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Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou 

 
Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2020/2021 

 

Část I. 
 

Základní charakteristika školy 
 
 
a) Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou, Na Pohoří 575, Zruč nad Sázavou 
 
  Místa poskytovaného vzdělávání:     1. Zruč nad Sázavou, Na Pohoří 575 
                                                2. Zruč nad Sázavou, Malostranská 123 
                                                 3. Kácov, Nádražní 216 
                4. Čechtice, Na Lázni 335 
                5. Dolní Kralovice, Školní 1 
                   6. Trhový Štěpánov, Sokolská 256  
                               7. Zbraslavice, Komenského 190 
 
                    
 Právní forma: příspěvková organizace        IČO: 75 032 945                                
 
b) Zřizovatel školy: Město Zruč nad Sázavou 
                                  Právní forma: obec, IČO: 00 236 667 
                                  Adresa:  Zámek 1 
                                  285 22 Zruč nad Sázavou 
 
c) Ředitel školy:           Jiří Freml 
    (statutární orgán) 
 
     Zástupce ředitele:    Radek Bělohradský 
    (zástupce statutárního orgánu) 
 
     Vedoucí učitel:   Lukáš Patera 
 
d) Škola má 4 obory, počet tříd 10 (dle výkazu S 24-01)     
       

 
    Školní 
rok 

 
Počet tříd 

Celkový 
počet 
žáků 

Počet 
žáků 

na jednu 
třídu 

Počet 
žáků 

na učitele 

 
2019/2020 

 
10 

 
446 

 
41 

 
38 

 
2020/2021 

 
10 

 
404 

 
40 

 
35 

 
 

e) Datum zařazení do sítě škol: 1. 1. 2003 
 

f) Kapacita školy:     600 žáků     IZO 102 238 294 
 

g) Škola má tyto studijní obory: 1) hudební 
                                                    2) výtvarný 
                                                    3) taneční 
                                                    4) literárně dramatický  
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V hudebním oboru jsou tyto třídy (oddělení): 
přípravné studium, hra na klavír/varhany, hra na elektronické klávesové nástroje, hra na zobcovou 
flétnu, oddělení dechových nástrojů (hra na klarinet, trubku), hra na bicí nástroje, hra na kytaru, 
hra na akordeon, hra na housle a violoncello, pěvecká hlasová výchova, sólový zpěv; 
 
 

h) Mimoškolní aktivity školy 
Důležitou součástí činnosti školy je pořádání kulturních akcí, koncertů, soutěží a výstav pro 
veřejnost. Škola pořádá veřejné koncerty, třídní koncerty, výchovné koncerty pro mateřské školy a 
základní školy, vystupujeme na různých společenských akcích ve městě a okolí. Vyvrcholením 
činnosti školy pro veřejnost jsou absolventské koncerty žáků I. a II. stupně. 
 V letošním školním roce 2020/2021 se zrušily veškeré koncertní aktivity žáků (z důvodu 
pandemie COVID-19). Pouze v měsíci červnu se uskutečnily venkovní výchovné koncerty žáků 
pro mateřské a základní školy. 
 

i) Informace o místech poskytovaného vzdělávání ZUŠ Zruč n./S. 
ZUŠ Zruč n./S. má sedm míst poskytovaného vzdělávání v obcích: Kácov, Zbraslavice, Trhový 
Štěpánov, Zruč n./S., Čechtice, Dolní Kralovice. 
Ve Zruči nad Sázavou ve školním roce 2019/20 probíhá výuka HO, VO, LDO, TO. V Kácově 
HO, VO; v Trhovém Štěpánově HO, VO; v Dolních Kralovicích HO, VO, LDO; v Čechticích VO 
a ve Zbraslavicích VO.  
Od 1. 9. 2021 se otevře ve Zbraslavicích hudební obor (výuka dechových nástrojů, pěvecká 
hlasová výchova). 
 
 

j) Poslání a poskytované služby  
     ZUŠ poskytuje základy vzdělávání v uměleckých oborech: hudebním, výtvarném, tanečním 
a literárně-dramatickém, připravuje žáky ke studiu na konzervatořích, středních a vysokých 
školách umělecky zaměřených. Škola organizuje studium určené převážně pro žáky základních 
škol, ale též pro děti mateřských a středních škol. 
     Dalším předmětem činnosti ZUŠ Zruč nad Sázavou je pořádání kulturních akcí, koncertů, 
výstav, soutěží pro veřejnost, Mezinárodní kytarové soutěže „Zruč nad Sázavou“ a lektorské 
činnosti v oblasti vzdělávání seniorů, „Akademie kultury a umění“. Škola tak vyvíjí velmi 
prospěšnou kulturní činnost v místě svého působiště. V rámci doplňkové činnosti pronajímá 
hudební nástroje žákům školy a vede kurzy hudebně-pohybové průpravy pro tříleté a čtyřleté děti.  
 
 
 

           Počet žáků v uměleckém vzdělávání v jednotlivých obcích 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
 
 

 
Školní rok 2020/2021 

1. pololetí 
k 30. 9. 2020 

2. pololetí 
k 1. 2. 2021 

Zruč nad Sázavou 
 

249 230 

Dolní Kralovice 
 

73 63 

Čechtice 
 

12 11 

Kácov 
 

17 14 

Trhový Štěpánov 
 

19 18 

Zbraslavice 
 

34 33 

Celkem 
 

404 369 
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Počty žáků v místech poskytovaného vzdělávání školní rok 2020/2021 
 

I. pololetí (k 30. 9. 2020) 
Zruč nad Sázavou HO TO VO LDO Celkem 
Počet žáků 127 37 71 14 249 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

II.  pololetí (k 1. 2. 2021) 
Zruč nad Sázavou HO TO VO LDO Celkem 
Počet žáků 123 33 60 14 230 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Část II. 
 
 

Výchovné působení 
Je důležité, aby si žáci školy uvědomili (za podpory rodičů), že ve výuce se musí řídit podle 
daného studijního zaměření (učebního plánu) a plnit ročníkové výstupy. Na této problematice se 
neustále pracuje (třídní přehrávky, výstavy, vystoupení, komunikace s rodiči, naslouchací 
schránka atd.) a ve školním roce 2020/2021 nastalo opět výrazné zlepšení. Učitelé využívají 
program „Klasifikace“ pro komplexní vedení agendy základní umělecké školy, které obsahuje 
komfortní vedení třídních knih, možnost zapisovat do třídní knihy odkudkoliv z Klasifikace i přes 
webový prohlížeč (PC i mobilního telefon či tablet) – HOMEBANKING + NET, informační 
nástěnky pro rodiče a žáky. 
Přijímací řízení do přípravných ročníků se tradičně zajišťuje ve spolupráci s MŠ a ZŠ Zruč nad 
Sázavou a okolních obcí (Kácov, Trhový Štěpánov, Dolní Kralovice, Čechtice, Zbraslavice). Do 
přípravného studia jsou přijímáni uchazeči, kteří prokáží předpoklady ke vzdělání. Do základního 
studia I. a II. stupně jsou přijímání uchazeči na základě úspěšného vykonání přijímací talentové 
zkoušky a doporučení přijímací komise. Žáci, kteří dlouhodobě prokazují vynikající studijní 
výsledky, přizpůsobujeme výuku možnostem žáka za účelem dosažení jeho studijního maxima 
(rychlejší postup podle ročníkových výstupů, posílení hodinových dotací v individuální i 
kolektivní výuce, rozšíření obsahu učiva, častá účast na žákovských a veřejných vystoupeních, 

Dolní Kralovice HO TO VO LDO Celkem 
Počet žáků 34  31 8 73 
Čechtice HO TO VO LDO Celkem 
Počet žáků   12  12 
Kácov HO TO VO LDO Celkem 

Počet žáků 2  15  17 
Trhový Štěpánov HO TO VO LDO Celkem 
Počet žáků 12  7  19 
Zbraslavice HO TO VO LDO Celkem 
Počet žáků   34  34 

Celkem 404 

Dolní Kralovice HO TO VO LDO Celkem 
Počet žáků 31  27 5 63 
Čechtice HO TO VO LDO Celkem 
Počet žáků   11  11 
Kácov HO TO VO LDO Celkem 

Počet žáků 2  12  14 
Trhový Štěpánov HO TO VO LDO Celkem 
Počet žáků 12  6  18 
Zbraslavice HO TO VO LDO Celkem 
Počet žáků   33  33 

Celkem 369 
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účast na soutěžích atd..). O posílení hodinové dotace pro individuální a kolektivní výuku u žáků 
vykazujících mimořádné schopnosti ve studiu rozhoduje ředitel školy na základě doporučení 
učitele příslušného studijního zaměření nebo oboru. V hudebním oboru provádějí žáci postupové 
zkoušky na konci školního roku, na základě kterých mohou postoupit do dalšího ročníku. 
 
 

 
 
 

Výuka probíhá dle učebních plánů č.j. 18418/95 a podle Školního vzdělávacího  programu  
ZUŠ Zruč nad Sázavou „Barevná škola“ (od 1. 9. 2015) 

 
 
 

Část III. 
 

Údaje o výsledcích České školní inspekce 
 

Ve školním roce 2020/2021 naši ZUŠ pracovníci ČŠI nenavštívili. 
 
 

Část IV. 
 

Údaje o pracovnících školy  
 
 V září 2020 nastoupila do pracovního poměru na dobu určitou učitelka pěvecké hlasové 
výchovy MgA. Eliška Machačová 
 
  

Odborná kvalifikace pedagogů ve školním roce 2020/2021 
 
 
kvalifikovaní pedagogové (absolventi odborných škol)               

   
88 % 

 
výkonní umělci                                                                                     

 
 12 % 

 
nekvalifikovaní pedagogové                                                                

 
 0 % 

                                 Prospěch žáků na škole ve školním roce 2020/2021 

           Obor   Celkem Vyznamenání    Prospěl  Nehodnoceni         Ostatní 

1. pololetí /28. ledna 2020/ 

hudební 170 149 3 0 18 

literárně-dramatický 22 21 1 0 0 

taneční 35 33 0 0 2 

výtvarný 164 138 5 0 21 

Celkem  391 341 9 0 41 

2. pololetí /30. červen 2021/ 

hudební 167 140 9 0 18 

literárně-dramatický 19 19 0 0 0 

taneční 32 28 2 0 2 

výtvarný 141 122 1 0 18 

Celkem  359 309 12 0 38 
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Konkrétní údaje o pracovnících školy (k 1. 9. 2020) 

 

 
    Jméno 

 
Předmět, funkce 

 

Bělohradský Radek akordeon, EKN  

Darebný Viktor klavír, klavírní korepetice  

Freml Jiří kytara  

Freml Matěj MgA., Ph.D. kytara  

Jankulová Veronika kytara  

Kluchová Miroslava  klarinet, saxofon  

Kopřiva Jan Mgr. výtvarný obor  

Krofta Jan bicí  

Langerová Danuše sólový zpěv  

Machačová Eliška MgA. pěvecká hlasová výchova  

Patera Lukáš akordeon, EKN, klavír  

Paterová Kateřina housle, hudební nauka  

Říhová Lenka Mgr. výtvarný obor  

Sahulová Aneta taneční obor  

Schůrková Jitka violoncello, zobcová flétna  

Veselý Václav literárně-dramatický obor  

Vobořil Tomáš dechové nástroje žesťové, zobcová flétna  

Bělohradská Eliška Ing. účetní  

Rejhonová Ludmila uklízečka + posel  

 
 

Přehled o pedagogických pracovnících ve školním roce 2020/2021 (k 1. 9. 2020) 
 

Jméno Stupeň vzdělání Aprobace Počet hodin přímé 
pedagogické činnosti 

Bělohradský Radek vyšší odborné HO - akordeon 12/23 

Darebný Viktor vyšší odborné HO - klavír 20/23 

Freml Jiří vyšší odborné HO - kytara 6/23 

Freml Matěj MgA., Ph.D. vysokoškolské doktorské HO - kytara 6,5/23 

Jankulová Veronika vyšší odborné HO - kytara 9/23 

Kluchová Miroslava vyšší odborné HO - klarinet 9/23 

Kopřiva Jan Mgr. vysokoškolské magisterské VO 21/21 

Krofta Jan vyšší odborné HO - bicí 13/23 

Langerová Danuše vyšší odborné HO - zpěv 7/23 

Machačová Eliška MgA. vysokoškolské HO - zpěv 11/23 

Patera Lukáš vyšší odborné HO - akordeon 23/23 

Paterová Kateřina vyšší odborné HO - housle 21/21 

Říhová Lenka Mgr. vysokoškolské magisterské VO 21/21 

Sahulová Aneta střední odborné výkonný umělec 14/21 

Schůrková Jitka vyšší odborné HO - violoncello 4/23 

Veselý Václav střední s výučním listem výkonný umělec 11/21 

Vobořil Tomáš vyšší odborné HO - trubka 23/23 

 
 

