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Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou
Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2019/2020
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:
(statutární orgán)

Jiří Freml

Zástupce ředitele:
(zástupce statutárního orgánu)

Radek Bělohradský

Vedoucí učitel:

Lukáš Patera

d) Škola má 4 obory, počet tříd 9 (dle výkazu S 24-01)
Počet tříd

Celkový
počet žáků

Počet žáků
na jednu třídu

Počet žáků
na učitele

2018/2019

9

395

41

36

2019/2020

10

446

41

38

Školní rok

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, 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.
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, vystupování na různých společenských akcích ve městě a okolí. Vyvrcholením
činnosti školy pro veřejnost jsou absolventské koncerty žáků I. a II. stupně.
Každoroční důležitou aktivitou je účast v soutěžích. V letošním školním roce se žáci školy
zúčastnili celostátní soutěže ZUŠ, vyhlášené MŠMT ve hře na kytaru, ve hře na klavír, ve hře na
smyčcové nástroje a v soutěžní přehlídce literárně – dramatického oboru: sólový a slovesný
projev. Žáci kytarové třídy předvedli své umění v národních a mezinárodních soutěžích
„PRAGuitarra Clásica 2020“ (Česká republika). Výtvarníci se zúčastnili soutěží (výstav): 45.
ročník mezinárodní dětské výtvarné výstavy „Lidice“, „Fotosoutěž nul a jedniček“ a „Požární
ochrana očima dětí a mládeže“. Podrobně jsou mimoškolní aktivity žáků a jejich učitelů
vypsány a rozděleny podle oborů v části V. Učitelé rozšiřují zájmy žáků hudebního oboru
podporou návštěv na koncertech význačných hudebníků, žáků výtvarného oboru návštěvami
výstav v Praze. Na tyto aktivity školy finančně přispívá Město Zruč nad Sázavou a Spolek rodičů
a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou, které bylo zapsáno u Rejstříkového soudu 2. 12. 2015.
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.
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 kytarová soutěž „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 2019/2020
Zruč nad Sázavou
Dolní Kralovice
Čechtice
Kácov
Trhový Štěpánov
Zbraslavice
Celkem

1. pololetí
k 30. 9. 2019
289
74
14
15
19
35
446
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2. pololetí
k 1. 2. 2020
278
70
13
14
20
36
431

Počty žáků v místech poskytovaného vzdělávání školní rok 2019/2020
I.
pololetí (k 30. 9. 2019)
Zruč nad Sázavou
HO
TO
Počet žáků
145
59
Dolní Kralovice
HO
TO
Počet žáků
28
Čechtice
HO
TO
Počet žáků
Kácov
HO
TO
Počet žáků
2
Trhový Štěpánov
HO
TO
Počet žáků
10
Zbraslavice
HO
TO
Počet žáků
Celkem

VO
70
VO
41
VO
14
VO
13
VO
9
VO
35

LDO
15
LDO
5
LDO
LDO
LDO
LDO
-

Celkem
289
Celkem
74
Celkem
14
Celkem
15
Celkem
19
Celkem
35
446

II.
pololetí (k 1. 2. 2020)
Zruč nad Sázavou
HO
TO
Počet žáků
139
54
Dolní Kralovice
HO
TO
Počet žáků
28
Čechtice
HO
TO
Počet žáků
Kácov
HO
TO
Počet žáků
2
Trhový Štěpánov
HO
TO
Počet žáků
10
Zbraslavice
HO
TO
Počet žáků
Celkem

VO
70
VO
37
VO
13
VO
12
VO
10
VO
36

LDO
15
LDO
5
LDO
LDO
LDO
LDO

Celkem
278
Celkem
70
Celkem
13
Celkem
14
Celkem
20
Celkem
36
431

Část II.
Výsledky výchovy a vzdělání
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 2019/2020 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,
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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.
Prospěch žáků na škole ve školním roce 2019/2020
Obor

Celkem

Vyznamenání

Prospěl

Nehodnoceni

Ostatní

1. pololetí /30. ledna 2020/
hudební

185

146

17

22

literárně-dramatický

20

17

3

0

taneční

57

45

0

12

výtvarný

180

153

5

22

Celkem

442

301

25

0

56

2. pololetí /26. červen 2020/
hudební

176

148

7

21

literárně-dramatický

20

20

0

0

taneční

52

41

0

11

výtvarný

172

147

6

21

Celkem

422

356

13

0

53

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 2019/2020 naši ZUŠ pracovníci ČŠI nenavštívili.
Část IV.
Údaje o pracovnících školy
V září 2019 nastoupil do pracovního poměru na dobu neurčitou učitel hry na klavír Viktor
Darebný.
K 30. 6. 2020 ukončila pracovní poměr učitelka pěvecké hlasové výchovy Daniela
Kroftová Čechová.
Odborná kvalifikace pedagogů ve školním roce 2019/2020
kvalifikovaní pedagogové (absolventi odborných škol)

88 %

výkonní umělci

12 %

nekvalifikovaní pedagogové

0%
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Konkrétní údaje o pracovnících školy (k 1. 9. 2019)
Jméno
Bělohradský Radek
Darebný Viktor
Freml Jiří
Freml Matěj MgA., Ph.D.
Jankulová Veronika
Kluchová Miroslava
Kopřiva Jan Mgr.
Krofta Jan
Kroftová Daniela
Langerová Danuše
Patera Lukáš
Paterová Kateřina
Říhová Lenka Mgr.
Sahulová Aneta
Schůrková Jitka
Veselý Václav
Vobořil Tomáš
Bělohradská Eliška Ing.
Rejhonová Ludmila

Předmět, funkce
akordeon, EKN
klavír, klavírní korepetice
kytara
kytara
kytara
klarinet, saxofon
výtvarný obor
bicí
sólový zpěv
sólový zpěv
akordeon, EKN, klavír
housle, hudební nauka
výtvarný obor
taneční obor
violoncello, zobcová flétna
literárně-dramatický obor
dechové nástroje žesťové, zobcová flétna
účetní
uklízečka

