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Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou
Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2015/2016
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 11 (dle výkazu S 24-01)
Počet tříd

Celkový
počet žáků

Počet žáků
na jednu třídu

Počet žáků
na učitele

2014/2015

11

481

44

36

2015/2016

11

448

41

36

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 ve hře na akordeon, ve hře na elektronické klávesové nástroje.
Žáci kytarové třídy předvedli své umění v 1. ročníku mezinárodní soutěže v sólové a komorní hře
na kytaru „Gitarová Nitra 2016“ a v 6. ročníku Mezinárodní kytarové soutěže „Zruč nad
Sázavou 2016“. Výtvarníci se zúčastnili soutěží (výstav): 10. ročníku „Celé Česko dětem“,
mezinárodní výtvarné a keramické soutěže „Den země“, 44. ročníku mezinárodní dětské výtvarné
výstavy „Lidice“, 42. ročníku „Požární bezpečnost očima dětí“ a soutěže „Koloběh života,
písmo současnosti a minulosti“. 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 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.
Od změny (výmaz míst poskytovaného vzdělávání: Vlašimská 342, Trhový Štěpánov; 5. Května
401, Zruč nad Sázavou; Načeradec 270), která byla provedena v rejstříku škol a školských zařízení
s platností od 1. 12. 2014, má ZUŠ Zruč n./S. sedm míst poskytovaného vzdělávání v obcích:
Kácov, Zbraslavice, Trhový Štěpánov, Zruč n./S., Čechtice, Dolní Kralovice.
Ve Zruči nad Sázavou ve školním roce 2015/16 probíhá výuka HO, VO, LDO, TO. V Kácově HO,
VO v Trhovém Štěpánově HO, VO v Dolních Kralovicích HO, VO, LDO v Čechticích HO, VO a
ve Zbraslavicích VO, LDO.

Počet žáků v uměleckém vzdělávání v jednotlivých obcích
Školní rok 2015/2016 1. pololetí
Zruč nad Sázavou
294
Dolní Kralovice
68
Čechtice
18
Kácov
20
Trhový Štěpánov
16
Zbraslavice
32
Celkem
448

3

2. pololetí

291
68
16
18
14
37
444

Počty žáků v místech poskytovaného vzdělávání školní rok 2015 - 2016
I.
pololetí (k 30. 9. 2015)
Zruč nad Sázavou
HO
TO
Počet žáků
124
75
Dolní Kralovice
HO
TO
Počet žáků
21
Čechtice
HO
TO
Počet žáků
6
Kácov
HO
TO
Počet žáků
10
Trhový Štěpánov
HO
TO
Počet žáků
6
Zbraslavice
HO
TO
Počet žáků
Celkem

VO
85
VO
40
VO
12
VO
10
VO
10
VO
29

LDO
10
LDO
7
LDO
LDO
LDO
LDO
3

Celkem
294
Celkem
68
Celkem
18
Celkem
20
Celkem
16
Celkem
32
448

II.
pololetí (k 1. 2. 2016)
Zruč nad Sázavou
HO
TO
Počet žáků
121
73
Dolní Kralovice
HO
TO
Počet žáků
21
Čechtice
HO
TO
Počet žáků
5
Kácov
HO
TO
Počet žáků
10
Trhový Štěpánov
HO
TO
Počet žáků
6
Zbraslavice
HO
TO
Počet žáků
Celkem

VO
86
VO
40
VO
11
VO
8
VO
8
VO
29

LDO
11
LDO
7
LDO
LDO
LDO
LDO
8

Celkem
291
Celkem
68
Celkem
16
Celkem
18
Celkem
14
Celkem
37
444

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 (osnovy). Na této problematice se
neustále pracuje (třídní přehrávky, komunikace s rodiči, naslouchací schránka konzultační - školské
rady atd.). 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, účast na soutěžích atd..). O posílení hodinové dotace pro
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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.
Celkový počet neomluvených hodin:
školní rok 2012/2013

školní rok 2013/2014
Prospěch žáků na škole ve školním roce 2015/2016

Obor

Celkem

Vyznamenání

Prospěl

Nehodnoceni

Ostatní

hudební

179

104

40

0

35

Literárně-dramatický

28

22

4

0

2

taneční

52

44

0

0

8

výtvarný

183

146

10

0

27

Celkem

442

316

54

0

72

Dospělí (SPD)