Počet kvalifikovaných pedagogů (absolventů konzervatoře a AMU), 
kteří nastoupili na školu 

 
 

Školní rok 2019/2020                           Školní rok 2020/2021 
                                              2                               1 
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Počet pedagogických pracovníků (červen 2020, 2021) 

 
 Školní rok 2019/2020 Školní rok 2020/2021 

Počet pedagogů celkem 17 17 
z toho: 
Počet pedagogů 
s odbornou kvalifikací 

 
15 

 
15 

Počet výkonných umělců 2 2 
Počet nekvalifikovaných 
pedagogů 

 
0 

 
0 

Počet pedagogů  
v důchodovém věku 

 
1 

 
3 

 
 

Věková struktura pedagogických pracovníků (červen 2021) 
 

Počet 
pedagogů do 30 let 

 
31-40 let 

 
41-50 let 

 
51-60 let 

 
nad 60 let 

 
v tom   

důchodci 

 
průměrný věk 

   Celkem  
        17 

 
3 

 
6 

 
3 

 
2 

 
3 

 
3 

 
43 

z toho  
žen 
8 

 
2 

 
3 

 
0 

 
1 

 
2 

 
2 

 
43 

 
 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků 
školní rok 2020/2021 (dotace zřizovatele) 

 
 

 
Datum konání 

 
Název 

 
Místo 
konání 

 
Jméno zaměstnance 

 
26. 8. 2020 

Efektivní využití MS Office pro 
pedagogy  

On-line V. Veselý, T. Vobořil 

27. 10. 2020 Dovolená v hodinách  On-line E. Bělohradská 

3. 12. 2020 
Prevence syndromu vyhoření a 
stresu 

On-line 
M. Kluchová L. Patera, K. 
Paterová, A. Sahulová 

8. - 9. 12. 2020 
Celostátní vzdělávací setkání 
řídících pracovníků ZUŠ 

On-line J. Freml 

leden-prosinec 2021 Taneční a pohybová průprava Praha A. Sahulová 

25. - 26. 1. 2021 Jak mít nejlepší školní web On-line J. Kopřiva 

12. 5., 14. 5. 2021 
Třída v cloudu: technologie jako 
vzdělávací prostor 

On-line všichni pedagogové 

18. - 19. 5. 2021 
Celostátní vzdělávací setkání 
řídících pracovníků ZUŠ 

On-line J. Freml 

20. 5. 2021 
Orsoft Open: Setkání s týmem 
Majetku 

On-line E. Bělohradská 

27. 5. 2021 
Orsoft Open: Setkání na téma 
Finanční účetnictví rozpočtové, 
Objednávky a Smlouvy 

On-line E. Bělohradská 
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Část V. 

 

Mimoškolní akce (koncerty, přehlídky, výstavy, soutěže) jednotlivých oborů a oddělení ZUŠ 
Zruč nad Sázavou a dalších míst poskytovaného vzdělávání (Čechtice, Trhový Štěpánov, 
Kácov, Dolní Kralovice, Zbraslavice); absolventi jednotlivých uměleckých oborů. 
 

          
                             

 
 

Soutěže, výstavy 
 

 

únor 2021 - 49. Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice 2021 /oceněná díla dětí  
                                    ze 71 zemí světa na téma ROBOT a umělá inteligence/ 

  Jakub Růžička – Medaile, Barbora Vernerová a Kristýna Výborná – Čestné  
            Uznání (žáci ze třídy Mgr. J. Kopřivy) 

 
 

                             
  K. Výborná                                     B. Vernerová                                     J. Růžička 
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duben  - 47. ročník výtvarné soutěže „Požární ochrana očima dětí“ /téma:                      
                                    Dopravní nehody na železničních přejezdech – náročný úkol pro hasiče/ 
  Vojtěch Luňáček – 1. místo, Viktorie Dvořáková – 2. místo 
                                    (žáci ze třídy Mgr. J. Kopřivy) 
 

                                             
 
 
 

 

VÝTVARNÝ OBOR  
Absolventi:  
 

Cecílie Dřevikovská   -  7. ročník /I. stupně (žákyně ze třídy Mgr. L. Říhové) 
Eliška Hujerová -  7. ročník /I. stupně (žákyně ze třídy Mgr. L. Říhové) 
Lenka Růžková - 7. ročník /I. stupně (žákyně ze třídy Mgr. L. Říhové) 
 
 

            
 
 
Jan Duspiva  -   7. ročník /I. stupně (žák ze třídy Mgr. J. Kopřivy) 
Nikola Šaflerová -  7. ročník /I. stupně (žákyně ze třídy Mgr. J. Kopřivy) 
Milan Dlouhý -  7. ročník /I. stupně (žákyně ze třídy Mgr. J. Kopřivy) 
Martina Blehová   -   7. ročník /I. stupně (žákyně ze třídy Mgr. J. Kopřivy) 
Vendula Musilová -  7. ročník /I. stupně (žákyně ze třídy Mgr. J. Kopřivy) 
Katrin Balcová -  7. ročník /I. stupně (žákyně ze třídy Mgr. J. Kopřivy) 
Adéla Urbanová   -   7. ročník /I. stupně (žákyně ze třídy Mgr. J. Kopřivy) 
Ema Lhotková -  7. ročník /I. stupně (žákyně ze třídy Mgr. J. Kopřivy) 
Tereza Staňková -  7. ročník /I. stupně (žákyně ze třídy Mgr. J. Kopřivy) 
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TANEČNÍ OBOR  

Absolventi:  
 

Eliška Scholzová -  7. ročník /I. stupně (žákyně ze třídy A. Sahulové) 
Nela Šťastná -  7. ročník /I. stupně (žákyně ze třídy A. Sahulové) 
Veronika Líbalová -  7. ročník /I. stupně (žákyně ze třídy A. Sahulové) 
Eliška Hujerová -  7. ročník /I. stupně (žákyně ze třídy A. Sahulové) 
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      Eliška Scholzová Nela Šťastná 

 

     
          Eliška Hujerová Veronika Líbalová 
 
 

LITERÁRNĚ – DRAMATICKÝ OBOR          
Absolventi:  
 

František Maxa -  7. ročník /I. stupně (žák ze třídy V. Veselého) 
Zdeněk Jelínek -  4. ročník /II. stupně (žák ze třídy V. Veselého) 
Václav Novotný -  4. ročník /II. stupně (žák ze třídy V. Veselého) 
Tomáš Pivoňka -  7. ročník /I. stupně (žák ze třídy V. Veselého) 
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Herecké filmové absolventské práce – snímek Klíče a povídky Jeld a UrukHai, Ťapalčina 
dobrodruž-ství, Zrod vlka, Moravský teritorista vydané knižně pod názvem Od každého kus 
v rámci literární štafety. 

https://www.uschovna.cz/zasilka/MV8325YW854I4GCY-2PF/SF9KNPSSP7 

https://www.youtube.com/watch?v=DSOXqPfPIxU                               

                                                          

           
Tomáš Pivoňka František Maxa 
 

 
HUDEBNÍ OBOR         

Absolventi:  
 

Ondřej Pekárek   -   7. ročník /I. stupně - kytara (žák ze třídy MgA. M. Fremla) 
Dominik Bláha -  7. ročník /I. stupně - kytara (žák ze třídy MgA. M. Fremla) 
Andrea Čermáková  -  4. ročník /II. stupně – zobcová flétna (žákyně ze třídy T. Vobořila) 
Josef Dušek -  4. ročník /II. stupně – trubka (žák ze třídy T. Vobořila)  
Veronika Líbalová -  7. ročník/I. stupně – keyboard (žákyně ze třídy R. Bělohradského) 
Nela Šťastná -  7. ročník/I. stupně – keyboard (žákyně ze třídy R. Bělohradského) 
Eliška Hujerová -  7. ročník/I. stupně – klavír (žákyně ze třídy V. Darebného) 
Jana Tůmová -  7. ročník/I. stupně – violoncello (žákyně ze třídy J. Schůrkové) 
František Málek   -   7. ročník /I. stupně - akordeon (žák ze třídy L. Patery) 
Martin Zeman -  7. ročník /I. stupně - akordeon (žák ze třídy L. Patery) 
Markéta Šídlová -  7. ročník /I. stupně - klavír (žákyně ze třídy L. Patery) 
Jonáš Hromas -  7. ročník /I. stupně - housle (žák ze třídy K. Paterové) 
Veronika Vilímovská - 7. ročník/I. stupně – klavír (žákyně ze třídy V. Darebného) 
Zdeněk Krajíček -  7. ročník /II. stupně - housle (žák ze třídy K. Paterové) 
Alena Šustová -  7. ročník/I. stupně – klavír (žákyně ze třídy V. Darebného) 
 

  

    
                      Dominik Bláha                                                                   Ondřej Pekárek 
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Josef Dušek                                                             Andrea Čermáková                                                              

    
Veronika Líbalová                                                           Nela Šťastná 

   
Eliška Hujerová                                                                  Jana Tůmová 

     
František Málek                                                   Markéta Šídlová 
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               Martin Zeman                                                                                     Jonáš Hromas 
 

         
Veronika Vilímovská              Zdeněk Krajíček                               Alena Šustová 

     Absolventi hudebního oboru 2021 skládali závěrečnou zkoušku formou nahrání videa svých 
absolventských skladeb v sále ZUŠ Zruč nad Sázavou. Natáčení se účastnil pouze učitel a 
konkrétní žák. Hudební podklad zajišťovaly předem připravené nahrávky daných skladeb.  

 
Část VI. 

 

Šablony II. - Podpora zjednodušených projektů z Operačního programu  
Výzkum, vývoj a vzdělávání 

 
PROJEKT 

ŠABLONY II – ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012825 

 

JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ 

CELKOVÁ VÝŠE PODPORY: 283.798,- Kč 

 

                                            MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, 

                                                                                                                     MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 

EVROPSKÁ UNIE 

Evropské strukturální a investiční fondy 

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 
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  Podpora zjednodušených projektů z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání se 
realizuje od září 2019. Šablony, které byly vybrány učiteli, se plní, především profesní rozvoj 
pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.  

  Vzájemné setkávání a sdílení zkušeností pedagogů jsou nedokončené a některé další se plánují. 
Pedagogičtí pracovníci, kteří ukončili druhou návštěvu v hostitelské škole, sdíleli na 5. 
pedagogické radě své zkušenosti z návštěvy v hostitelské škole (materiální a technické podmínky, 
ŠVP hostitelské školy, organizace a způsob výuky, distanční vzdělávání, metodika výuky, notový 
a jiný materiál).  
 

Zbývá splnit 2 šablony: Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných 
návštěv a 1 šablon: Projektový den ve škole. 
 
 

Krátká možnost prezenční výuky a setkávání v ZUŠ /Projektový den/ 
 

18. 12. 2020 - realizace prvního Projektového dne v rámci Šablon MŠMT. Herecký a divadelní 
workshop pro žáky LDO s Kristýnou Zinkovou. Projektový den, určený pro skupinu žáků 
literárně dramatického oboru základní umělecké školy, jsme nazvali: Kdo nehraje - nevyhraje! 
S podtitulem Herectví jako forma seberealizace v životních situacích. Umělecká tvůrčí dílna 
byla zaměřená na výrazové prostředky v psaném textu, mluveném projevu i pohybovém 
ztvárnění pocitů, myšlenek a situací při individuální a kolektivní tvorbě.  
 

        

 
 

4. 6. 2021 - Projektový den, určený pro skupinu vybraných žáků literárně dramatického oboru 
základní umělecké školy, jsme nazvali: Filmování v praxi. Workshop vedl BcA. Jaroslav Beran. 
Jednalo se již o druhý projektový den v tomto školním roce. V rámci distanční výuky jsme se 
v posledních týdnech zabývali také filmovým zpracováním příběhů, kdy žáci natáčeli krátké 
snímky. Možnost uzavřít tuto etapu zorganizováním projektového dne, v případě návratu 
prezenčního způsobu výuky, byla tedy nasnadě.  
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Promítáním hotového díla a konfrontací s předlohou mohli žáci posoudit, do jaké míry byli 
úspěšní. Krátký snímek hodnotili jako povedený.  
 

 
14. června 2021 – Projektový den „Technika hra na bicí pro začátečníky a pokročilé“ 
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Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků školní rok 2020/2021 (Šablony II) 
 

 
Datum 
konání 

 
Název 

 
Místo konání 

 
Jméno zaměstnance 

 
26. 8.2020 

Efektivní využití MS Office 
pro pedagogy  

On-line 
R. Bělohradský, V. Darebný, J. Freml, J. 
Kopřiva, L. Patera, K. Paterová, L. Říhová, 
A. Sahulová 

21. 9.2020 
Využití nových metod a forem 
ve výuce strunných nástrojů 

Praha J. Freml, V. Jankulová 

3. 12. 2020 
Prevence syndromu vyhoření a 
stresu 

On-line 
R. Bělohradský, V. Darebný, J. Kopřiva, L. 
Říhová 

29. 6. 2021 
Emoce a emoční inteligence 
pro pedagogy On-line, MS 
Teams 

On-line 

R. Bělohradský, V. Darebný, M. Freml, V. 
Jankulová, T. Vobořil, M. Kluchová, J. 
Kopřiva, L. Patera, K. Paterová, L. Říhová, 
V. Veselý 

 
 

 
Část VII. 