Přehled o pedagogických pracovnících ve školním roce 2019/2020 (k 1. 9. 2019)
Jméno

Stupeň vzdělání

Bělohradský Radek
Darebný Viktor
Freml Jiří
Freml Matěj MgA., Ph.D.
Jankulová Veronika
Kluchová Miroslava
Kopřiva Jan Mgr.
Krofta Jan
Kroftová Daniela
Langerová Danuše
Patera Lukáš
Paterová Kateřina
Říhová Lenka Mgr.
Sahulová Aneta
Schůrková Jitka
Veselý Václav
Vobořil Tomáš

vyšší odborné
vyšší odborné
vyšší odborné
vysokoškolské doktorské
vyšší odborné
vyšší odborné
vysokoškolské magisterské
vyšší odborné
vyšší odborné
vyšší odborné
vyšší odborné
vyšší odborné
vysokoškolské magisterské
střední odborné
vyšší odborné
střední s výučním listem
vyšší odborné

Aprobace

Počet hodin přímé
pedagogické činnosti

HO - akordeon
HO - klavír
HO - kytara
HO - kytara
HO - kytara
HO - klarinet
VO
HO - bicí
HO - zpěv
HO - zpěv
HO - akordeon
HO - housle
VO
výkonný umělec
HO - violoncello
výkonný umělec
HO - trubka

Počet kvalifikovaných pedagogů (absolventů konzervatoře a AMU),
kteří nastoupili na školu
Školní rok 2018/2019
0

Školní rok 2019/2020
2

6

12/23
22/23
6/23
5/23
9/23
10/23
21/21
8/23
12/23
5/23
23/23
21/21
21/21
18/21
5/23
11/21
22/23

Počet pedagogických pracovníků (červen 2019, 2020)
Školní rok 2018/2019

Školní rok 2019/2020

16

17

14

15

2

2

0

0

0

0

Počet pedagogů celkem
z toho:
Počet pedagogů
s odbornou kvalifikací
Počet výkonných umělců
Počet nekvalifikovaných
pedagogů
Počet pedagogů
v důchodovém věku

Věková struktura pedagogických pracovníků (červen 2020)
Počet
pedagogů
Celkem
17
z toho
žen
8

do 30 let

31-40 let

41-50 let

51-60 let

nad 60 let

v tom
důchodci

průměrný věk

2

7

3

3

2

1

41

1

3

1

2

1

1

45

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků
školní rok 2019/2020

Datum konání
29. 8. 2019
2. 10. 2019
4. 10. 2019

Název
Školení BOZP, PO
Změněná právní úprava
pracovnělékařských služeb
Interaktivní dílna "Dokumentární divadlo
jako kreativní nástroj výuky"

Místo konání

Jméno zaměstnance

Zruč nad Sázavou

všichni zaměstnanci

Praha

Eliška Bělohradská

Praha

Václav Veselý

5. 10. 2019

Metodika kytarové hry

Teplice

Jiří Freml

17. 10. 2019

Odborný seminář (valná hromada AZUŠ)

Liberec

Jiří Freml

18. 11. 2019

Účetnictví příspěvkových organizací pro
školy

Praha

Eliška Bělohradská

Praha

Kateřina Paterová

Zruč nad Sázavou

Radek Bělohradský,
Lukáš Patera, Tomáš
Vobořil, Jiří Freml

22. 11. 2019
17. 7. 2019; 31. 8.
2019, 19. 9. 2019,
28. 11. 2019

Výuka hudební nauky prostřednictvím
interaktivní tabule - ZUŠ Nezapomeňte si s
sebou přinést tablet.
Nastavování úrovní signálu pro záznam;
Servis zvukové techniky - zaškolení
obsluhy; Servis obrazové techniky; Výběr
zvukové a obrazové složky signálu

29. 11. 2019

Školení "Novinky" v programu Klasifikace

Zruč nad Sázavou

Radek Bělohradský,
Jiří Freml, Lukáš
Patera

3. 12. 2019

Závěr roku v účetnictví příspěvkových
organizací

Praha

Eliška Bělohradská
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3. - 4. 12. 2019

Celostátní vzdělávací setkání řídících
pracovníků základních uměleckých škol

Praha

Jiří Freml

14. 12. 2019

eNeschopenka a další změny od 1. 1. 2020
v nemocenském pojištění a pojistném na
sociální pojištění

Praha

Eliška Bělohradská

10. 4. 2020

Školení vedoucích zaměstnanců

Zruč nad Sázavou

Radek Bělohradský,
Jiří Freml

11. 4. 2020

Školení vedoucích zaměstnanců

Zruč nad Sázavou

Lukáš Patera

7. 5. 2020

Školení vedoucích pracovníků - Přihlášky
ke studiu v programu Klasifikace

3. 6. 2020
18. 6. 2020
6. - 17. 7. 2020
leden - srpen 2020

Šablony II v krizi? To zvládneme
Přístupnost webových stránek podle
zákona 99/2019 Sb.
Setkání přátel komorní hudby a
mezinárodní interpretační kurzy

Zruč nad Sázavou

Radek Bělohradský,
Jiří Freml, Lukáš
Patera
Radek Bělohradský

Zruč nad Sázavou

Jan Kopřiva

Litomyšl

Jitka Schůrková

Taneční a pohybová průprava

Praha

Aneta Sahulová

Zruč nad Sázavou

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)
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VÝTVARNÝ OBOR ZUŠ
školní rok 2019/2020
I.

SOUTĚŽE a PŘEHLÍDKY
„Fotosoutěž nul a jedniček“ /výstava soutěžních prací v galerii/
„Na mostě“ ZUŠ Zruč n/S“
(účast žáků L. Říhové, J. Kopřivy)

leden 2020

-

únor 2020

-

Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice /téma Krajina
(účast: Cecílie Dřevikovská, Jáchym Vošický, Lucie Šafrová, Filip
Proisl - třída Mgr. L. Říhové)
(účast: Nela Radoměřská, Soňa Tvrdíková, Veronika Smutná, Matouš
Cacák, Tereza Staňková, Kristýna Seifertová, Kamila Kalášková,
Barbora Hrubínová, Jan Bělina, Kristýna Výborná - třída Mgr. J.
Kopřivy)

únor 2020

-

Požární ochrana očima dětí a mládeže, pro rok 2020 bylo téma
„Požáry v přírodě a jak jim zabránit“, obesláno výběrem žáku učitele
J. Kopřivy

II.