---

---

---

---

---

hudební

2

2

0

0

0

taneční

5

5

0

0

0

výtvarný

6

6

0

0

0

Celkem

13

13

0

0

0

CELKEM ŽÁKŮ
0

455

329

54

0

72

0

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 2015/2016 navštívili naši ZUŠ pracovníci ČŠI. Konání inspekce proběhlo
ve dnech: 19. – 10. října 2015. Inspekci provedli kontrolní pracovníci ČŠI Mgr. Karel Šimek,
Mgr. Martin Krupa a Bc. Dana Nulíčková.
Předmět inspekční činnosti:
Inspekční činnost podle § 174 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů,v základní umělecké
škole. Předmětem inspekční činnosti bylo hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání
poskytovaného základní uměleckou školou, zjišťování a hodnocení podmínek průběhu a výsledků
vzdělávání podle školních vzdělávacích programů; zjišťování a hodnocení naplnění školního
vzdělávacího programu a jeho souladu s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem a
kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících a provádějících
právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb.
Hodnocené období – školní roky 2013/2014 až 2015/2016.
1. Hodnocení podmínek k realizaci vzdělávacích programů:
řízení školy
personální podmínky
materiální předpoklady
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Hodnocení ČŠI: Strategie řízení školy je efektivní a promyšlená. Koncepci školy se daří plnit na
výborné úrovni. Personální podmínky mají očekávanou úroveň. Materiální vybavení hlavní budovy
je na výborné úrovni, finanční předpoklady mají očekávanou úroveň.
2. Hodnocení průběhu vzdělávání ve vztahu ke vzdělávacím programům:
Hodnocení ČŠI: Výuka všech uměleckých oborů byla připravena a vedena metodicky správně. Je
dobře zajištěna i po odborné a materiální stránce a má očekávanou úroveň.
3. Hodnocení výsledků vzdělávání ve vztahu k vzdělávacím programům:
Hodnocení ČŠI: Výsledky vzdělávání žáků mají očekávanou úroveň má prezentace školy, úspěchy
žáků a organizace Mezinárodní kytarové soutěže.
Závěry:
a) Silné stránky
Pořádání Mezinárodní kytarové soutěže Zruč nad Sázavou.
Přenesení očekávaných výstupů ze ŠVP do zpracovaných ročních plánů, průběžné ověřování
ročníkových výstupů ze ŠVP a pozitivní dopad na kvalitu výuky.
Ředitelem nastavený evaluační systém vycházející z potřeb školy.
Nadstandardní materiální vybavení hlavní budovy ve Zruči nad Sázavou.
b) Zásadní nedostatky, které byly odstraněny na místě
Chybějící zápisy hodnocení výuky kolektivních předmětů do žákovských knížek.
c) Návrhy na zlepšení stavu školy
Rozšíření nabídky vyučovaných nástrojů v hudebním oboru.
d) Zhodnocení vývoje školy od data poslední inspekční činnosti
Od data poslední inspekční činnosti v březnu 2009 došlo k přestěhování školy do nově
zrekonstruovaného objektu. Průběh vzdělávání, individuální i celkové výsledky vzdělávání žáků
mají trvale očekávanou úroveň. V majetku školy přibyl služební automobil sloužící ke svážení
žáků z odloučených pracovišť na kolektivní výuku a akce školy. Do výuky byl zaveden ŠVP,
v hlavní budově školy je přístup k internetu.
Část IV.
Údaje o pracovnících školy
Odborná kvalifikovanost pedagogů
Základní umělecká škola v malém městě, s odloučenými pracovišti a bez výrazného
dopravního spojení do větších měst v současné době již nemá problémy se získáváním
kvalifikovaných pedagogů, jako tomu bylo v letech minulých.
V září 2015 nastoupila do pracovního poměru učitelka tanečního oboru Zdena Hüttlová,
která je absolventkou Konzervatoře Duncan centre a učitelka klavíru Dagmar Václavská, která
absolvovala Konzervatoř v Teplicích.
K 30. červnu 2016 ukončil pracovní poměr Tomáš Kůgel (učitel dechových nástrojů), Patrik
Bartizal (učitel bicích nástrojů), Lucie Charouzová (učitelka tanečního oboru) a Barbora
Smejkalová (učitelka zpěvu).
Odborná kvalifikace pedagogů ve školním roce 2015/2016
kvalifikovaní pedagogové (absolventi odborných škol)