 

               Hodnocení vzdělávání ve školním roce 2020/2021 období Pandemie COVID-19 
 

V tomto období byli učitelé lépe připraveni na výuku distanční formou než v minulém 
školním roce. Výuka probíhala většinou prostřednictvím Google Classroom, Google Meet, Skype, 
WhatsApp, Messenger.  

 

Hudební obor: Ke komunikaci se žáky a k samotné výuce se využívaly komunikační platformy 
Skype, Messenger, Google Meet, WhatsApp (žákova hra na nástroj, ukázka učitele, zpětná vazba, 
rada, konverzace). Běžná výuka byla doplňována zasíláním výukových videí, notového materiálu, 
nahrávek atd. Žáci na oplátku zasílali výsledky své domácí přípravy formou audiovizuální 
nahrávky nebo pouze audiozáznam.  
 

Literárně - dramatický obor: Navázali jsme na osvědčený model distančního on-line vzdělávání 
z předchozího období. Pravidelná společná setkávání žáků (podle daného rozvrhu výuky) 
přenášená pomocí videokonferenčních hovorů byla možností konzultovat společně jednotlivé 
tvůrčí momenty, které vznikaly spíše individuálně, formou zadání k domácí přípravě. Žáci měli 
mimo to v domluvených dnech a časech k dispozici také možnost osobních konzultací v případě, 
že si v některých uměleckých aktivitách nevěděli rady či se potřebovali ujistit, že jejich směr je 
správný. 
 

Výtvarný obor: Online výuka probíhala v Google Classroom a Microsoft Teams, platforma byla 
už od počátku zvolená tak, aby byla stejná, na jakou jsou žáci zvyklí ze ZŠ (učitel tohoto oboru, 
Mgr. J. Kopřiva, vyučuje na čtyřech dalších místech uměleckého vzdělávání). Těžiště výuky je 
online, doplněné je tvorbou videí. 
 

Jiný přístup k distanční výuce zvolila paní učitelka Mgr. L. Říhová - dvacetiminutová videa s 
názorným komentovaným postupem k výtvarným činnostem, s informacemi a inspiračním 
materiálem. Videa vznikala (vždy trojice videí) v přibližně dvou až třítýdenních cyklech - vždy 
jedno video pro ročníky 0/I - 1/I, druhé pro 2/I - 4/I, třetí pro další starší ročníky. Byla oporou pro 
práci na on-line hodinách oproti prvnímu pololetí, kdy videí bylo více, ale komunikace se žáky 
byla písemná přes WA a mail. Žáci se k videím mohli vracet a práci si v klidu dokončit mimo on-
line výuku. Videa nabízela i další náměty a možnosti nad rámec on-line výuky.  
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Taneční obor: Všichni žáci tanečního oboru měli online výuku přes aplikaci Google Meet. U 
absolventů byla oceňována aktivita při tvorbě prací a snaha komunikovat. Na jaře 2020 probíhala 
výuka na platformě Youtube, do kanálu ZUŠ se nahrávaly žákům videa (s choreografiemi k 
naučení, úkoly a koncepty k improvizaci či videa k posílení a protažení svalstva). Zpětnou vazbu 
(videa s úkoly, fotky, referáty) od rodičů nebo rovnou od žáků dostával učitel přes WhatsApp a 
Messenger.  
 
 

Distanční výuka /Jan Krofta – bicí/ 
 

Kvůli pandemii COVID 19 probíhala výuka ve školním roce 2020/2021 převážně formou 
distančního vzdělávání. Výuka probíhala dle rozvrhu za pomocí IT technologií. Používali jsme 
převážně aplikaci WhatsApp, protože ji každý z žáků již uměl ovládat. Při výuce jsem využíval 
telefon pro online spojení, pro zasílání notového materiálu nebo inspirativních videí, ale také pro 
natáčení vlastních videí. Videa od žáků jsem sledoval také na svém telefonu. Kvůli kvalitě spojení 
nebo pro lepší vysvětlení látky bylo někdy nutné právě zmíněné natáčení a vzájemné posílání 
videí.  
 

  
 
Pozitiva: 
1) naučení se pracovat s IT technologiemi a jejich plné využití 
2) velmi dobrá kooperace učitel – žák 
3) minimální absence žáků 
 

Negativa: 
1) kvalita připojení – přenos zvuku nástroje 
2) hlídání správné techniky a držení paliček a sezení u nástroje 
3) absence u hraní žáků – nutnost posílání nahrávek 
 
       
Distanční výuka /Lukáš Patera – akordeon, klavír, kyeboard/ 
 

V letošním školním roce jsme byli všichni nuceni vyučovat distanční formou, za použití různých 
platforem. Nejvíce jsem využíval služby WhatsApp a Skype , neboť to bylo pro děti, potažmo pro 
rodiče, nejjednodušší řešení, navíc již vyzkoušené z loňského školního roku.  
 

Pozitiva:   
1) otevření možnosti vzájemného zasílání nahrávek  
2) vedení žáků k samostatnějšímu způsobu domácího cvičení 
3) u malých dětí častější zapojení rodičů (vzájemná spolupráce)   
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Negativa:   
1) v odlehlejších obcích horší internetové spojení 
2) nutnost popisování běžných úkonů slovy namísto praktické ukázky (oproti běžné prezenční 
výuce) 
3) snížení úrovně zadávané látky (s ohledem na samostatnou práci) 
4) úprava rozvrhu hodin, dle možností žáka (rodiče) = časová náročnost  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Distanční výuka /Kateřina Paterová – housle/ 
 

V tomto školním roce jsme velkou část výuky učili distančně vzhledem k pandemii COVID 19. 
Výuka probíhala na základě stanoveného rozvrhu. Co se týká komunikace, snažila jsem se vyjít 
vstříc potřebám žáků a učila jsem v aplikacích google meet, messenger a whats app. K výuce jsem 
používala mobilní telefon a PC. Při zadávání nových skladeb jsem využívala audio nahrávky a 
žákům jsem je posílala, aby si daný přednes poslechli. Také jsem natáčela videa, pro menší žáky, 
zaměřená na technický problém (např. nový prstoklad, tah smyčcem, postoj).  
 
Pozitiva:  
1) menší absence žáků 
2) využívání nahrávek 
3) Spolupráce s rodiči a jejich dohled na domácí přípravu žáka 
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Negativa:  
1) u některých žáků horší internetové připojení 
2) Práce s žáky na distanční výuce je pomalejší než ve výuce prezenční 
3) Zvuk, který je jak přes mobilní telefon, tak přes PC hodně zkreslený, díky tomu, práce na zvuku 
byla prakticky nemožná a u některých žáků je znát zhoršení.  
 
 

                                                                 

 
Distanční výuka /Kateřina Paterová – Hudební nauka/ 
 

Hudební nauka v tomto školním roce probíhala distančně 7 měsíců. Učila jsem přes google meet 
dle stanoveného rozvrhu, který jsem, ale musela pozměnit oproti původnímu rozvrhu 
prezenčnímu. Do výuky se přihlašovali téměř všichni žáci. Naučila jsem se pracovat s google 
„balíčkem“ a začala jsem používat google class roome a google formuláře, ve kterých jsem žákům 
tvořila kvízy a pololetní testy. V prvním pololetí děti psaly pololetní test v elektronické podobě.  
 
 

             
2. ročník HN                                           Komunikace s žákem a oprava domácího úkolu 
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Vyhodnocení testu              Pololetní test 

Pozitiva:  
1) naučila jsem se používat aplikace, které mohu využívat i v prezenční výuce. 
2) spolupráce s rodiči. 
3) žáci si osvojili používání IT technologie. 
 

Negativa:  
1) Pomalejší práce, v distanční hodině nelze stihnout tolik co v prezenční 
2) U některých žáků horší internetové připojení 
 
 
 
Distanční výuka /Viktor Darebný – klavír/ 
 

Školní rok 2020/2021 byl pro všechny žáky a jejich pedagogy pokračováním veliké zkoušky, která 
začala již na jaře 2020. Distanční výuka se dotkla všech napříč nejrůznějšími obory. Vše špatné 
má ale i své dobré stránky. Výuka se přesunula do online prostoru za využití nejlepších 
dostupných aplikací, jako jsou např. Google Meet, FaceTime, Skype, nebo WhatsApp. Kromě 
výuky „face to face“ jsem k zadávání úkolů využíval i zasílání oprstokladovaných not za pomocí 
scanu nebo zasílání instruktážních videí. Právě tato videa jsem později přenesl i do prezenční 
výuky, kdy během hodiny natočíme se žákem krátké video se správnými způsoby nácviku, díky 
kterému se žák doma lépe připravuje.  
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Pozitiva:  
1) Efektivní práce v online prostoru 
2) Nízká absence 
3) Intenzivnější kontakt se žákem, případně rodiči (nejen v čase hodiny) 
4) Nebývalé zapojení rodičů do domácí přípravy žáků 
 

Negativa:  
1) Chybí osobní kontakt 
2) V některých případech velmi špatná kvalita přenosu, zvuku 
3) Nemožnost kontrolovat správné posazení a postavení ruky 
4) Pomalejší reakce na chybu – složité vysvětlování, kde žák chybu udělal 
 
 
Distanční výuka /Matěj Freml, Jiří Freml  – kytara/ 
 

Kvůli pandemii COVID 19 probíhala výuka ve školním roce 2020/2021 převážně formou 
distančního vzdělávání. Výuka probíhala dle rozvrhu za pomocí IT technologií. Aby byla 
zachována kvalita výuky, bylo využito všech dostupných komunikačních aplikací jako je Google 
Meet, Skype, Messenger a další. Při výuce jsem využíval PC se sluchátky pro online spojení, Ipad 
pro prstokladování a zapisování výrazových prostředků a následně skrz screenshoty zasílal žákům. 
Kvůli kvalitě spojení bylo třeba i vzájemné posílání videí přes aplikace na mobilním zařízení.  
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Pozitiva:  
1) naučení se pracovat s IT technologiemi a jejich plné využití 
2) velmi dobrá kooperace učitel – žák 
3) minimální absence žáků 
4) větší důraz na dodržování notového zápisu (poslech, metronom) 
 

Negativa:   
1) kvalita připojení – přenos zvuku nástroje 
2) hlídání správného postavení rukou a sezení u nástroje  
3) absence souběžného hraní s žáky – nutnost posílání nahrávek 
 
 
 

Distanční výuka /Veronika Jankulová – kytara/ 

Letos nás postihla pandemie COVID 19. Z hodiny na hodinu jsme byli postaveni k nové životní 
zkušenosti, kterou doposud nikdo nezažil. Většina letošního školního roku probíhala distanční 
formou. Je velice náročné učit a udržet pozornost děti při výuce online, natož takto vyučovat 
hudební nástroj! Věřím, že spousta lidí, kteří nejsou muzikanti, si to ani nedokáží představit.  Ano, 
mnohdy jsme si asi obě strany – jak učitel, tak žák – tloukli hlavou o stůl . Ale jsem neskutečně 
pyšná na své kytaristy, jak bezvadně jsme to společně zvládli. Měla jsem i žáky, kteří v září teprve 
nastoupili na výuku hry na kytaru. A je až překvapující, že i tito žáci se na nástroj touto formou 
opravdu naučili hrát! Takže ano jde to! Možná, že dojíždějícím to dokonce i vyhovovalo. Měla 
jsem minimální počet absencí. Neskutečně nás to stmelilo. A to jak s žáky, tak s celou rodinou. 
Vpustili mě v podstatě do jejich soukromí, domovů a zároveň po dobu tvrdého lockdownu 
nahlédli i do toho mého. Mnohdy jsem viděla i babičky a domácí mazlíčky. Jsme si nyní mnohem 
bližší než dřív. 
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Po vyzkoušení různých forem výuky jsem zůstala u výuky přes mobilní telefony. A to pomocí 
videohovoru v aplikaci WhatsApp. U zasílaní videonahrávek, zvukových nahrávek a fotografií 
s prstoklady. 