VÝSTAVY – AKCE
Papírové tvoření děti – rodiče, tři semináře pro rodiče a děti zaměřené na
náročnější práce s papírem a posílení vztahů rodin žáků se školou,
společné výtvory na adventní jarmark
(práce žáků L. Říhové, J. Kopřivy)

listopad 2019

-

listopad

-

Trochu strašidelný karneval, Hotel Zruč
/výstava na dušičkové téma/
(účast žáků L. Říhové, J. Kopřivy)

prosinec

-

Instalace betléma pro obec Bernartice
(postavy v životní velikosti; žáci Mgr. L. Říhové)

prosinec

-

Instalace betléma pro město Zruč
(postavy v životní velikosti; žáci Mgr. L. Říhové)

prosinec

-

Vánoční výstavy v ZUŠ ve Zruči n/S na v dalších místech
poskytovaného vzdělávání – Kácov, Dolní Kralovice, Zbraslavice,
Trhový Štěpánov, Čechtice
(účast žáků L. Říhové, J. Kopřivy)

prosinec

-

Zručský adventní jarmark, Zručský dvůr
(práce žáků L. Říhové, J. Kopřivy)

únor 2020

-

„Fotosoutěž nul a jedniček“, galerie „Na mostě“, ZUŠ Zruč n/S
/výstava soutěžních prací/
(účast žáků L. Říhové, J. Kopřivy)

březen - květen -

distanční výuka

červen

-

závěrečná výstava žáků – ve virtuálním prostoru galerie Zonerama
(Mgr. L. Říhová)

červen

-

absolventská výstava – ve virtuálním prostoru galerie Zonerama
(Mgr. L. Říhová)

červen

-

absolventská výstava – ve virtuálním prostorustránek ZUŠ a galerie
Zonerama (Mgr. Jan Kopřiva)
9

III. EXKURZE
říjen 2019

-

Designblok, Výstaviště Praha Holešovice
(účast žáků L. Říhové, J. Kopřivy)

listopad

-

NG – Veletržní palác (A. Giacometti, stálá expozice Umění dlouhého
století) + DOX (P.Sís – O létání a jiných snech)
(účast žáků L. Říhové, J. Kopřivy)

Kompletujeme keramiku pro rodiče na adventní jarmark.

O veliké řepě… PS a 1/I

Blíží se vánoční výstava… 4/I

Stromy a vítr – maskování tvaru… 3-4/I v Dolních Kralovicích
10

Větrné mlýny – koláž a hra se stopami různých nástrojů… 2/I

Kreslíme v plenéru.

Podzimní listy z keramické hlíny s využitím skelné drtě Průběh výuky při závěrečném hodnocení na konci lekcí

Na exkurzi Designblok (Praha)
11

Před Veletržním palácem

Žáci kreslí

V expozici Umění dlouhého století

Stoupáme do architektonické realizace Guliver v galerii DOX

Malujeme betlém pro obec Bernartice

Z předvánočního papírového tvoření dětí a rodičů (prarodičů

12

Malujeme betlém pro město Zruč

Stánek s výtvory žáků výtvarného oboru a z papírového tvoření pro rodiče a děti

13

Betlém ve Zručském dvoře

Na exkurzi s průvodcem v gotickém Chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře

Na výstavě díla J. Trnky V zahradách imaginace a ve stálé expozici v GASK v Kutné Hoře

14

Malba Jáchyma Vošického (3/I) na soutěž do Lidic

Suchá jehla Lucie Šafrové na soutěž do Lidic

Po návratu do výtvarné učebny po covidových prázdninách dodržujeme nově nastavená pravidla

Vysvědčení si předáváme s distančními
žáky před školou (Dolní Kralovice)

L. Říhová s absolventkami před školou v Dolních Kralovicích.

Absolventi:
Agáta Šindelářová, Markéta Mičánková, Filip Mlčoch, Daniel Hurt, Veronika Vlčková absolventi (ze třídy J. Kopřivy)
absolventi 7/I – Kateřina Fuchsová, Hana Melcrová, Petra Buchtová, Veronika Bělíková, Tomáš
Pivoňka – pracoviště Zruč; Lucie Langrová, Karla Chvalkovská, Michaela Krupičková, Nela
Bártová – odloučené pracoviště Dolní Kralovice (ze třídy L. Říhové)
Přijímací zkoušky na odborné střední školy:
Mimořádně nadané žákyně 1/ II – Julie Fajmanová, Jana Karbanová, Hana Procházková byly
přijaty na výtvarně zaměřené SŠ (ve výsledcích figurovaly na prvních třech místech) – nastoupí
shodně na SUŠG Jihlava (ačkoli uspěly i na dalších školách) v oborech: klasická umělecká tvorba
– Karbanová; animace a game art – Fajmanová; grafický design – Procházková (ze třídy L.
Říhové)

TANEČNÍ OBOR ZUŠ
školní rok 2019 / 2020
I.