95 %
5%

výkonní umělci
0%
nekvalifikovaní pedagogové
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Konkrétní údaje o pracovnících školy
Jméno

Předmět, funkce

Bartizal Patrik
Bělohradský Radek
Freml Jiří
Freml Matěj MgA., Ph.D.
Hüttlová Zdena
Charouzová Lucie
Jankulová Veronika
Kluchová Miroslava
Kopřiva Jan Mgr.
Krutilová Tereza
Kůgel Tomáš
Patera Lukáš
Paterová Kateřina
Říhová Lenka Mgr.
Schůrková Jitka
Smejkalová Barbora
Václavská Dagmar
Veselý Václav
Vobořil Tomáš
Pištěková Ivana
Rejhonová Ludmila

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

Délka
započtené praxe
1 rok
16 let
37 let
9 let
do 1 roku
6 let
12 let
6 let
10 let
6 let
1 rok
10 let
8 let
24 let
22 let
3 roky
24 let
4 roky
6 let
32 let
31 let

Přehled o pedagogických pracovnících ve školním roce 2015/2016
Jméno

Stupeň vzdělání

Aprobace

Bartizal Patrik
Bělohradský Radek
Freml Jiří
Freml Matěj MgA., Ph.D.
Hüttlová Zdena
Charouzová Lucie
Jankulová Veronika
Kluchová Miroslava
Kopřiva Jan Mgr.
Krutilová Tereza
Kůgel Tomáš
Patera Lukáš
Paterová Kateřina
Říhová Lenka Mgr.
Schůrková Jitka
Smejkalová Barbora
Václavská Dagmar
Veselý Václav
Vobořil Tomáš

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

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

7

Počet hodin přímé
pedagogické činnosti

7/23
12/23
6/23
7,5/23
11/21
8/21
13/23
RD
21/21
17,5/23
7/23
23/23
19/21
21/21
13/23
7/23
14/23
17/21
23/23

Počet kvalifikovaných pedagogů (absolventů konzervatoře a AMU), kteří nastoupili na školu
Školní rok 2015/2016
2

Školní rok 2014/2015
2

Počet pedagogických pracovníků (červen 2016, 2015)

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

Školní rok 2015/2016

Školní rok 2014/2015

19

19
18

18

1

1
0

0

0

0

Věková struktura pedagogických pracovníků (červen 2016)
Počet
pedagogů

do 30 let

31-40 let

41-50 let

51-60 let

nad 60 let

v tom
důchodci

průměrný
věk

5

9

3

2

0

0

36

2

5

2

1

0

0

36

Celkem
19
z toho
žen
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Údaje o dalším vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků
školní rok 2015/2016
Datum konání

Místo konání

Jméno zaměstnance

Smyčcové soboty

Brno

Jitka Schůrková

10/2015 - 05/2016

Klavírní soboty

Brno

Tereza Krutilová
Dagmar Václavská

30. 9. - 2. 10. 2015

Celostátní setkání učitelů
výtvarných oborů ZUŠ Animace 103 let po narození Jiřího Trnky

Plzeň

Lenka Říhová
Jan Kopřiva

Využití nových metod a forem ve
výuce klávesových nástrojů na
ZUŠ. Příprava na soutěž

Praha

Radek Bělohradský
Jitka Schůrková

09/2015 - 06/2016

3. 10. 2015

12. 10. 2015

14. - 16. 10. 2015

10. 11. 2015

Název

Využití nových metod a forem ve
výuce v pěveckém oddělení
hudebního oboru na ZUŠ - 2. díl
Celostátní setkání učitelů tanečních
oborů ZUŠ
Změny ve mzdové účtárně a
personální oblasti od 1. 1. 2016
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Barbora Smejkalová
Plzeň
Bystré

Lucie Charouzová
Zdena Hüttlová

Praha

Ivana Pištěková

12. - 13. 11. 2015

11. 12. 2015

11. 1. 2016

Cesty k efektivní výuce v ZUŠ
Hra ne elektronické klávesové
nástroje
Novinky ve zdaňování příjmů
ze závislé činnosti
Daň z příjmů ze závislé činnosti
pro rok 2016 a roční zúčtování za
rok 2015