Pozitiva: 
1. téměř nulová absence - i případně v průběhu nachlazení se žák účastnil online výuky 
2. vzájemné sblížení s žáky a jejich rodinou 
3. větší samostatnost žáků při nácviku nové skladby a tvorbě prstokladu 
4. větší zodpovědnost žáků k jejich povinnosti. (rodiče velmi zaneprázdněni.) 
5. naučit se všechno hned na poprvé nevzdávat 
 

Negativa:  
1. nemožnost průběžně opravovat posed s nástrojem, držení pravé a levé ruky. Zejména u 

začínajících žáků právě v době Covidu, se to nyní projevuje ve výuce, protože není těžké se 
něco naučit, ale zlozvyk přeučit 

 2. často bohužel špatná kvalita připojení ze strany žáků (zejména z vesnic) 
 3. nešlo hrát souběžně s žáky – ať už s nimi jejich partu (což kytaristy velmi posouvá vpřed), 

    ani nebylo možné žáky v jejich partu doprovodit 
4. pokud hrál žák silně, špatná kvalita zvuku 
5. slabá stránka umělců - práce s IT technologiemi  
 

Distanční výuka /Danuše Langerová - Sólový zpěv/ 
 

Vzhledem k bezpečnostním opatřením v pandemickém období Covid 19 probíhá výuka ve 
školním roce 2020/2021 distanční formou. Výuka je zabezpečována prostřednictvím 
oboustranného propojení mezi žákem a učitelem s využitím technologie přenosu přes Google 
Meet, Skype. Všichni žáci byli v tomto systému zapojeni (pouze 1 žačka občas využívala spojení 
přes WhatApp, mobilním telefonem.) Výuka byla dodržována dle platného rozvrhu hodin. Notové 
materiály byly zasílány rodičům žáků ve fotokopiích k vytištění a následně ke studiu nové látky. 
Žáci byli vždy připraveni k připojení, spolupráce s rodiči bez problémů. 
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Pozitiva: 
1. seznámení se s IT technologiemi a jejich využití ve výuce 
2. bezproblémová spolupráce se žáky i s rodiči 
3. téměř nulová absence žáků 
 

Negativa: 
1. občasné vypadávání signálu během výuky, zasekávání videa, slabá slyšitelnost zvuku, zkreslený  
    hlasový projev 
2. vzhledem k občasnému výpadku zvuku či obrazu se výuka zastaví, snažíme se řešit technické  
    problémy a vrátit se nazpět k výuce 
3. zásadní parametry pro kvalitní výuku zpěvu jsou zde omezeny/většinou žák sedí u  
    monitoru/nelze prakticky pracovat s tělem a s hlasovým aparátem. 
4.  učitel - žák, kontrola tělesných funkcí při zpěvu je zde vyloučena, sebereflexe žáka s kontrolou    
     v zrcadle téměř nulová. 
5. zpětná vazba u žáka ve slyšení vlastního hlasového projevu je zde nedostačující 
6. nezastupitelnost osobního kontaktu  učitel-žák, při výuce sólového zpěvu, je zde evidentní 
 
 
Koncert žáků pěvecké třídy Danuše Langerové, 27.května 2021, sál ZUŠ Zruč nad Sázavou 
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Distanční výuka /Tomáš Vobořil – dechová nástroje: trubka, zobcová flétna/ 

Ve školním roce 2020 – 2021 probíhala výuka převážnou část roku, vlivem pandemie COVID-19, 
formou distančního vzdělávání. Výuka dechových nástrojů probíhala individuálně. V rámci 
rozvrhu hodin byl zachován den výuky jednotlivých žáků. Hodina výuky byla potom ovlivněna 
možnostmi každého z žáků a přizpůsobena tak, aby byla zachována týdenní hodinová dotace. U 
dvojic, kde by měla být hodinová dotace +- 22 minut na žáka, byly hodiny delší. Zpravidla kolem 
30 minut, někdy i více. Při výuce jsem využíval všech možností virtuálního prostředí. Sociální sítě 
(WhatsApp, Messenger), e mailovou komunikaci, posílání videí (hra učitele/hra žáka). Do 
elektronické podoby jsem převedl i většinu hudebního materiálu. Skupinové předměty (společné 
muzicírování) jsem převážně vyučoval formou přeposílání videí (učitel/žák), v případě nutnosti i 
individuálními videohovory přes sociální sítě. 

 

    

 

     
 přeposílání not v období distanční výuky 

 
Pozitiva:   
1) práce s IT technologiemi, orientace ve virtuálním prostředí    
2) možnost dodatečného přehrávání probíraných skladeb žákem    
3) minimální absence žáků 
4) vzhledem k limitům videohovorů větší samostatnost žáků (držení tempa, rytmu)        
 
Negativa:  
1) nekvalitní přenos zvuku nástroje 
2) špatná nebo minimální kontrola postoje při hře, držení nástroje a dýchání žáka 
3) minimální možnost zasáhnout v průběhu hry do dění ve skladbě  
4) Žádná možnost počítání v průběhu hry 
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Distanční výuka /Miroslava Kluchová – zobcová flétna, klarinet/ 

Z důvodu pandemie COVID 19 byla nařízena ministerstvem zdravotnictví distanční výuka i pro 
Základní umělecké školy. Výuka probíhala dle platného rozvrhu hodin za použití IT technologií. 
Jako nejspolehlivější se pro mě osvědčil program Google Meet. Jeho výhodou byl i 
přednastavený kalendář, který usnadňoval organizaci jednotlivých hodin. Pokud nastal problém 
ve skladbě, který si vyžadoval společný nácvik, zasílala jsem žákům nahrávky a videa pomocí 
WhatsApp, Messenger a podobných aplikací. Ze strany žáků občas docházelo ke špatnému 
spojení, proto se občas stalo, že dotyčný žák musel některé skladby nahrát a poslat mi je. Tento 
způsob nepovažuji za úplně vhodný. Při online výuce přeci jen může učitel reagovat okamžitě 
k danému problému, ať už jde o prstoklad, rytmus, postoj při hře, nebo třeba o předznamenání. 
Notový materiál jsem dětem posílala oskenovaný do mailu.  

Pozitiva:   
• komunikace převážně s žáky (u malých žáků výhradně s rodiči) 
• téměř nulová absence 
• využití IT technik ve výuce 

 

Negativa: 
• špatná kvalita zvuku 
• občas špatné spojení 
• ochuzená výuka o hru duet a souhru s klavírem 
• motivace pro další práci (koncerty, soutěže) 
• kontrola správného postoje při hře 
• Kontrola usazení nástroje v puse 
• u zobcových fléten špatné rozpoznávání, pokud si dítě přidechuje nosem 
• složité zapisování poznámek do not 
• kontakt učitel – žák 

 

        

 

Distanční výuka /MgA. Eliška Machačová – pěvecká hlasová výchova/ 

Start školního roku 2020/2021 se zdál nadějným začátkem pro klasickou prezenční výuku. 
Ovšem počáteční nadšení vystřídaly obavy z distanční výuky, které se bohužel naplnily a staly se 
součástí výuky převážně celého školního roku 2020/2021. S distanční výukou byli seznámeni 
pedagogové, rodiče i děti již v závěru předchozího školního roku. Přechod z výuky prezenční do 
výuky distanční nebyl tedy pro obě strany takový ,,šok”. Avšak kladl se větší důraz na kvalitu 
této ,,náhradní” výuky oproti roku předešlému. Z pohledu pedagoga bylo zapotřebí více přípravy 
a práce navíc. Trvalo nějaký čas, než se najelo na nějaký systém, jak v rámci komunikace s 

 rodiči, tak v systému výuky jako takové. 
Distanční výuka v oboru pěvecká hlasová výchova probíhala převážně jako online hodina. Při 
online spojení jsem používala z 99% platformu Google Meet. Ta byla dle mého názoru nejlepší 
variantou v rámci online spojení. V této souvislosti jsem pomocí e-mailové adresy, díky které se 
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děti připojovaly, mohla komunikovat s rodiči a posílat žákům dopředu notové materiály, nahrané 
podklady, odkazy na youtube atd. Vyjímečně jsem využívala také aplikaci Face Time. U jednoho 
žáka v 1. ročníku, který nebyl schopen komunikovat v rámci online hodiny, jsem také posílala 
názorná videa s úkoly, které měl žák splnit a posílat nazpět. Vzhledem k tomu, že pro výuku 
zpěvu není, například oproti hře na klavír, k dispozici žádná učebnice, kterou by vlastnil žák i 
učitel, musela jsem žákům všechen materiál nascanovat nebo nahrávat. Práce navíc zahrnovala 
také nahrávání klavírních podkladů a nazpívaných nahrávek, které jsem díky mému domácímu 
studiu mohla dětem poskytnout. Vzhledem k tomu, že byl systém stále omezen a vidina koncertů 
mizivá, stihla jsem uspořádat s dětmi v Kralovicích tzv. třídní online koncert, kde se každý žák 
mohl představit naučenou skladbou svým spolužákům.  
Druhá polovina pololetí se zdála beznadějnou na návrat k normálu, ale naopak překvapila nás ke 
konci školního roku, současným rozvolněním a návratem k prezenční výuce. Naskytla se tedy 
příležitost uspořádat výchovný koncert v rámci dodržení všech hygienických opatření. Jedna z 
mých žákyň se zúčastnila výchovného koncertu pro ZŠ ve Zruči nad Sázavou, který se konal ve 
venkovních prostorech ZUŠ Zruč nad Sázavou. Dále byl uspořádán koncert pro ZŠ a MŠ v 
Dolních Kralovicích, kde vyučuji zpěv v rámci odloučeného pracoviště. Zde vystoupilo 6 mých 
žáků. Konec školního roku se nakonec vydařil.  
                        

    

 

     

Pozitiva:   
1) děti se učily zpívat s hudebními podklady  
2) větší důraz na intonaci a zpívání tzv. a capella 
3) minimální absence žáků 
4) časová flexibilita 
5) propojení se světem IT technologií a jejich využití v praxi 
 6) důraz na větší soustředěnost žáka a samostatnost 
 

 Negativa:   
1) nedostatečná kvalita připojení ze strany žáka - nesrozumitelnost, opožděnost a přerušované  
    spojení                                                                                                                                                                                     
2) kvalita videa - hlídání správného držení těla a dýchání 
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3) větší hlasová vytíženost pedagoga v rámci předzpívání žákům 
4) absence sociálního kontaktu mezi žákem a pedagogem 
5) prezence rodičů při výuce se snahou ,,radit” 
6) nepřipravenost žáků 
 

Distanční výuka /Radek Bělohradský – akordeon, keyboard, společné muzicírování/ 

Z důvodu pandemie COVID 19 probíhala výuka ve školním roce 2020/2021 převážně formou 
distančního vzdělávání. Používaná komunikace na platformách: Google meet, Facetime, 
WhatsApp. Individuální výuka probíhala dle mírně upraveného běžného rozvrhu, (dle požadavků 
zákonných zástupců a žáka) a s mírnými úpravami týkající se skupinové výuky (dva žáci na 
hodině). Kolektivní výuka probíhala po výrazné úpravě rozvrhu u některých žáků. Každý 
individuálně vyučovaný žák obdržel standartní hodinovou dotaci, skupinově vyučovaní žáci 
obdrželi 25 – 30 minut. V kolektivní výuce byla týdenní hodinová povinnost učitele v součtu 
odučeného času překročena. Reálná výuka probíhala dle zaběhlé stavby hodiny (Úvod hodiny – 
rozhovor s žákem; seznámení s náplní a plánem výuky; rozehrání – stupnice + akordy;  přehrání 
zadaných cvičení a jejich hodnocení;  nácvik dílčích částí a jejich spojování – zadání úkolů; 
zadání nového repertoáru a úkolů na příští hodinu; celkové hodnocení proběhlé výuky) 

                   

 
Pozitiva:   

• i přes distanční způsob výuky muzikantský růst u některých žáků 
• téměř nulová absence ve výuce 
• žádný úbytek ze stavu žáků 
• využití IT ve výuce /zasílání notového materiálu, hudebních podkladů, instruktážních 

videí atd. 
• častější komunikace s žáky i s rodiči 
• možnost nahlédnout do cvičného domácího prostředí žáka (umístění nástroje, vhodná 

volba židle a výšky sezení u nástroje, držení těla a rukou, umístění notového zápisu při 
cvičení, celkové domácí klima a podmínky ke cvičení atd.). 
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Negativa: 
• špatná kvalita zvuku 
• občas špatné spojení 
• motivace pro další práci (koncerty, soutěže) 
• složité zapisování poznámek do not 

 

      

 

Distanční výuka /Jan Kopřiva - výtvarný obor/ 

Distančně jsem učil na dvou platformách a to na Google Classroom a Microsoft Teams. Mám 
kromě zručské třídy ještě skupiny na čtyřech odloučených pracovištích - platformu jsem volil 
podle té, kterou byli žáci zvyklí používat na ZŠ. Třídy jsem měl pro žáky zařízené jako externí 
učitel jednotlivých ZŠ - výuku tak měli žáci a rodiče jednoduše po ruce. Zpočátku jsem točil 
videa a doplňoval je videohovory se třídou, hlavní částí výuky byly rozbory prací a vysvětlování 
či opakování teorie. Tento školní rok šlo o barvy, perspektivu a vybrané slavné obrazy. 
Postupem času a pod dojmem přehlcenosti žáků domácími ukoly ze ZŠ se těžiště výuky přeneslo 
hlavně na tvorbu přímo při online výuce.   
Na začátku školního roku řešila rodina našeho žáka finanční potíže, oba rodiče přišli o práci v 
souvislosti s nařízeními vlády. S úspěchem jsem zažádal o proplacení ročního školného Nadační 
fond Eduzměna. Pro děti se také ze stejného fondu podařilo koncem minulého školního roku 
sehnat tři kreslící tablety s klávesnicí. Žáci na nich mohli být na online výuce, kreslili na nich, 
vyplňovali výtvarné testy atd. 
Díky SRPZ se zakoupily didaktické fototapety (Přehled barev, Dějiny barev a teorie barev). 
Kvalitní vizuální pomůcka sloužila jako podklad při distanční a i při následném opakování v 
prezenční výuce.  
 