SOUTĚŽE a PŘEHLÍDKY

V letošním školním roce se žáci tanečního oddělení nezúčastnili soutěží a přehlídek.
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II. VYSTOUPENÍ - AKCE
10. listopad 2019 -

Dětský karneval
Hotel Baťov, Zruč nad Sázavou
(účast žákyň A. Sahulové)

1. prosinec

-

Zručský předvánoční jarmark „Love in the dark“
nádvoří zručského zámku, Zruč nad Sázavou
(účast žákyň A. Sahulové)

16. prosinec

-

Vystoupení žáků
Sál ZUŠ, Zruč nad Sázavou
(účast žáků A. Sahulové)
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Absolventské vystoupení Terezy Chobotové
Sál ZUŠ, Zruč nad Sázavou
(účast žáků A. Sahulové)

17. červen 2020 -

III. EXKURZE
2. březen 2020

Laterna Magika
Národní divadlo
(účast žáků A. Sahulové)

-

Absolventi:
Tereza Chobotová 7/I

LITERÁRNĚ – DRAMATICKÝ OBOR ZUŠ
školní rok 2019/2020

17

I. VYSTOUPENÍ a AKCE
Divácká účast na dvou divadelních představení v Tylově divadle v Kutné Hoře:
Žáci se zúčastnili vystoupení známých herců, s nimiž se po uvedení hry setkali k rozhovorům
v zákulisí. Podělili se o zkušenosti z působení na jevišti i z příprav jednotlivých vystoupení. Do
Tylova divadla v Kutné Hoře se postupně vydali mladší i starší žáci – výběr hry, kterou děti
viděly, byl vybrán vždy adekvátně jejich věku.
19. září 2019 – Můj nejlepší kamarád. Autorem hry je Eric Assous. Na scéně Tylova divadla v
Kutné Hoře ho v režii Jakuba Nvoty odehráli herci pražského Divadla v Rytířské – Aleš Háma,
Nela Boudová, Tereza Kostková, Petr Motloch a Michaela Sejnová.

1. listopad – Trapas nepřežiju aneb Ten řízek nezvedej! Na scéně Tylova divadla v Kutné
Hoře ho odehráli herci Michaela Dolinová a Ladislav Ondřej. Žáci spatřené představení později
hodnotili. Podle jejich výpovědí a slov šlo o komedii o klukovi, který se ztrácí v pravidlech
slušného chování a dělá si “etiketu” po svém.

6. prosinec – Čtyři svíčky – Adventní vystoupení mladších žáků oboru v rámci programu
vánočních koncertních vystoupení pro rodiče a veřejnost.

Účinkovali: Adam Bouma, Anna Boumová, Magdalena Průdková, Anežka Novotná, Kateřina Fuchsová,
Elen Kubíčková.
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7. leden 2020 – školní kolo soutěže MŠMT v přednesu žáků. Zúčastnili se: Adam Bouma, Anna
Boumová, Magdalena Průdková, Anežka Novotná, Kateřina Fuchsová, Elen Kubíčková, František
Maxa. Do okresního kola postoupili: Bouma, Boumová, Novotná, Fuchsová, Maxa.
13. únor – okresní kolo soutěže MŠMT v přednesu žáků se konalo v ZUŠ ve Zruči nad Sázavou.
Zúčastnili se ho žáci ze ZUŠ Kutná Hora, Čáslav a Zruč nad Sázavou, kteří postoupili ze školních
kol. Z místních žáků: Adam Bouma (bronzové pásmo), Anna Boumová, Anežka Novotná,
Kateřina Fuchsová a František Maxa.

Přípravy a zkoušení divadelních představení podle zpracovaných scénářů a v jednotlivých
skupinách:
- Čert vem anděla (Zruč nad Sázavou, skupina A) – plánovaná realizace představení pro žáky
1. stupně Základní školy ve Zruči nad Sázavou, v rámci programu festivalu dětského divadla
Dolnokralovické hraní i pro rodiče a veřejnost přerušena!
- Říše pohádek (Zruč nad Sázavou, skupina B) – plánovaná realizace představení pro děti
mateřské školy a žáky 1. a 2. tříd Základní školy ve Zruči nad Sázavou, v rámci programu
festivalu dětského divadla Dolnokralovické hraní i pro rodiče a veřejnost přerušena!
- Tři tvrďáci na křupkách (Zruč nad Sázavou, skupina C) – plánovaná realizace představení
pro žáky 8. a 9. tříd 2. stupně Základní školy ve Zruči nad Sázavou, v rámci programu festivalu
dětského divadla Dolnokralovické hraní i pro rodiče a veřejnost přerušena!
- Pět holek na krku (Dolní Kralovice) – plánovaná realizace představení v rámci programu
festivalu dětského divadla Dolnokralovické hraní i pro rodiče a veřejnost zrušena!
- Příprava pořadu ke Dni Země, složeného z interpretací a dramatizací literárních prací žáků
základní školy. Plánovaná realizace tří uvedení v dubnu pro školáky odloženo!
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Na jevišti žáci herecky, divadelně a literárně dramaticky pracovali v ochranných štítech,
které jim věnovala maminka jednoho z nich, paní Iva Průdková. Děkujeme.
Absolventi ve školním roce 2019-2020:
Milan Maxa – 7/I., Zruč nad Sázavou, Alexandara Nováková – 7/I., Dolní Kralovice

HUDEBNÍ OBOR ZUŠ
školní rok 2019/2020

Kytarové oddělení
I. SOUTĚŽE a HUDEBNÍ FESTIVALY
20. únor 2020 - Okresní kolo národní soutěže ve hře na kytaru (Kutná Hora)
Adam Bouma
- 1. místo s postupem
- kategorie 0.a
Sabina Jelínková
- 1. místo s postupem
- kategorie 0.b
Gabriela Sochůrková - 1. místo s postupem
- kategorie II.
Dominika Rývová
- 1. místo s postupem
- kategorie II.
Ondřej Pekárek
- 1. místo s postupem
- kategorie IV.
Cecilie Dřevikovská
- 1. místo
- kategorie IV.
Tadeáš Chlubna
- 1. místo
- kategorie VI.
Kytarové kvarteto
- 1. místo s postupem
- kategorie I.
(C. Dřevikovská, G. Sochůrková, D. Rývová, B. Bělohradská)
Kytarové kvarteto
- 1. místo s postupem
- kategorie II.
(M. Šimek, T. Chlubna, O. Pekárek, D. Bláha)
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Příprava zručských kytaristů na soutěž