19. 1. 2016

Na co si dát pozor při tvorbě
rozpočtu školy

20. - 22. 2. 2016

Členění prostoru v pedagogice
tance
architekturální přístup

Vílanec
u Jihlavy

Radek Bělohradský
Lukáš Patera

Praha

Ivana Pištěková

Kutná Hora

Ivana Pištěková

Praha

Ivana Pištěková

Praha

Lucie Charouzová

Praha

Lukáš Patera,
Kateřina Paterová

17. 3. 2016
31. 3. 2016

Výuka hudební nauky
prostřednictvím interaktivní
tabule ZUŠ

7. 4. 2016

Praha

Tomáš Kůgel

17. - 18. 5. 2016

Saxofon - symbol jazzu
Celostátní vzdělávací setkání
pracovníků ZUŠ

Mikulov

2. - 3. 6. 2016

Mistrovské kytarové kurzy

Křivoklát

Jiří Freml
Jiří Freml,
Matěj Freml

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 2015/2016
I.

SOUTĚŽE a PŘEHLÍDKY

prosinec

-

10. ročník celostátní výtvarné soutěže s tématem „Co mám rád/ráda",
Celé Česko čte dětem, Český Těšín (Kopřiva)

prosinec

-

Návrh banneru Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí /Kopřiva/

únor

-

Mezinárodní výtvarná a keramická soutěž v rámci celosvětové ekologické
akce Den Země 2016 na téma „Nejsme tady sami“ – kategorie keramika
Lucie Hromasová - 1. místo, Zdeněk Richter - 3. místo /Kopřiva)/

březen

-

MDVV Lidice
Tereza Štecherová – Čestné uznání

květen

-

42. ročník soutěže „Požární bezpečnost očima dětí“
VII. kategorie – Základní umělecké školy: Vojta Pešout - 1. místo
(Zbraslavice), Lenka Vilimovská - 2. místo (Trhový Štěpánov)
Roman Kalaš - 3. místo (Zbraslavice) /Kopřiva/

květen

-

„Koloběh života, písmo současnosti a minulosti“, pořadatel soutěže
centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady. Účast na výstavě na
Výstavišti v Lysé nad Labem /Kopřiva/

červen

-

"Marťánci - škola z Marsu", jednotlivé i kolektivní práce, vyhodnocení
proběhne v červenci /Kopřiva/

II.

VÝSTAVY – AKCE

říjen

-

Klobouková módní přehlídka ve spolupráci s tanečním oborem
na Podzimní slavnosti ve Spolkovém domě /Říhová/

říjen

-

Podzimní (nejen klobouková) výstava v galerii „Na mostě“ v ZUŠ
/Říhová /Kopřiva/

listopad

-

Adventní jarmark, prodejní stánek VO ZUŠ /Říhová/Kopřiva/

listopad

-

Výtvarná („stavitelská“) soutěž na mikulášském karnevalu /Říhová,
Kopřiva/

prosinec

-

Vánoční výstavy v ZUŠ ve Zruči n. Sázavou a na odloučených pracovištích
v Kácově, v Dolních Kralovicích, Zbraslavicích, v Trhovém Štěpánově a v
Čechticích

únor 2016

-

Výstava Zručského fotoklubu – „Fotosoutěž nul a jedniček“,
veřejná dernisáž spojená s vyhodnocením a rozborem fotografií,
řada ocenění pro individuální fotografickou práci žáků ZUŠ

březen

-

MDVV Lidice – čestné uznání Tereza Štecherová, téma „Škola, vzdělání“
/Říhová/

březen

-

Výstava kurzu figurální kresby – Představení spolků ve spolkovém domě,
figurální práce učitelů výtvarného oboru /Říhová/Kopřiva/

duben

-

Výstava pro Jana Amose Komenského k narozeninám
v galerii ZUŠ „Na mostě“ vystavují žáci ze Zruče a z odloučeného pracoviště
z Dolních Kralovic /Mgr. Lenka Říhová/Mgr. Jan Kopřiva/
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duben