Pozitiva:   
• vzrostla hodnota osobního kontaktu učitel - žák i společné tvorby  skupiny 
• distanční výuka velmi nahrává předávání teorie na úkor praktických dovedností - povedlo 

se probrat nadstandardní množství teoretických témat 
• zvýšila se samostatnost žáků 
• někteří talentovaní žáci naplno využili otevřené časové možnosti a mimořádně se v 

tvorbě posunuli 
• v přechodných obdobích jsem v maximální míře učil na pozemcích školy - ukázalo se, že 

venkovní výuka má (s patřičným zázemím) obrovský potenciál 
• děti jsou po lockdownu často vybaveny kvalitními tablety 
 

Negativa:   
• evidentní byla horší psychická bilance žáků  
• distanční výuka velmi nahrává předávání teorie na úkor praktických dovedností - práce s 

grafikou a keramikou musela počkat na prezenční výuku na konci školního roku 
• několik žáků se odhlásilo jen z důvodu enormního času stráveného denně u počítače; 

nyní - na konci školního roku - se zase přihlašují. Výuka tak není kontinuální. 



31 
 

• žáci si odnášejí špatné psychohygienické návyky 
• z pohledu učitele bylo třeba většího úsilí k dosažení menších výsledků než v prezenční 

výuce 
• převažovala práce na drobnější tvorbě (chybí větší, komplexnější projekt žáka/žáků) 
• obtížná účast na výtvarných soutěžích - byly stále vyžadovány originály prací. Bylo 

nutné za jednotlivými žáky zajet a práce vyzvednout. 
• někteří žáci byli přetížení domácími úkoly ze základních škol a gymnázií  

 

      
  Distanční výuka ve zbraslavské třídě, právě probíhá výzva o nejkreativnější pokrývku hlavy. 

Distanční výuka /Lenka Říhová - výtvarný obor/ 

Pojetí a průběh distanční výuky:  

Začala jsem pro žáky natáčet (přibližně) dvacetiminutová videa s názorným komentovaným 
postupem k výtvarným činnostem, s informacemi a inspiračním materiálem a umístila jsem je na 
za tím účelem vytvořený YouTube kanál VO ZUŠ Zruč nad Sázavou - distanční výuka 
https://www.youtube.com/channel/UCws5AW8sk--wbNNogrbpxxg/videos 

Videa vznikala (vždy trojice videí) v přibližně dvou a později až třítýdenních cyklech - vždy 
jedno video pro ročníky 0/I - 1/I, druhé pro 2/I - 4/I, třetí pro další starší ročníky. ((Kanál má 
právě 100 odběratelů a celkem vzniklo 35 videí + prezentace k tématům + 2 bonusy.)) Každé 
video obsahovalo více „úkolů“, aby si žáci mohli vybrat variantu, která vyhovuje jejich 
možnostem materiálovým, časovým i osobním preferencím. V prvním pololetí jsem videa 
doprovázela podrobnými instrukcemi v mailu a na WhatsApp, aby žáci mohli pracovat podle 
svých možností samostatně v čase, který jim vyhovuje. Žáci (rodiče) mi posílali vyfocená 
zpracovaná zadání a dostávali ode mě podrobnou individuální písemnou zpětnou vazbu na email 
nebo WhatsApp.  

Od pololetí byla znát všeobecná únava a vyčerpání a práce tímto způsobem byla obtížnější než 
na počátku. K pololetí se 16 žáků odhlásilo. Záchranou a oživením byl přechod na on-line výuku 
v rámci nově zřízené školní Google sady. Kombinace videí a on-line výuky se mi postupně 
dobře osvědčila, ačkoli byla z hlediska přípravy naprosto vyčerpávající. Děti se až na výjimky 
pravidelně připojovaly a absence rodiče omlouvali. Děti se vždy v předstihu podívaly na tu pasáž 
videa, kterou jsme pak společně realizovali při on-line hodině. Věděly tak, co je čeká, znaly 
postup, měly připravené pomůcky. Bylo potřeba úkoly spíše lehce poddimenzovat, aby se daly 
stihnout při dálkové výuce naživo a nabídnout jim ve videu případné bonusy, které si pak mohly 
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šikovné aktivní děti udělat navíc v klidu samy podle videa. Byli jsme v kontaktu a pracovali jsme 
společně, ačkoli nevznikaly vždy výstavní kousky. Důležité bylo, že jsme zažívali společný 
pracovní tvůrčí proces. Děti – u mladších dětí rodiče - mi posílali hned po hodině to, co vzniklo. 
Starší děti od 2. ročníku už zvládaly posílat obrázky různých stadií práce už v průběhu hodiny. 
Obrázky jsme sdíleli, mohla jsem jim do nich kreslit a ukazovat, co je potřeba změnit, opravit, 
jinak nakomponovat… Nevýhodou byla právě nutnost snížení laťky a určitého zkrácení výuky 
oproti normálnímu rozvrhu právě s ohledem na nežádoucí prodlužování pobytu dětí u počítače. 
Tohle zkrácení jim vynahradilo sledování videa. Děti se k videím mohly vracet a práci si v klidu 
podle nich dokončit mimo on-line výuku. Videa nabízela i další náměty a  možnosti nad rámec 
on-line výuky. U mladších ročníků jsme měli on-line setkání 60 minut a u starších 100 až 
výjimečně 120 minut. Komunikaci o obrázcích jsme zvládli v hodině, ale iniciativním žákům 
jsem psala nadále individuální komentáře na WhatsApp nebo email. Na skupinu na WhatsApp, 
do Učebny a na email dostaly vždy děti (rodiče) pozvání na hodinu den předem. Součástí 
pozvání byly jednak instrukce ohledně pomůcek, ale také přímý odkaz na příslušné video na 
YouTube, takže si je hned mohly rozkliknout a sledovat. Přes Učebnu na Gdisku skupiny byl 
k dispozici jednak obrazový materiál k výuce a také obrázky, které vytvořili žáci dané skupiny 
na on-line hodinách k jednotlivým tématům. Bezprostředně po skončení hodiny jsem 
prostřednictvím stejných informačních kanálů napsala podrobnou rekapitulaci hodiny a shrnutí 
úkolů, které z ní do příště vyplývají. Trojice YouTube, Gclassroom a WhatsApp se ve finále 
stala nástrojem, který udržel při životě moje výtvarné oddělení. Bylo to mnohem lepší oproti 
prvnímu pololetí, kdy videí bylo sice více, ale komunikace s žáky byla pouze písemná přes WA 
a mail.   

Po návratu k prezenční výuce jsme zvládli dohnat disciplíny, které se nedaly dobře realizovat na 
dálku, a věnovali jsme se především modelování z keramické hlíny a tisku grafiky. Uskutečnili 
jsme výstavu na téma „Ptačí svět“ a „Krajina“ u příležitosti venkovních koncertů pro ZŠ a MŠ. 
V úterý 22. června proběhlo slavnostní předávání vysvědčení absolventům výtvarného oddělení 
spojené s venkovní závěrečnou výstavou a slovní prezentací prací samotnými absolventy za 
účasti více než šedesáti návštěvníků. V mém oddělení absolvovaly žákyně ročníku 7/I Cecílie 
Dřevikovská a Eliška Hujerová ze Zruče a Lenka Růžková z Dolních Kralovic. Vít Harazim 
vzdal distanční výuku a ukončil studium před absolutoriem. 

       

 
Pozitiva: 
trénink samostatnosti žáků; velká počáteční snaha zapojit se a vše zvládnout; vstřícný přístup 
většiny žáků (rodin); více obousměrné komunikace učitele s rodiči než za obvyklé situace; 
nalézání vlastních zdrojů energie mimo učitelovo působení; sblížení se s počítačem a aplikacemi 
– nárůst dovedností v tomto oboru; posílení schopnosti improvizovat; uvědomění si 
nenahraditelnosti živého kontaktu se spolužáky a živých konzultaci s učitelem; výzva 
k proaktivnímu přístupu v nezmapované situaci pro žáky i učitele; velmi dobrá „docházka“ na 
on-line hodiny. 
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Negativa:  
ztráta pracovních návyků a nárůst pohodlnosti u dětí; psychické potíže u řady dětí; posílení 
introverze; prohloubení rozdílu v možnostech a technických schopnostech žáků (rodin); 
vychladnutí vnitřního motoru žáků bez intenzivní přímé vnější motivace ze strany učitele; 
rozevření „nůžek“ mezi žáky, kteří chtějí pracovat a těmi, co podlehli iluzi pohodlí – někdo na 
sobě hodně zapracoval a někdo sklouzl pod svůj obvyklý výkon; nedostatečné domácí vybavení 
pro tvorbu; snížení laťky požadavků v souvislosti se slabší účinností „neživého“ kontaktu přes 
počítač; chybějící živá diskuse nad hmatatelnými artefakty; špatná kvalita sdílených obrazových 
materiálů kvůli technickým omezením; velké vypětí pro učitele - jak při přípravě videí, tak 
samotné úsilí při on-line hodinách bylo mnohem větší než při běžné hodině a přitom bohužel 
s mnohem menší účinností; malá možnost smysluplně na dálku usměrňovat jemné nuance 
tvorby. 
 

Distanční výuka /Václav Veselý - literárně dramatický obor/ 

Většina hodin výuky literárně dramatického oboru ve školním roce byla řešena distanční formou. 
Vyžádala si to opatření v souvislosti s pandemií COVID-19. Tento způsob vzdělávání u 
kolektivního oboru byl pro společnou tvorbu poměrně náročný.  
 

Ukázka distančního snažení: 
 

- například žáci si navzájem "nadělili" deset různých slov, s nimiž poté pracovali  
- vytvořili z nich příběh 
- k němu našli vhodný hudební motiv 
- pořídili audionahrávku svého autorského textu se zakomponovaným hudebním podkresem 
- ke své audio povídce nakreslili nebo jinak vytvořili odpovídající obrázek 
- výsledek si můžete poslechnout a prohlédnout  
 

ZDE: https://www.youtube.com/watch?v=PIILQggHynY&feature=youtu.be 
 

       
 

 
 

Místo závěrečného představení, které se z důvodu nedostatku možností neuskutečnilo, je 
výsledkem tvůrčí práce kniha povídek Od každého kus, na které spolupracovali autoři formou 
Literární štafety.         
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Negativa: 
Hlasovou tvorbu, jako předmět, komplikoval často nekvalitní online konferenční přenos 
(selhávání při vysílání, zpoždění zvuku, nekvalitní příjem signálu u některých žáků).  
Textové zkoušení podle scénářů chystaných divadelních představení bylo tedy docela 
komplikované. Nehledě na to, že vůbec nebylo jisté, kdy se budeme moci vrátit k prezenčnímu 
způsobu výuky a tedy, zda má vůbec smysl ve studování a přípravách na společná vystoupení 
pokračovat. Nakonec se ukázalo, že se nám představení v závěru školního roku nepovedou uvést.  
Pohybová tvorba před monitorem počítače také nebylo to pravé. Umělecké výkony mladých 
herců byly často spojovány s řečí těla, pohybem, mimikou. A to při běžné výuce v kolektivu na 
jevišti, kde spolu žáci spolupracují. Před monitorem, často za běžného provozu domácnosti, se to 
příliš nedařilo. 
 