Porota se připravuje na prvního soutěžícího

Chlapecké kytarové kvarteto

Dívčí kytarové kvarteto

Předávání cen

Společné foto soutěžících a jejich učitelů

6. březen 2020 - celostátní soutěž ve hře na kytaru „PRAGuitarra Clássica 2020“ (ČR)
Adam Bouma
- 2. místo
kategorie 0.
Udělena cena Š. Raka za provedení skladby „Píseň pro Jitku“
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Příjezd do Prahy

Adámek se soustředí na svůj umělecký výkon

II. KONCERTY A TŘÍDNÍ PŘEHRÁVKY
23. leden 2020

-

Třídní přehrávka
sál ZUŠ, Zruč n/S
(účast žáků ze třídy J. Fremla, M. Fremla, V. Jankulové)

Třídní přehrávka kytarové třídy
17. červen 2020

-

Absolventské vystoupení před komisí
(Cecílie Dřevikovská, Jiří Freml - kytara)
sál ZUŠ, Zruč n/S
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III. EXKURZE
Ve školním roce 2019/2020 někteří žáci kytarové třídy zúčastnili exkurze do pražského Rudolfina
konané 9. října 2019 a také exkurze do Národního divadla - Laterna Magika konané 2. března
2020.
Absolventi:
Cecílie Dřevikovská

- 7 ročník /I. stupně (žákyně ze třídy J. Fremla)

Klavírní oddělení
I. SOUTĚŽE a HUDEBNÍ FESTIVALY
4. 3. 2020 - Okresní kolo Národní soutěže ve hře na klavír
Helena Dřevikovská
- 2. místo
- kategorie I.
- 2. místo
- kategorie I.
Emílie Heřmánková

II. KONCERTY A TŘÍDNÍ PŘEHRÁVKY
25. 11. 2019

-

Třídní přehrávka klavíristů
sál školy, Zruč nad Sázavou
(účast žáků ze třídy V. Darebného a L.Patery)

Fotografie zachycuje přípravu žákyň předmětu Společné muzicírování na své vystoupení (25. 11. 2019).
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Třídní přehrávka
V letošním školním roce se další třídní přehrávka z důvodu mimořádných opatření, které přijala
vláda ohledně nového typu koronaviru, nekonala.
Absolventi klavírní třídy 2019/2020:

Marie Dušková 4/II (p. uč. V. Darebný)

Adéla Heryč 7/I (p. uč. V. Darebný)

Markéta Svobodová 7/I (p. uč. V. Darebný)

Barbora Voslářová 7/I (p. uč. V. Darebný)

III. EXKURZE
V tomto školním roce se žáci klavírního oddělení nezúčastnili žádné exkurze.

Akordeonové a keyboardové oddělení
I. SOUTĚŽE
V letošním školním roce se žáci akordeonového, ani keyboardového oddělení nezúčastnili soutěží
a přehlídek.
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II. KONCERTY A TŘÍDNÍ PŘEHRÁVKY
12. prosinec 2019

-

Třídní přehrávka akordeonové třídy
sál školy, Zruč nad Sázavou
(účast žáků ze tříd L. Patery a R. Bělohradského)

Společné muzicírování

Společná fotografie akordeonistů

Žáci akordeonové a keyboardové třídy se zúčastnili všech koncertů, které byly pořádány ZUŠ
Zruč nad Sázavou.

Líbalová Veronika 6/I

Matouš Bím 1/I

III. EXKURZE
Ve školním roce 2019 / 2020 jsme pro žáky akordeonové třídy uspořádali exkurzy do továrny na
výrobu českých akordeonů, značky Delicia, 11. prosince 2019. Žáci se také zúčastnili exkurze
v pražském Rudolfinu 9. října 2019.

výroba akordeonu

zkouška nových modelů akordeonů
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Absolventi akordeonové a keyboardové třídy 2019/2020
Vzhledem ke koronavirové situaci se letos nekonaly veřejné koncerty absolventů. Žáci složili svou
zkoušku před komisí v sále ZUŠ.

Ondřej Bělohradský 7/II.

Jiří Machyán 4/II.

Natálie Fučíková 7/I.

Kateřina Fuchsová 7/II.

Dechové oddělení (žesťové a dřevěné nástroje)
I. SOUTĚŽE a HUDEBNÍ FESTIVALY
V letošním školním roce se žáci dechového oddělení nezúčastnili soutěží a přehlídek.

II. KONCERTY A TŘÍDNÍ PŘEHRÁVKY
1. prosinec 2019

-

Adventní jarmark, Zručský dvůr
(účast žáků M. Kluchové a T. Vobořila)
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12. prosinec

-

Třídní přehrávka, sál školy, Zruč n/S
(účast žáků M. Kluchové a T. Vobořila)

Společná fotografie žáků dechového oddělení - Třídní přehrávky

Viktorie Tulachová

Jan Zíka

Václav Dřevikovský a Lukáš Tůma

Šic Jakub a Šicová Aneta
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16. prosince 2019

-

Vánoční koncert, sál ZUŠ Zruč n. Sáz.
(účast žáků M. Kluchové a T. Vobořila)

18. prosince 2019

-

Vánoční koncert pro MŠ, sál ZUŠ Zruč n. Sáz.
(účast žáků M. Kluchové)

Lukáš Petržílka

Adéla Gabková

III. EXKURZE
Ve školním roce 2019/2020 se žáci dechové třídy zúčastnily exkurze do pražského Rudolfina
konané 9. října 2019 a také exkurze do Národního divadla - Laterna Magika konané 2. března
2020.
Absolventi ve školním roce 2019/2020:
Elen Vošická 7/I, Miroslava Fialková 7/I

Elen Vošická

Miroslava Fialková

Pěvecké oddělení
I. SOUTĚŽE a HUDEBNÍ FESTIVALY
25. listopad 2019 - v letošním školním roce se žákyně pěveckého oddělení Simona Šejblová a
Barbora Bělohradská zúčastnili Pěvecké soutěže „Musical Theatre Competition Prague“
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II. KONCERTY A PŘEHRÁVKY
20. leden 2020

-

13. prosinec

-

Třídní přehrávka
(sál školy, Zruč n/S)