-

Tvorba rekvizit pro hudební pohádku Princové jsou na draka
podíleli se žáci ze Zruče a z odloučeného pracoviště v Dolních Kralovicích
/Říhová/

květen

-

Muzikál „Eliška Smiřická“ ZUŠ Jičín

květen

-

Výstup na rozhlednu Babku a otevřené dveře ZUŠ
program pro dětské návštěvníky – točení na hrnčířském kruhu

květen

-

Seminář knižní vazby
vlastnoruční tvorba knihy pod vedením profesionálního lektora

květen

-

Pohádkový les
čtyři velkoformátové (150x250cm) akrylové malby pro MŠ v Dolních
Kralovicích /Říhová/

červen

-

Závěrečná výstava „Džungle, ve které jsme nikdy nebyli“ v galerii „Na mostě“ v ZUŠ - návaznost na projekt TO Knihy džunglí, tvorba
rekvizit a zvířecích figur v životní velikosti – podíleli se žáci ze Zruče a
z odloučeného pracoviště v Dolních Kralovicích /Říhová/Kopřiva/Hüttlová/

červen

-

„Ani ryba, ani rak“
socha ve veřejném prostoru vytvořená studiem pro dospělé – zámecký park u
bývalého hradu, plastika z vrbového proutí

červen

-

Absolventské taneční vystoupení
choreografie hostujících i absolvujících učitelů /Říhová/Kopřiva/Hüttlová/

červen

-

Výstava u příležitosti Mezinárodní kytarové soutěže
malířské i sochařské práce; ocenění prvního místa obdržel Alexandr Gregor
(Čechtice)

červen

-

Závěrečná výstava
u příležitosti závěrečného koncertu a školní akademie v kině v Dolních
Kralovicích – „Džungle, ve které jsme nikdy nebyli“

červen

-

Společná hudební pohádka výtvarného, hudebního a tanečního oboru
„Princové jsou na draka“ – tvorba rekvizit (Říhová, Charouzová, Vobořil)

červen

-

Spolupráce mezi školami
Taneční soustředění ZUŠ Zruč nad Sázavou a ZUŠ Libčice nad Vltavou účast
absolventek TO (7. ročník I. stupně i SPD), /Říhová/Kopřiva/

červen

-

Závěrečná výstava
u příležitosti premiéry hudební pohádky „Princové jsou nadraka“
v Čechtickém zámku

červen

-

Výstava absolventů
dernisáž s předáváním závěrečných vysvědčení 29. 6. 2016 , /Říhová/Kopřiva/

28. červen

-

Venkovní absolventská a závěrečná výstava studia pro dospělé
v zámeckém parku
dekorování absolventů a slavnostní rozloučení se studiem pro dospělé, /Kopřiva/
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III. PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY (střední školy s uměleckým zaměřením)
Barbora Bílková úspěšně složila přijímací zkoušky na SUPŠ Jihlava – Helenín (obor: ilustrace);
Radka Kubištová úspěšně složila přijímací zkoušky na SUPŠ Jihlava – Helenín (obor: reklamní
tvorba); Petra Roháčová úspěšně složila přijímací zkoušky na SUPŠ Jihlava – Helenín (obor:
reklamní tvorbě)
Absolventi:
7/I Barbora Bílková, Štěpánka Jelínková, Tereza Krausová, Radka Kubištová, Veronika Viková,
Petra Roháčová, Jiří Dědič; 4/II Bohdanka Lejnarová /L. Říhová/ a Kristýna Shönbeková, Jana
Zichová 4/III a Zdena Brynychová 4/III /J. Kopřiva/

Klobouková módní přehlídka ve spolupráci s tanečním oborem na Podzimní slavnosti ve Spolkovém domě

Mikulášský karneval

Adventní jarmark - prodejní stánek VO

Muzikál „Eliška Smiřická“ ZUŠ Jičín
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Závěrečná výstava „Džungle, ve které jsme nikdy nebyli“ v galerii „Na mostě“ v ZUŠ
společný projekt tanečního a výtvarného oboru

Výstava v Dolních Kralovicích + Pohádkový les – čtyři velkoformátové (150x250cm) akrylové
malby pro MŠ

Tvorba kytar na výstavu k MKS + technika suché jehly (Zruč nad Sázavou)

TANEČNÍ OBOR ZUŠ
školní rok 2015 / 2016
I. SOUTĚŽE A PŔEHLÍDKY
V letošním školním roce se žáci VO nezúčastnili soutěží a přehlídek.