Pozitiva: 
Společnou komunikaci pomocí internetového spojení jsme zaměřili spíše na společné hodnocení 
předchozích zadání, popisu individuální tvorby a vysvětlení, a také ukázkám a prezentacemi 
toho, čím se pak žáci zabývají v rámci domácího zadání. Plusem distanční výuky bylo, že se žáci 
mohli věnovat více individuální tvorbě a více prokázat kvalitu svých osobních uměleckých 
schopností před ostatními. Umělecká spolupráce a propojení mezi nimi fungovala skvěle. 
Máme desítky stran všelijakých povídek a textů, námětů a scénářů, včetně filmových. Podařilo 
se sestavit audioknihu povídek, natočit několik krátkých snímků a vydat knihu Od každého kus, 
která je výsledek literární štafety mezi žáky v čase domácí izolace. Všechno zlé je k něčemu 
dobré. Při běžné prezenční výuce by k takovým výzvám nebyl zřejmě vůbec prostor. Nedokázali 
jsme sice společně nastudovat a uvést zvažovaná divadelní představení, avšak například zmíněná 
kniha je hmatatelným důkazem toho, že jsme distanční období překonali úspěšně a zdařile. 
 

             
 

 

Distanční výuka /Aneta Sahulová – taneční obor/ 

 Ve školním roce 2020/2021 vyučování probíhalo distanční formou kromě měsíců září, část 
prosince a června. Se staršími žáky jsem založila whatsuppovou skupiny, kde jsme se 
domlouvaly na časech vyučování, posílání odkazů na výuku a konzultace tanečních úkolů, či 
řešení problémů s připojením na online výuku, která probíhala v Google Meet. Při výuce jsem 
používala notebook, pro nahrávání tanečních videí mobilní telefon, kde jsem upravovala videa v 
aplikaci Mymovie, po sestříhání videí jsem nahrávala nahrávku na youtube účet, kde žáci měli 
připravená videa ke zhlédnutí, či zhodnocení daných tanečních prvků, které jsme dále ve výuce 
rozvíjeli.  
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Pozitiva:   
1) naučení se pracovat s IT technologiemi 
2) zlepšení žáků v odezírání nových pohybů při secvičování taneční vazby 
3) díky zapínání, vypínání mikrofonů zlepšení pozornosti na mluveného žáka/učitele od   
   ostatních 
   
Negativa:   
1) pohybové omezení nedostatečných prostor žáků při výuce 
2) absence skupinových a párových improvizací 

     3) komplikace zrcadlení pravé a levé strany, některé technologie zrcadlili žákům opačně než  
         jiným žákům  

4) špatný přenos hudby a obrazu, zmatečnost, jestli žák tančí správně do hudby či netančí 
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Distanční výuka /Jitka Schůrková – violoncello, zobcová flétna/ 
 

Koronavirová krize způsobila, že jsme byli nuceni přistoupit k distanční výuce již v předchozím 
školním roce, kdy jsme se začali seznamovat s možnostmi komunikace se žáky prostřednictvím 
moderních technologií. Začali jsme používat mobilní aplikace Messenger a WhatsApp, a protože 
se nám to osvědčilo, pokračovali jsme stejně i od podzimu 2020. Připojení bylo téměř pokaždé 
výborné, jen zřídka se stalo, že by nás při hodinách rušily nějaké výpadky. Představila jsem si, že 
by se něco podobného stalo za mého dětství – bylo by to neřešitelné. Takto alespoň výuka mohla 
nějakou formou probíhat a žáci ochotně spolupracovali, bylo to pro ně, podle jejich reakcí soudě, 
zábavné. 
 
Pozitiva:  
1) možnost drobných změn v rozvrhu, v případě potřeby 
2) výhoda práce z domova 
3) bližší seznámení s možnostmi moderních technologií 
 
Negativa:  
1) problém v případě většího rozladění nástroje 
2) zpožděné propojení obraz – zvuk znemožňovalo hru se žáky 
3) bezmoc při potřebě opravení postavení rukou 
4) kvalita zvuku - zdeformovaná 
 
 

          
 

 
  Učitelé všech uměleckých oborů se snažili výuku tvořit tak, aby nepřidělávali starosti přetíženým 

rodičům. I přesto by se bez nich distanční výuka neobešla, zvláště u menších žáků. Poděkování patří 
všem rodičům za pomoc a trpělivost při distanční výuce na ZUŠ Zruč nad Sázavou. 

 

      
 



37 
 

                                                             Část VIII. 
 

Koncerty a vystoupení pro veřejnost v II. pololetí školního roku 2020/2021 
 

31. květen 2021    - Výchovný koncert pro ZŠ Zruč nad Sázavou  
                                     venkovní prostory před budovou ZUŠ 
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2. červen    - Výchovný koncert pro MŠ Malostranská  
                                     venkovní prostory před budovou MŠ Malostranská, Zruč nad Sázavou 

 

       
 

        
 

      
 
3. červen    - Výchovný koncert pro ZŠ Zruč nad Sázavou 
                                     venkovní prostory před budovou ZŠ, Zruč nad Sázavou 
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Část IX. 
 

Prevence před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, 
 nepřátelství nebo násilí 

 

Organizace studia na ZUŠ je realizována převážně individuální formou, z tohoto důvodu je 
situace pro vytváření preventivních programů v oblasti zneužívání návykových látek poněkud 
odlišná od škol, kde je vyučování organizováno formou kolektivní. Uvědomíme-li si poslání 
základních uměleckých škol, které spočívá v poskytnutí základů vzdělání v jednotlivých 
uměleckých oborech, a skutečnost, že vyučování probíhá v odpoledních hodinách, tedy ve volném 
čase zájemců o studium, lze konstatovat, že škola přispívá k prevenci rizikového chování již svojí 
existencí. Pedagogové školy ve snaze zefektivnit boj proti této vážné hrozbě využívají příležitostí 
a varují naše žáky před nebezpečím, které je může nějak ohrozit. Do současné doby jsme na škole 
nezaznamenali projevy zneužívání návykových látek ani ostatní projevy rizikového chování. 
 

 
Část X. 
 

a) Další údaje týkající se záměru školy, její orientace, předpoklady a trend dalšího vývoje. 
Rizika, která ohrožují budoucnost školy. 

 

Posláním školy je poskytovat základy vzdělání ve všech uměleckých oborech a zajistit 
výrazně nadaným žákům přípravu ke studiu na středních školách uměleckého zaměření, ostatním 
kulturní vyžití se zaměřením k praktickému využití na amatérské úrovni pro svoji potřebu, město a 
okolí. Velmi důležité je pořádání kulturních akcí, koncertů, soutěží a výstav pro veřejnost. S tím 
souvisí také podchycování talentovaných dětí od předškolního věku a poskytování odborného 
vzdělání v aktivní umělecké činnosti, ale také je třeba dovést žáky k lásce a porozumění 
hudebního, výtvarného, tanečního a literárně dramatického umění. Proto škola podporuje i 
finančně své žáky v návštěvách koncertů. Žáci výtvarného oboru navštěvují velmi hodnotné 
výstavy v Praze. To vše za podpory Spolku SRPŠ, který pracuje při naší ZUŠ. Všechny obory jsou 
budovány vyváženě a žádný z nich není vedením školy protežován. Základní umělecká škola Zruč 
nad Sázavou se svými místy poskytovaného vzdělávání zajišťovala ve školním roce 2020/21 
základní umělecké vzdělání pro 404 žáků.  
 Škola sídlí v prostorách komplexu ZŠ Zruč nad Sázavou v pavilónu C, Na Pohoří 575. 
Nově zrekonstruovaná budova Základní umělecké školy Zruč nad Sázavou je odpovídajícím 
zázemím pro výuku všech čtyř uměleckých oborů jak v technickém i v materiálovém vybavení.  

V dalších místech poskytovaného vzdělávání výuka probíhá v pronajatých prostorách 
základních a mateřských škol. K veřejným vystoupením žáků jsou využívány komerční prostory 
obcí.  
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Priority:  
 

 být centrem základního uměleckého vzdělávání, které je respektováno pro osobní přístup, 
prokazatelně smysluplné výsledky své činnosti a dobrou komunikaci se zákonnými zástupci 
žáků, zřizovatelem školy a širokou veřejností 
 

 být místem, kde se realizují zajímavé projekty a kulturní akce, a kde se žáci setkávají 
s úspěchem i neúspěchem a učí se zodpovědně přijímat jejich důsledky 
 

 vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci, rozvíjet u žáků schopnost spolupráce 
a respekt k práci a úspěchům vlastním i druhých, připravovat žáky k tomu, aby se 
projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a 
naplňovali své povinnosti 
 

 klást důraz na tvorbu komorních a souborových seskupení v hudebním oboru, nadále 
zajišťovat žákům z dalších míst poskytovaného vzdělávání stabilní podmínky 
k pravidelnému vzdělávání se v kolektivní instrumentaci (možnost dopravy služebním 
vozidlem) 
 

b) Materiálně technické, prostorové a jiné podmínky školy 
 

Hlavní budova školy ve Zruči nad Sázavou je vybavena moderními technologiemi umožňujícími 
zlepšení a výrazné zkvalitnění výuky a odpovídá představám základního uměleckého školství 21. 
století (31. 5. 2011 byla ukončena realizace projektu „Rekonstrukce Základní umělecké školy 
Zruč nad Sázavou“). Technické vybavení ve škole umožnilo velký rozvoj moderních forem 
profesně zaměřeného umění. Důležitým předpokladem je další systematické proškolování 
pedagogů v souvislosti s možnostmi využití moderních technologií v rámci jednotlivých 
oborů.  
 

Prostory pro výuku hudebního, výtvarného, tanečního a literárně-dramatického oboru ve 
Zruči nad Sázavou jsou kapacitně vyhovující a jsou této výuce téměř uzpůsobeny. Přesto bude 
vedení školy usilovat u svého zřizovatele, Města Zruč nad Sázavou o budovu staré školy Pod 
farou, která by sloužila pro výuku výtvarného a tanečního oboru (sklad výtvarného oboru, archív 
školy). Prostory v dalších místech poskytovaného vzdělávání (základní školy) pro výuku 
uměleckých oborů jsou celkem dostačující. Dosud se nepodařilo získat vhodnější učebny a vyřešit 
lépe prostorové podmínky. 

 

c) Prezentace na veřejnosti a partnerství 

  ZUŠ Zruč nad Sázavou se podílí na organizování kulturního života ve městě a nadále bude 
prezentovat své umělecké aktivity prostřednictvím svých žáků a pedagogů na veřejnosti. Nabízí se 
možnost rozšířit aktivity mimo Českou republiku. Jednou z možných cest je navázání spolupráce, 
uzavření partnerství, se školou podobného typu ze Slovenské republiky (Levoča) a Chorvatska 
(Omiš). V současné době je to pouze myšlenka, která by se měla realizovat po jednání s řediteli 
škol a vedením obou měst.  
 Škola často spolupracuje s jinými institucemi. Je třeba neustále hledat nové cesty a možnosti 
uplatnění kvalitních „produktů“ činnosti školy při různých i netradičních příležitostech. Na 
kulturních projektech budu aktivně spolupracovat se zřizovatelem (Odbor kultury, školství a 
sportu Města Zruč nad Sázavou), ostatními školami i s obecními úřady v dalších místech 
poskytovaného vzdělávání. Mojí další snahou bude navázání spolupráce se ZUŠ Kutná Hora 
(společné projekty) ve školním roce 2020/2021. Pro kvalitní propagaci a prezentaci činnosti školy 
a rychlé informování veřejnosti je potřebné pravidelně aktualizovat webové stránky školy. 
V novém školním roce chci představit široké veřejnosti nové webové stránky, které budou mít 
novou tvář a budou splňovat přístupnost podle zákona 99/2019 Sb. a další zákonné náležitosti. 
 

d) Rizika 

• aktivity ZŠ – nabídka zájmových kroužků v rámci mimoškolních aktivit 
• klesající počty narozených dětí 
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• velká nabídka aktivit pro volný čas dětské populace – studium jazyků,  
v PC, sport atd. – jejich často neúměrná podpora 

• žáci, kteří odcházejí studovat na víceletá gymnázia a střední školy (ukončují vzdělávání na 
ZUŠ) 

• Pandemie COVID–19 
 

                          Tyto rizika přetrvávají a bohužel, i v dalších letech se neodstraní. 
        

Další místa poskytovaného vzdělávání 
 

                        
        Zruč nad Sázavou, Malostranská 123           Dolní Kralovice                                      Čechtice 

                                                  
 Trhový Stěpánov                                    Zbraslavice                    Kácov 

 
 

Část XI. 
 