Adventní koncert žáků
(sál školy, Zruč n/S)

III. EXKURZE
Ve školním roce 2019/2020 se žáci pěveckého oddělení zúčastnili exkurze v Laterně Magice.
Shlédli představení „Kouzelný cirkus“.
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Absolventi ve školním roce 2019/2020:
Simona Šejblová 7/I

Smyčcové oddělení
I. SOUTĚŽE
21. leden 2020 - Školní kolo národní soutěže ve hře na smyčcové nástroje
Barbora Trojanová
- 1. místo s postupem
kategorie 0./ housle
Tomáš Včelák
- 1. místo s postupem
kategorie III./ housle
Justýna Pitliaková
- 1. místo s postupem
kategorie 0./ violoncello
26. únor 2020 - Okresní kolo národní soutěže ve hře na smyčcové nástroje
Barbora Trojanová
- 1. místo s postupem
kategorie 0./ housle
- 2. místo
kategorie III./ housle
Tomáš Včelák
Justýna Pitliaková
- 2. místo
kategorie 0./ violoncello

II. KONCERTY A TŘÍDNÍ PŘEHRÁVKY
21. ledna 2020

-

Třídní přehrávka houslové a violoncellové třídy
sál ZUŠ, Zruč n/S

Žáci smyčcového oddělení

Okresní kolo soutěže (ZUŠ Kutná Hora)
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Justýna Pitliaková (2. místo)

Barbora Trojanová (1. místo s postupem)

Příprava na soutěžní výstup

Tomáš Včelák (2. místo)

III. EXKURZE
Ve školním roce 2019/2020 se žáci smyčcového oddělení nezúčastnili žádné exkurze.
Absolventi smyčcové třídy 2019/2020:
Adam Nezdara 7/I (ze třídy paní učitelky Jitky Schůrkové)
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Bicí oddělení
I. SOUTĚŽE
V letošním školním roce se žáci bicího oddělení nezúčastnili soutěží a přehlídek.

II. KONCERTY A TŘÍDNÍ PŘEHRÁVKY
Žáci oddělení bicích nástrojů vystoupili v rámci veřejných koncertů a vystoupení individuálně nebo
v komorních seskupeních ZUŠ
20. leden 2020

-

Třídní přehrávka bicí třídy
sál školy, Zruč n/S

Vojtěch Förster

Jonáš a Vít Hromas

III. EXKURZE
Ve školním roce 2019/2020 se žáci bicího oddělení zúčastnili exkurze v Laterně Magice. Shlédli
představení „Kouzelný cirkus“.

Absolventi ve školním roce 2019/2020:
Ondřej Bělohradský 7/I
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HUDEBNÍ SKUPINY:
Školní kapela
Flétnový soubor
Komorní soubor

-

-

Zruč nad Sázavou
Dolní Kralovice
Zruč nad Sázavou

10. listopad 2019

-

Trochu strašidelný karneval
sál Hotelu Baťov, Zruč nad Sázavou

1. prosinec

-

Adventní jarmark
Zručský zámek – nádvoří

Vystoupení školních kapel v rámci akce „Trochu strašidelný karneval“ – 10. listopad 2019
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Vystoupení komorního souboru v rámci akce „Adventní jarmark“ – 1. prosinec 2020

Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou
Na Pohoří 575, 285 22 Zruč nad Sázavou
Koncerty a vystoupení pro veřejnost v I. pololetí školního roku 2019/2020
10. listopad

Trochu strašidelný karneval
Hotel Baťov, Zruč nad Sázavou

-

11. listopad

-

Žákovský koncert
sál ZUŠ

1. prosinec

-

Zručský předvánoční jarmark
Zručský dvůr

16. prosinec

-

Vánoční koncert a výstava žáků VO
ZUŠ Zruč nad Sázavou

17. prosinec

-

Vystoupení pro pečovatelský dům
Pečovatelský dům Zruč nad Sázavou

17. prosinec

-

Vánoční koncert a výstava žáků VO
Kinosál Dolní Kralovice

18. prosinec

-

Vánoční koncert pro MŠ
sál ZUŠ, Zruč n/S

18. prosinec

-

Vánoční koncert a výstava žáků VO
Kácov

19. prosinec

-

Vánoční koncert a výstava žáků VO
Sokolovna Trhový Štěpánov

Koncerty a vystoupení pro veřejnost v II. pololetí školního roku 2019/2020
17. únor 2020

-

Žákovský koncert
sál ZUŠ

17. červen

-

Absolventský koncert bez veřejnosti
sál ZUŠ
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Trochu strašidelný karneval

Žákovský koncert

Zručský adventní jarmark
35

Vystoupení pro pečovatelský dům ve Zruči

Vánoční koncert ve Zruči
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Vánoční vystoupení pro MŠ

Vánoční koncert a výstava v Dolních Kralovicích v Trhovém Štěpánově

Vánoční koncert a výstava v Kácově
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Žákovský koncert

Část VII.
Šablony II. - Podpora zjednodušených projektů z Operačního programu Výzkum, vývoj a
vzdělávání
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. Projektové dny se
připravují. Čerpání Šablon II. se přerušilo nouzovým stavem - usnesení vlády ze dne 12. 3. 2020.
Vzdělávání pedagogických pracovníků: 48 šablon
Sdílení zkušenosti pedagogů z různých škol /školských zařízení prostřednictvím vzájemných
návštěv: 11 šablon
Projektový den ve škole: 4 šablony
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků „ŠABLONY"
školní rok 2019/2020

