 

 Účast pedagogických pracovníků na odborných seminářích 

 Zařazení  a podpora digitální gramotnosti v rámci výtvarného oboru - práce s PS, fotoaparátem, 

Zařazení a podpora digitální gramotnosti v rámci hudebního oboru - hra na klávesy 

Základní umělecká škola Postoloprty, Marxovo nám. 77, 439 42 okres Louny, příspěvková organizace 

 Zařazení  a podpora digitální gramotnosti v rámci výtvarného oboru - práce s PS, 

fotoaparátem 

 Zařazení a podpora digitální gramotnosti v rámci hudebního oboru - hra na klávesy 

 

Případný komentář: Výtvarný obor v rámci ŠABLONY II zrealizoval seminář s vyučující přímo na FAMU. 

Chystáme se i na výjezd přímo do prostor FAMU. Hru na klávesy vyučujeme a dokonce mezi žáky máme 

i účastníky a vítěze krajských a celostátních kol soutěží. 

 

V ČEM BY SE ZUŠ MĚLA ZLEPŠIT? 

  

Základní umělecká škola Louny, Poděbradova 610, příspěvková organizace 

 Motivace pedagogů k využívání novinek v DG 

 Podporovat pedagogy v používání nových pomůcek apod. 

Základní umělecká škola Postoloprty, Marxovo nám. 77, 439 42 okres Louny, příspěvková organizace 

 Účast pedagogických pracovníků na odborných seminářích 

 Využívání digitálních technologií samotnými pedagogy 

 Motivace pedagogů k využívání novinek v DG 

 Podporovat pedagogy v používání nových pomůcek apod. 

 Pořízení nových pomůcek 
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V ČEM POTŘEBUJE ZUŠ POMOCI, ABY SE MOHLA ZLEPŠIT 

 

Základní umělecká škola Louny, Poděbradova 610, příspěvková organizace 

 Účast pedagogických pracovníků na odborných seminářích, workshopech 

 

Základní umělecká škola Postoloprty, Marxovo nám. 77, 439 42 okres Louny, příspěvková organizace 

 Účast pedagogických pracovníků na odborných seminářích, workshopech 

 Zřízení pozice např. IT specialista k řešení problémů na ZŠ,MŠ 

 Pořízení učebních pomůcek, odborné literatury v této oblasti 

 

 

 

 

 

 

Schválil Řídící výbor MAP ORP Louny II dne 30.9. 2021 . 

 

 

…...………………………………… 

Ing. Jovanka Zusková 

předsedkyně Řídícího výboru realizace MAP ORP Louny II 
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