Zhodnocení a závěr 
 

Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou má nezastupitelné postavení v systému 
kulturního působení na děti a mládež v našem městě a v blízkém okolí. Napomáhá všestrannému 
rozvoji osobnosti, kulturních aktivit, zájmu o umění. Vede děti k samostatnosti, společenské 
angažovanosti formou návyku k účelnému aktivnímu využití volného času po dobu školní 
docházky i v dalším životě. 
ZUŠ ve svých čtyřech oborech (hudební, výtvarný, taneční a literárně-dramatický) obsahuje celou 
šíři kulturních aktivit. Celý systém výuky vede žáky k přípravě vnímavých posluchačů koncertů, 
návštěvníků divadel a výstav. Absolventi ZUŠ se projevují jako aktivní konzumenti kulturně-
výchovných aktivit s náročnými požadavky na jejich hodnotu a jsou ve svém okolí, a hlavně pro 
svoji rodinu záštitou kulturnosti. 
  Je třeba neustále pracovat na budování dobrého jména školy. Tento úkol spočívá v rukou 
vedení a všech zaměstnanců ZUŠ. Dobré jméno školy pomáhá tvořit vstřícné a ochotné jednání 
s rodiči, žáky, úřady a souvisí i s kvalitní přípravou hodnotných a kvalitních pořadů, koncertů a 
výstav pro veřejnost. Výsledky společného úsilí jsou nejlepší reklamou a vizitkou školy. Je však 
nesmírně důležité výsledky vhodně mediálně prezentovat: ve městě, v republice i v zahraničí.  
  Cítím, že je nutné dále pokračovat v rozvíjení již fungujících aktivit a flexibilně reagovat 
na nové podněty, neustále veřejně poukazovat na kvality, jaké přináší kultura a umění do celé naší 
společnosti. Působení dalších škol (ZŠ, MŠ) ve městě skýtá navíc možnosti vzájemné spolupráce a 
výměny zkušeností a přispívá k oboustranné snaze zkvalitnit nabídku a práci našich škol. Měli 
bychom si uvědomit, že nejdůležitější pro děti je to, aby chodily do školy rády. Naším úkolem je 
jim připravit radostné a tvořivé prostředí. Umělecké obory naší školy umožní žákům ovládat různé 
umělecké disciplíny zejména díky odborně získaným dovednostem. Ve svém životě pak mohou 
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pokračovat v dalším profesionálním vzdělávání či v aktivním pěstování uměleckého oboru. Cílem 
školy je v neposlední řadě to, aby si žáci pěstovali kladný vztah k umění. 

Naše škola je zřizována Městem Zruč nad Sázavou. Z toho plyne naše odpovědnost zajistit 
jí postavení ve městě jako základní složky uměleckého vzdělávání a současně jako kulturního 
centra. Se svými kolektivy i jednotlivci se škola výrazně podílí na tvorbě kultury pro mládež i 
dospělé. 

 

Jsem přesvědčen, že škola se snaží plnit své poslání umělecké školy, ať už ve výuce ve 
všech uměleckých oborech, nebo i v přípravě žáků na střední školy uměleckého zaměření, nebo 
v seznamování žáků s výkony profesionálních umělců, a tím rozšiřuje jejich umělecké obzory a 
obohacuje jejich život o umělecké prožitky. 
 

Ve školním roce 2020/21 zajišťují výuku v Základní umělecké škole Zruč nad 
Sázavou z 88% kvalifikovaní pedagogové, ze 12% výkonní umělci. 
 

Část XII. 
 

 

Hospodaření školy 
 

Hospodaření Základní umělecké školy Zruč nad Sázavou v roce 2020 
 

 
 

Hlavní činnost 
 
 

Výnosy 
Dotace na platy, odvody, FKSP, zákonné pojištění Kooperativa ze 
SR 

9 402 335,00 

Příspěvek na provoz od zřizovatele 433 845,00 
Dotace na zjednodušené projekty "Šablony II" 90 044,00 
Tržby z prodeje služeb (úplata za vzdělávání) 697 715,00 
Čerpání rezervního fondu 18 059,00 
Ostatní výnosy z činnosti 50 282,00 
Úroky  1 136,01 
Výnosy celkem 10 693 416,01 
 

Náklady 
Spotřeba materiálu                                         celkem   Kč   105 078,89  
v tom: 

 

Ostatní materiál 25 238,16 
Materiál, pohonné hmoty do služebního vozidla 11 505,48 
Čisticí prostředky a ochranné pomůcky 25 776,33 
Kancelářské potřeby, tiskopisy 7 634,18 
Odborné publikace, knihy, noviny, časopisy 8 242,00 
Školní pomůcky - hudební obor 875,00 
Školní pomůcky - výtvarný obor 25 807,74 
Spotřeba  energie                                            celkem    Kč   209 964,00 
v tom: 

 

Spotřeba elektrické energie  62 233,00 
Spotřeba tepla 147 731,00 

Spotřeba jiných neskladovaných dodávek     celkem    Kč    18 883,00  
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V tom: 
Spotřeba vody 18 883,00 
Opravy a udržování                                         celkem    Kč       5 162,00  
Cestovné                                                           celkem    Kč       5 917,00   

Ostatní služby                                                   celkem    Kč   354 882,92 
v tom: 

 

Poštovné 3 462,00 
Telefonní poplatky + internet 39 649,20 
Bankovní poplatky 5 933,00 
Webové služby 1 487,09 
Nájemné 7 200,00 
Softwarové služby 16 755,30 
Vzdělávání zaměstnanců 84 395,00 
Soutěže - poplatky 1 200,00 
Služby dopravců, revize, údržba softwaru, hardwaru atd.  166 370,33 
Služby spojené se služebním vozidlem 28 431,00 

Osobní náklady                                               celkem   Kč  9 504 701,00 
v tom: 

 

Mzdové náklady 6 873 014,00 
Ostatní osobní náklady - dohody o provedení práce   72 503,00 
Zákonné sociální pojištění a zdravotní pojištění  2 325 455,00 
Zákonné sociální náklady (FKSP + závodní stravování)  155 031,00 
Náhrada mzdy z důvodu pracovní neschopnosti 49 830,00 
Jiné sociální pojištění (Kooperativa) 28 868,00 

Dan silniční                                                       celkem     Kč       2 450,00  
Jiné daně a poplatky                                         celkem     Kč       1 630,00  
Odpisy                                                                 celkem    Kč     56 400,00  

Náklady z drobného dlouhodobého majetku     celkem    Kč  217 993,73   
Ostatní náklady z činnosti                                  celkem    Kč    24 961,00 
v tom:  

 

Pojištění služebního vozidla 20 961,00 
Členské příspěvky Asociaci ZUŠ + Umělecká rada 4 000,00 
Náklady celkem 10 508 023,54 
 
 
 

Doplňková činnost 
                                                                                                                                                 Kč 
 Výnosy Náklady Hospodářský 

výsledek 
Pronájem hudebních 
nástrojů 

18 850,00 0 18 850,00 

 Celkem 18 850,00 0 18 850,00 
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Fond kulturních a sociálních potřeb  

                                                                                                                                                 Kč 
Stav fondu k 1. 1. 2020 84 650,00 
Tvorba fondu celkem 143 966,00 
 

z toho:                           příděl FKSP 
 

                                      doplatky zaměstnanců na rekreace 

 
138 457,00 

 

5 509,00 

Čerpání fondu celkem 126 133,00 
  
z toho:                           rekreace   
 

                                      poskytnuté peněžní dary                                             

 

119 133,00 
 

7 000,00 
Stav fondu k 31. 12. 2020 102 483,00 
 
 

Investiční fond  
                                                                                                                                                 Kč 
Stav fondu k 1. 1. 2020 380 295,00 
Tvorba fondu celkem 56 400,00 
                                      
 z toho:                          odpisy dlouhodobého hmotného majetku                                                  

 
56 400,00 

Čerpání fondu celkem 0,00 
Stav fondu k 31. 12. 2019 436 695,00 

 

Část XIII. 

Autoevaluace školy 

Autoevaluace naší Základní umělecké školy Zruč nad Sázavou poslouží jako základní východisko 
k tvorbě nového střednědobého koncepčního plánu. Jejím cílem bylo nalézt: a) silné stránky školy, 
b) slabé stránky školy, c) příležitosti a d) hrozby. Výsledkem evaluace je získání informací pro 
vlastní rozhodování a podkladů pro strategické plánování nebo pro změnu práce školy. 
 

Analýza vnitřních zdrojů: 

a) Zaměstnanci: 
• Počet: V současné době je vyhovující, není potřeba z finančních a rozpočtových 

důvodů stávající počet výrazně rozšiřovat. 

• Věk: Pedagogický sbor je v současné době složen převážně z mladých pedagogů, 
někteří mají již praxi v umělecko-pedagogickém procesu. Tato skutečnost je velkým 
pozitivem ale i negativem, která se promítají do výsledků práce školy. 

• Kvalifikace: Škola přijímá pouze pracovníky, kteří mají potřebné vzdělání. Pouze dva 
dříve přijatí zaměstnanci splňují podmínky pro výkonného umělce. 

• Stabilita: Pracovní podmínky pro zaměstnance jsou na velice dobré úrovni v hlavní 
budově ve Zruči nad Sázavou (vlastní třídy, připojení na internet, víceúčelový sál, 
zázemí pro relaxaci atd.), není proto předpoklad větší migrace pracovníků. 

• Motivace: Vedení školy se snaží spatřovat motivaci zaměstnanců nejen ve formách 
peněžní odměny poskytnuté za vykonávanou práci, ale i v oblastech spokojenosti 
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zaměstnanců s vykonávanou prací, radostí a příjemnými pocity, jež přináší. Každý 
pracovník má možnost profesního růstu a záleží pouze na jeho aktivitě a vlastním 
přístupu k sebevzdělávání. 

• Komunikativnost: Na škole nejsou problémy se vzájemnou komunikací. Pokud se 
vyskytnou, vedení školy se snaží o jejich včasné a jasné vyřešení. Závěry musí vést ke 
konstruktivnímu řešení, které musí sledovat především zájem školy, nikoliv pouze 
jednotlivce. 

• Vůle ke změnám: V kolektivu vládne tvůrčí klima a obětavost, která vede ke splnění 
společně vytyčených cílů (např. organizace Mezinárodní kytarové soutěže, ZUŠ 
OPEN, spolupráce na kulturních akcích ve městě – Otevření turistické sezóny, Zručský 
předvánoční jarmark, Dětský karneval atd.). Vůli ke změnám je třeba využívat zejména 
pro další zkvalitnění činnosti školy. 
 

b) Vybavení školy: 
• Množství: Je na velmi dobré úrovni. Požadavky provozních i pedagogických 

pracovníků se daří během školního roku naplňovat. 

• Kvalita: Vedení školy se snaží postupně opravovat a obnovovat sbírky hudebních 
nástrojů dle požadavků pedagogů. Mnoho nástrojů je ve škole starších, přesto se daří 
každoročně pořizovat i nové nástroje a další vybavení (např. housle, akordeony, kytary 
a klávesy). 

• Využitelnost: Hudební nástroje, které škola žákům zapůjčuje, slouží především 
začínajícím hudebníkům - tato možnost je rodiči využívána a kladně hodnocena. 
 

c) Systémy: 
• Kvalita plánovacího systému: Vedení školy před začátkem každého školního roku 

vypracovává roční plán práce. Pedagogové ZUŠ vypracovávají studijní plány pro 
individuální, skupinovou a kolektivní výuku. 

• Kvalita kontrolního systému: Vnitřní finanční kontrola je zajištěna několika fázemi: 
předběžnou, průběžnou a následnou kontrolou. Účelem kontroly je především poznání 
míry souladu schválených záměrů a cílů se skutečným stavem jejich plnění a zajištění 
případné regulace prověřované činnosti včetně přípravy a uskutečňování finančních a 
majetkových operací k jejich dosažení včetně eliminace nebo zmírnění dopadů při výskytu 
negativních jevů s tím spojených. ZUŠ má sestaven plán kontrolní činnosti a seznam 
aktuálních rizik. Výsledky prováděných kontrol jsou zaznamenány v deníku kontrolní 
činnosti.  
Při kontrole pedagogické práce je vedením kladen důraz na pravidelnou návštěvu veřejně 
prezentovaných výstupů žáků – vystoupení, přehrávky, vernisáže, soutěže, koncerty a 
výstavy VO. Často je využíváno možnosti namátkových kontrol – zaměření na zvolenou 
konkrétní oblast (např. studijní plán žáka, vedení dokumentace, dodržování platného 
rozvrhu atd.) a individuálních rozhovorů. 

d) Budovy: 
• Umístění a dostupnost: Škola má ve městě více než padesátiletou tradici. Hlavní budova 

ve Zruči nad Sázavou se nachází v areálu ZŠ, která je pro žáky lehce dostupná. Budova je 
po celkové rekonstrukci a splňuje naprosto podmínky k uměleckému vzdělávání. Budova 
školy je v majetku zřizovatele a každoročně je udržována.  
V ostatních obcích probíhá výuka v základních školách – pro žáky ZUŠ je umístění a 
dostupnost ideální. Učebny v dalších místech poskytovaného vzdělávání (základní školy) 
jsou v majetku měst (nájemní smlouva). 
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• Prostory: Prostory pro výuku hudebního, výtvarného, tanečního a literárně-dramatického 
oboru ve Zruči nad Sázavou jsou kapacitně vyhovující a jsou této výuce uzpůsobeny. Ale 
přesto vedení školy bude usilovat u své ho zřizovatele Města Zruč nad Sázavou o budovu 
staré školy Pod farou, která by sloužila pro výuku výtvarného a tanečního oboru.  
Učebny v dalších místech poskytovaného vzdělávání (základní školy) pro výuku 
hudebního oboru jsou celkem dostačující, chybí koncertní prostory. Pro koncerty 
odloučených pracovišť a zkoušky souborů je nutné využívat jiné prostory, které se ve 
městech nacházejí. Z těchto důvodů vedení dlouhodobě usiluje o získání vlastních učeben 
v ZŠ, které by lépe vyhovovaly potřebám a kvalitní výuce v ZUŠ. 