Datum konání

Název

Místo konání

Jméno zaměstnance

27. 9. 2019

Využití nových metod a forem ve výuce v
pěveckém oddělení hudebního oboru na ZUŠ

Praha

Daniela Kroftová

2. 10. 2019

Využití nových metod a forem ve výuce hry
na akordeon na ZUŠ

Praha

Radek Bělohradský,
Lukáš Patera

7. - 9. 10. 2019

Celostátní setkání učitelů tanečních oborů
ZUŠ

Bystré

Aneta Sahulová
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31. 10. 2019

Řízení a monitoring projektů Šablony II v
praxi

Praha

Eliška Bělohradská

7. - 8. 11. 2019

Cesty k efektivnější výuce na ZUŠ - Hra na
EKN

Žďár nad Sázavou

Radek Bělohradský,
Lukáš Patera

16. 11. 2019

Využití nových metod a forem ve výuce
dechových nástrojů na ZUŠ Hra na trubku

Praha

Tomáš Vobořil

16. 11. 2019

Využití nových metod a forem ve výuce
dechových nástrojů na ZUŠ Hra na klarinet

Praha

Miroslava Kluchová

18., 25. 1. 2020

Tanec ve vzdělávání aneb podpora tvořivosti

Praha

Aneta Sahulová

19. 2. 2020

Šablony II - jak připravit zprávu o realizaci a
neztratit se v indikátorech

Praha

Radek Bělohradský,
Jiří Freml

24. 2. 2020

Zpracování hudby na počítači pomocí
notového záznamu

Zruč nad Sázavou

29. 6. 2020

Zpracování hudby na počítači pro učitele začátečníci

Zruč nad Sázavou

Viktor Darebný,
Radek Bělohradský,
Matěj Freml,
Miroslava Kluchová,
Lukáš Patera
Viktor Darebný,
Radek Bělohradský,
Matěj Freml,
Miroslava Kluchová,
Lukáš Patera, Tomáš
Vobořil

Část VIII.
Hodnocení vzdělávání od 16. – 28. června 2020 v období Pandemie virové
choroby Covid -19
V oblasti školství vláda svým usnesením ze dne 12. 3. 2020 zakázala osobní přítomnost
žáků a studentů při vzdělávání nebo studiu na všech školách v ČR. Od 16. 3. probíhá na naší škole
výuka formou distančního vzdělávání (výuka na dálku). V tomto náročném období se museli
učitelé vyrovnávat se situací, kterou si nikdo z nich nedokázal dříve ani představit, natož se na ni
připravit. Žáci a studenti jsou v současné době doma a jejich výuka dálkovou formou je mnohem
náročnější než výuka běžná.
Pedagogický sbor ZUŠ Zruč nad Sázavou velice chválím, učitelé se k této náročné situaci
postavili čelem a zvládli vše na výbornou. Výuka probíhala většinou prostřednictvím e-mailu,
Skype a WhatsApp. V začátcích to byla pouze komunikace přes telefon a email.
Hudební obor: využíval se Skype (žákova hra na nástroj, ukázka učitele, zpětná vazba, rada,
konverzace), WhatsApp (výuková videa od učitele pro žáky, zaslaná nahrávka od žáka
pedagogovi).
Literárně - dramatický obor: ke komunikaci se využívala e-mailová korespondence, SMS
zprávy, facebookový skupinový hovor či videochat. Byť je tento obor spíše kolektivní záležitostí,
kvůli distančnímu způsobu výuky učitel s žáky pracoval více individuálně. Na různé rozdílné
hudební motivy vznikly zajímavé příběhy inspirované právě muzikou, která při interpretaci
emočně podpořila vnímání děje. Ten byl u některých žáků rozpracován do divadelního scénáře a
formu štafety se na vzniku prozaických textů podíleli postupně i ostatní žáci. S emočními výrazy
pracovali i pomocí fotografií. Popisem nálady, napodobením obličejové mimiky a řečí těla
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pocitově vnímali nálady ze snímků a pokusili se imitováním vcítit do rozrušení, štěstí, zoufalství,
radosti či smutku. Zaplněním textových bublin u obrázků tvořili také foto příběhy a komiksové
děje.
Výtvarný obor: využívaly se různé komunikační kanály (uzavřená skupina na
Facebooku, WhatsApp, e-mailová komunikace, natočená videa, pracovní listy a v neposlední řadě
i telefonování...).
Taneční obor: 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.
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 – je samotné a zejména naše žáky
hodnotíme velkou jedničkou.
Od 11. 5. byla zahájena prezenční individuální výuka v hudebním oboru a 25. 5 se otevřela
škola s dalšími místy poskytovaného vzdělávání pro kolektivní výuku. Někteří zákonní zástupci
žáků požádali opět o distanční výuku.

Počet studentů

Forma studia žáků od 11.5.2020
200
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prezenční / distanční
distanční
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prezenční
distanční
prezenční / distanční
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HO
VO
LDO
TO

prezenční
107
82
12
18

distanční
63
89
8
33

prezenční /
distanční
6
6
0
1

celkem
176
177
20
52

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 u svých žáků návštěvy koncertů, u žáků výtvarného oboru velmi hodnotné výstavy
v Praze a to za podpory Spolku SRPŠ, který pracuje při naší ZUŠ. Všechny obory jsou budovány
vyváženě a žádný z nich není vedením školy protěžován. Základní umělecká škola Zruč nad
Sázavou se svými místy poskytovaného vzdělávání zajišťovala ve školním roce 2019/20 základní
umělecké vzdělání pro 439 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.
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V dalších místech poskytovaného vzdělávání výuka probíhá v pronajatých prostorách
základních a mateřských škol. K veřejným vystoupením žáků jsou využívány komerční prostory
obcí.
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. V květnu 2020 byla nainstalována klimatizace v 1. a 2. patře do
všech učeben a kanceláří. Poděkování patří zřizovateli školy městu Zruč nad Sázavou.

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 rozšíření stávající budovy o
dvě učebny (bicí nástroje, zkušebna souborových kolektivů), o sklad všech oborů. V roce 2024
(po dohodě se zřizovatelem) bude usilovat o vypracování studie ke stavebnímu projektu dalších
prostor 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 –
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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
nový „Face“ a budou splňovat přístupnost podle zákona 99/2019 Sb. a další zákonné náležitostí.
d) Rizika
•
•
•
•

aktivity ZŠ – nabídka zájmových kroužků v rámci mimoškolních aktivit
klesající počty narozených dětí
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)
Tyto rizika přetrvávají a bohužel, i v dalších letech se neodstraní.

Další místa poskytovaného vzdělávání

Zruč nad Sázavou, Malostranská 123

Trhový Stěpánov

Dolní Kralovice

Zbraslavice

Čechtice

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.
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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 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
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
postavení ve městě jako základní složky uměleckého vzdělávání a současně jako kulturní centrum.
Se svými kolektivy i jednotlivci se výrazně podílí na kultuře pro mládež i dospělé.
Kulturní život města je naplňován našimi aktivitami. V průběhu školního roku jsme
zajistili 30 vystoupení, výstav, koncertů, výchovných koncertů pro mládež, dospělé ve Zruči nad
Sázavou a širokém okolí.
Jsem přesvědčen, že škola se snaží plnit své poslání umělecké školy, ať už ve výuce ve
všech uměleckých oborech, ale i v přípravě žáků na střední školy uměleckého zaměření, nebo
v seznamování žáků s výkony profesionálních umělců a tím rozšiřováním jejich uměleckých
obzorů a obohacením jejich života o umělecké prožitky. Ve školním roce 2019/20 zajišťují výuku
v Základní umělecké škole Zruč nad Sázavou 88% kvalifikovaní pedagogové, 12% výkonní
umělci.
Část XII.
Hospodaření školy

Hospodaření Základní umělecké školy Zruč nad Sázavou v roce 2019
Hlavní činnost
Výnosy
Dotace na platy, odvody, FKSP, zákonné pojištění Kooperativa ze SR
Příspěvek na provoz od zřizovatele
Dotace na zjednodušené projekty "Šablony II"
Tržby z prodeje služeb (úplata za vzdělávání)
Čerpání rezervního fondu
Ostatní výnosy z činnosti
Úroky
Výnosy celkem
Náklady
Spotřeba materiálu
celkem Kč 202 730,70
v tom:
Ostatní materiál
Materiál, pohonné hmoty do služebního vozidla
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8 324 529,00
418 230,00
22 836,60
687 510,00
42 630,00
7 024,00
930,96
9 503 690,56

34 495,40
27 260,28

Čisticí prostředky a ochranné pomůcky
Kancelářské potřeby, tiskopisy
Odborné publikace, knihy, noviny, časopisy
Školní pomůcky - hudební obor
Školní pomůcky - výtvarný obor
Školní pomůcky - taneční a literárně-dramatický obor
Spotřeba energie
celkem Kč 253 473,00
v tom:
Spotřeba elektrické energie
Spotřeba tepla
Spotřeba vody
Opravy a udržování
celkem Kč
8 006,00
Cestovné
celkem Kč 36 711,00
Ostatní služby
celkem Kč 349 867,13
v tom:
Poštovné
Telefonní poplatky + internet
Bankovní poplatky
Nájemné
Vzdělávání zaměstnanců
Soutěže - poplatky
Služby dopravců, revize, údržba softwaru, hardwaru atd.
Služby spojené se služebním vozidlem
Osobní náklady
celkem Kč 8 426 471,00
v tom:
Mzdové náklady
Ostatní osobní náklady - dohody o provedení práce
Zákonné sociální pojištění a zdravotní pojištění
FKSP + závodní stravování 122 263,00 + 32 880,00 + 750,00
Náhrada mzdy z důvodu pracovní neschopnosti
Jiné sociální pojištění (Kooperativa)
Dan silniční
celkem Kč
2 663,00
Jiné daně a poplatky
celkem Kč
3 600,00
Odpisy
celkem Kč 56 400,00
Náklady z drobného dlouhodobého majetku
Ostatní náklady z činnosti
v tom:
Pojištění služebního vozidla
Členské příspěvky Asociaci ZUŠ
Jiné pokuty a penále
Náklady celkem

12 917,37
14 536,11
13 883,00
21 914,00
77 474,54
250,00

57 882,00
174 258,00
21 333,00

2 448,00
39 231,30
5 382,00
8 100,00
85 801,50
11 445,00
196 019,33
1 440,00

6 092 982,00
67 369,00
2 064 449,00
155 893,00
20 186,00
25 592,00

celkem Kč 120 913,36
celkem Kč 24 832,00
20 910,00
3 000,00
922,00
9 485 667,19

Doplňková činnost
Pronájem hudebních nástrojů
Celkem

Výnosy
Náklady
16 150,00
16 150,00
45

Kč
Hospodářský výsledek
0
16 150,00
0
16 150,00

Fond kulturních a sociálních potřeb
Kč
60 732,00
122 263,00

Stav fondu k 1. 1. 2019
Tvorba fondu celkem
z toho:

příděl FKSP

122 263,00

doplatky zaměstnanců na rekreace
Čerpání fondu celkem
z toho:

0,00
98 345,00

rekreace

98 345,00

ostatní užití fondu

0,00
84 650,00

Stav fondu k 31. 12. 2019

Investiční fond
Stav fondu k 1. 1. 2019
Tvorba fondu celkem

Kč
323 895,00
56 400,00

z toho:
odpisy dlouhodobého hmotného majetku
Čerpání fondu celkem
Stav fondu k 31. 12. 2019

56 400,00
0,00
380 295,00

Závěrečné shrnutí
Ve školním roce 2019/2020 připravila základní umělecká škola pro kulturní veřejnost celkem 30
koncertů, vystoupení a výstav k různým příležitostem. Svou aktivitou obohacuje naše škola
kulturní dění nejen ve Zruči nad Sázavou, ale i v dalších obcích, kde působí.
Na přípravě žáků pro jednotlivá vystoupení a reprezentaci školy na veřejnosti se aktivně podílelo
100% pedagogického sboru.
Škole se dařilo realizovat Plán práce na školní rok 2019/2020. Podařilo se zajistit co nejlepší
podmínky pro reprezentační soubory školy (kytarové kvarteta, komorní soubor, kapely) a žáky
připravující se na soutěže.
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 přetrvávat vysoký
zájem o ni i v budoucích letech.
Ve Zruči nad Sázavou dne 24. 8. 2020
Jiří Freml
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