Nehmotné zdroje: 

a) Pověst školy: 
• Škola je vnímána zřizovatelem, veřejností, partnery, rodiči i žáky pozitivně, což je pro 

organizaci především závazkem, aby tuto pověst naplňovala i nadále. 
b) Tradice: 

• Někteří vynikající absolventi (žáci kytarové třídy) působí na umělecké scéně u nás i v 
zahraničí. 

• Škola má pevné místo v kulturním životě města a regionu Kutná Hora. 

Získané informace pro další rozhodování a plánování: 

A) Silné stránky: 1. Tradice školy 
 2. Kvalita složení pedagogického sboru  

3. Pozitivní vnímání činnosti školy veřejností 
 4. Dobrá spolupráce se zřizovatelem školy 
 5. Spolupráce při organizaci mimoškolních akcí  
 6. Zájem zaměstnanců školy o další sebevzdělávání 
 7. Výborné výsledky pedagogické práce některých učitelů 
 8. Služební vozidlo ZUŠ Zruč nad Sázavou 
 9. Rekonstrukce školy 
 

B) Slabé stránky: 1. Všeobecné postavení ZUŠ v žebříčku priorit našeho školství                       
2. Neúspěšná snaha vedení školy o získání jiných, vhodnějších a samostatných 

prostor pro výuku v dalších místech poskytovaného vzdělávání 
 

C) Příležitosti:  1. Kvalitní veřejná prezentace práce žáků a učitelů školy 
 2. Další vzdělávání zaměstnanců školy 

 3. Získávání dárců 
 4. Spolupráce s médii  

                     5. Prohlubování spolupráce se ZŠ a MŠ v místech poskytování vzdělávání 
                     6. Partnerství (spolupráce) se školami podobného typu 

D) Rizika:  1. Aktivity ZŠ – nabídka zájmových kroužků v rámci mimoškolních aktivit 
 2. Klesající počty narozených dětí 

 3. Velká nabídka aktivit pro volný čas dětské populace – studium    
            jazyků, v PC, sport atd. – jejich často neúměrná podpora 
 4. Existence Domu dětí a mládeže ve městě 
 5. Pokračování pandemie Covid 19 (odhlašování žáků ze vzdělávání –   
           nevyhovující výuka distanční formou) 
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ad A 1) 
• Škola úspěšně navazuje na tradici, kvalitu a výsledky školy od dob založení (1969). 

• Za dobu svého působení se škola stala nedílnou součástí kulturního života města. 

• Veřejná vystoupení, koncerty a výstavy výtvarného oboru mají slušnou úroveň. 
 

 ad A 2) 
• Kvalita práce některých pedagogů byla vždy dobře hodnocena nejen veřejností a rodiči, ale 

i inspekcí a odbornou veřejností. 

• Za svoji práci jsou pedagogové školy oceňováni osobními příplatky a mimořádnými 
odměnami. 

• Pedagogové školy se zapojují aktivně do kulturního života města, účinkují sólově, pořádají 
výstavy apod. 

 

 ad A 3) 
• Veřejnost vnímá instituci v současné době jako důvěryhodnou. 

 

 ad A 4) 
• U většiny zastupitelů města a obcí převládá pozitivní pohled na školu a její činnost chápou 

jako potřebnou a užitečnou. 

ad A 5) 
• Žáci školy mají možnost prezentovat své umění na žákovských koncertech a mimoškolních 

akcí, což se pro ty nejlepší stalo příznivou motivací. 
  
ad A 6) 

• U většiny zaměstnanců převládá zájem a chuť o další odborné vzdělávání /školení, 
semináře aj./. 

• Vedení školy tyto snahy maximálně podporuje a vidí to jako největší pozitivum a vklad do 
dalších let. 

ad A 7) 
• Každoroční úspěchy našich žáků v soutěžích ZUŠ vyhlašovaných MŠMT i v soutěžích 

jiných vyhlašovatelů a přijatých žáků na střední školy s uměleckým zaměřením od vstupu 
ZUŠ do právní subjektivity (rok 2003) jsou tou nejlepší vizitkou pedagogické práce. 

 

ad A 8) 
• V dubnu 2013 bylo zakoupeno vozidlo Renault – Trafic (9 osob). Služební vozidlo se 

používá ke služebním cestám zaměstnanců (školení, semináře atd.), doprava žáků z míst 
poskytovaného vzdělávání do Zruče nad Sázavou (společné muzicírování, komorní hry), 
mimoškolní akce (aparatury, nástroje atd.), doprava žáků na soutěže a koncerty. Pověření 
zaměstnanci, kteří používají služební vozidlo v pracovním procesu, jsou každý rok řádně 
proškoleni a musí dodržovat provozní předpis „Směrnice pro provoz služebních vozidel“. 
 

ad A 9)  
• Nově zrekonstruovaná budova Základní umělecké školy Zruč nad Sázavou je 

odpovídajícím zázemím pro výuku všech čtyř uměleckých oborů jak v technickém i v 
materiálovém vybavení. Škola je vybavena moderními technologiemi umožňující zlepšení 
a výrazné zkvalitnění výuky a odpovídá představám základního uměleckého školství 21. 
století.  

 

ad B 1) 
• Díky úsilí Asociace ZUŠ ČR je vyřešeno postavení našeho typu škol ve školském zákoně. 
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• Postavení základních uměleckých škol je však třeba neustále obhajovat aktivním přístupem 
a osvětou na veřejnosti a v médiích. 
 

ad B 2) 
• Vedení školy se dosud nepodařilo získat vhodnější učebny a vyřešit lepší prostorové 

podmínky v dalších místech poskytovaného vzdělávání – ZŠ. 
 

ad C 1) 
• Je třeba neustále pracovat na budování dobrého jména školy: tento úkol je v rukou vedení a 

všech zaměstnanců ZUŠ. Začíná u vstřícného, ochotného jednání s rodiči, žáky, úřady a 
promítá se i v přípravě hodnotných a kvalitních pořadů, koncertů a výstav pro veřejnost. 

• Výsledky společného úsilí jsou nejlepší reklamou a vizitkou, které je důležité také vhodně 
mediálně prezentovat - ve městě, v republice i v zahraničí. 
 

ad C 2) 
• Jako je sebevzdělávání silnou stránkou školy, je i velkou příležitostí a inspirací v hledání 

nových cest ve zkvalitnění nabídky výuky našim žákům (viz např. bod A 5, A 7). 
 

ad C 3) 
• Získávání finančních a věcných darů je otázkou kvalitní práce a prezentace školy. Pokud 

potenciální sponzoři uvidí výsledky, bude mnohem snadnější je přesvědčit o potřebnosti 
darů nebo jiné formy pomoci. 
 

ad C 4) 
• Hodnotné výsledky žáků školy je nutné dobře a kvalitně propagovat. Toho lze dosahovat 

vhodnou prezentací těchto úspěchů v místním, regionálním celorepublikovým tisku. 

• Včasnému informování širší veřejnosti mohou značně napomáhat také aktualizované 
webové stránky školy. 
 

ad C 5) 
• Škola je ve spolupráci s jinými institucemi aktivní. 

• Je však třeba neustále hledat nové cesty a možnosti uplatnění kvalitních nabízených 
„produktů“ činnosti školy při různých i netradičních příležitostech. 
 

ad C 6)  
• Nabízí se možnost rozšířit aktivity mimo Českou republiku. Jednou z možných cest je 

navázání spolupráce – partnerství se školou podobného typu ze Slovenské republiky a 
s Chorvatska. Na jednání s kolegy ZUŠ Levoča a z Ružomberoku nevznikla žádná dohoda 
o vzájemné spolupráci. Vedení školy osloví jiné umělecké školy: ZUŠ Levoča, hudební 
škola Omiš (Chorvatsko). 
 

ad D 1) 
• S tímto problémem se potýká značné množství ZUŠ. 

• Toto riziko je v našem regionu výrazné zejména u hudebního oboru. 

• Při řešení této problematiky zřejmě platí jediné – kvalitní, odborná a fundovaná práce 
pedagogů musí přesvědčit rodiče o správnosti jejich rozhodnutí, že právě naše škola 
poskytne jejich dětem odpovídající a očekávané znalosti i přesto, že za vzdělávání v ZUŠ 
zaplatí úplatu. 

 

ad D 2) 
• Je to všeobecný jev, který je určitým rizikem, ale naší školy se zatím oproti bodu D 1 tak 

výrazně nedotýká. 
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• I přes celkový pokles populace je zájem o studium na naší škole v hudebním oboru 
stabilní. 
 

ad D 3) 
• V zastupitelstvech měst a obcí má zastoupení např. velice silná sportovní loby. 

• Je potřebné neustále poukazovat na kvality, jaké přináší kultura a umění do celé naší 
společnosti. 

• Kvalitní kulturní výstupy jsou výraznou propagací našeho města a obohacením života. 
 

ad D 4) 
• Existence Domu dětí a mládeže ve městě by naprosto ohrozilo funkci a činnost školy.  

 
Závěrečné shrnutí 

 

Ve školním roce 2020/2021 se díky pandemie COVID-19 uskutečnilo pouze malé množství 
veřejných akcí pro veřejnost (koncerty, vystoupení a výstavy). Výstavy, třídní koncert pěvecké 
třídy a vystoupení pro MŠ a ZŠ Zruč nad Sázavou se uskutečnily v závěru školního roku. 
 

O dobré jméno, které má škola na veřejnosti, se zasloužila většina našich učitelů a věřím, že díky 
kvalitě vzdělávání a cenové dostupnosti naší ZUŠ Zruč nad Sázavou bude i přes průběh pandemie 
přetrvávat zájem o ni i v budoucích letech. 
                                                                               

               
               Ve Zruči nad Sázavou dne 25. 8. 2021 
 

         
                                                                                                                                                 Jiří Freml 
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Grantová výzva „Piana do škol“ 
 

Rodinná nadace Karla Komárka v září letošního roku zakoupila za 5,3 milionů Kč 8 pianin  
a 3 klavíry odmítnutých čínským klientem po návštěvě předsedy českého senátu na Taiwanu. 
Nástroje se nadace rozhodla věnovat českým školám, které díky tomuto daru mohou zlepšit 
kvalitu výuky. Úctyhodná snaha podpořit a rozvinout hudební talenty se setkala s velkým 
množstvím pozitivních ohlasů a zapříčinila vznik veřejné sbírky, která umožní nákup pianin 45 
vybraným školám. ZUŠ Zruč nad Sázavou byla ze 152 škol vybrána odbornou komisí, složenou 
z členů Ústřední umělecké rady Základních uměleckých škol, jako jedna z institucí, která může 
tímto způsobem získat finanční prostředky na pořízení pianina. Ředitel nadace Luboš Veselý: 
"Nadace vyhlásila veřejnou sbírku pro ty školy, kterým nebudeme schopni vyhovět v již v první 
vlně. Chceme postupovat tak, že pro skupinu škol, do které jsme zařadili i tu Vaši, budeme hledat 
sponzory jak z řad podnikatelů, tak i drobných dárců". Podařilo se: zručský rodák Miloslav 
Vyhnal věnoval finanční dar 219 000,- Kč na nákup pianina značky Petrof P125 M1. Jde o velmi 
oblíbený model velmi širokého využití. Hodí se k domácí i školní výuce hry na klávesový nástroj, 
k tréninkovým potřebám profesionálních hráčů, ale i do hudebních těles. Pianinová skříň M1 
vytváří model v moderním provedení. 

   

 

Darované piano dorazilo do Zruče 
 

Ve čtvrtek 4. března 2021 jsme převzali od firmy Petrof piano P125 M1. Nástroj bude sloužit 
žákům klavírní třídy pana učitele Lukáše Patery. Po umístění do učebny, jsme si radostně 
přehrávali krátké skladbičky. Děkujeme rodinné nadaci Karla Komárka za organizaci veřejné 
grantové výzvy „Piana do škol“ a panu Miloslavu Vyhnalovi za finanční dar v hodnotě 219 000,- 
Kč. Jsem šťasten, že v dnešní uspěchané a náročné době existují takoví úžasní lidé, jako pan 
Miloslav Vyhnal, kteří podpořili tuto grantovou výzvu.  Ještě jednou děkuji a doufám, že se s 
dárcem brzy setkám a osobně mu poděkuji. 
 

 Jiří Freml 