II. VYSTOUPENÍ A AKCE
10. říjen 2015

- 7. ročník a SPD Taneční soustředění ZUŠ Zruč nad Sázavou a ZUŠ Libčice
nad Vltavou v Libčici nad Vltavou
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24. říjen

- Podzimní slavnosti ve spolkovém domě
(vystoupení žáků 4. - 5. ročníku)
mezioborová spolupráce s SPD a HO

9. červen 2016

- Vánoční večer tanečního oboru

14. červen 2016

- Vánoční večer tanečního oboru

8. červen

- Jarní koncert pro maminky (žáci TO a HO)
kurz při ZUŠ, Zušáčkovy zpívánky a 4. - 5. ročník

4. - 6. červen

- Taneční soustředění ZUŠ Zruč nad Sázavouý a ZUŠ Libčice nad Vltavou
v Libčici nad Vltavou (Za brankou - taneční představení)
účast žáků 7. ročníku a SPD

11. červen

- Absolventské představení tanečního oboru SPD

12. červen

- Princové jsou na draka
účast žáků 4. - 5. ročníku (mezioborová spolupráce s třídou T. Vobořila a VO)
/Čechtice/

13. červen

- Absolventské představení tanečního oboru žáků 7. ročníku.

26. červen

- Princové jsou na draka
účast žáků 4. - 5. ročníku (mezioborová spolupráce s třídou T. Vobořila a VO)
/Dolní Kralovice a v Zruč nad Sázavou/

6. červen

- Závěrečný představení TO „KNIHY DŽUNGLÍ- MAUGLÍ“

Společná hudební pohádka výtvarného, hudebního a tanečního oboru „Princové jsou na draka“
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8. červen

- Závěrečný představení TO „ KNIHY DŽUNGLÍ- MAUGLÍ“

LITERÁRNĚ – DRAMATICKÝ OBOR ZUŠ
školní rok 2015/2016
I. SOUTĚŽE A PŔEHLÍDKY
V letošním školním roce se žáci LDO nezúčastnili soutěží a přehlídek.

I. VYSTOUPENÍ a AKCE
8. prosinec 2015 -

Zájezdové představení do Tylova divadla v Kutné Hoře – vystoupení na
Malé scéně s autorským představením Kouzelná kulička a s poetickým
vánočním poselstvím Čtyři svíce. Vystoupení se uskutečnilo na závěr
programu ukončení Univerzity volného času
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16. prosinec 2015 - Vystoupení Čtyři svíce v rámci Vánočního koncertu v sále ZUŠ ve
Zruči nad Sázavou. (v programu vystoupili: Karolína Tvrdíková,
Zuzana Dusilová, František Maxa, Tomáš Pivoňka, Denisa Filipová).
Program moderovali žáci LDO Bartoloměj Pacal, Veronika Viková,
Jakub Filip, Karolína Tvrdíková.
17. prosinec 2015 - Vystoupení Čtyři svíce v rámci Vánočního koncertu ZUŠ v Dolních
Kralovicích (v programu vystoupili: Jan Bohuňovský, Adéla
Vozábová, Karel Rýva, Jaroslav Novotný, Adriana Krátká, Michaela
Chmelová, Kristýna Dvořáková).

21. leden 2016

-

Účast na castingu do filmu slovinského režiséra Olzo Omerzu Kavky na
cestě. Castingová agentura Mirky Hyžíkové Praha. Film se natáčel v létě
2016 a do kin půjde v roce 2017.

Karel Rýva, Jan Bohuňovský a Mirka Hyžíková

Mladá filmová hvězda Jan Bohuňovský (vpravo)

Otvírání turistické sezony
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29. leden

-

Účast Jana Bohuňovského na kamerových zkouškách v Praze, do filmu
Kavky na cestě. Režisér Olzo Omerzu. Žák LDO z Dolních Kralovic
získal hlavní roli ve filmu!

15. únor

-

Divácká účast na premiéře představení Panství pana Norise v podání Tylovy
herecké školy v Kutné Hoře. Setkání s herci v šatně po představení.

23. duben

-

Účast v programu Otvírání turistické sezony na nádvoří zručského zámku.
Přednes vlastních básní a veršů v podání žáků LDO Bartoloměje Pacala a
Veroniky Vikové.

-

Literárně dramatický projekt ke Dni Země. Interpretace žákovské poezie a
prózy na téma Vztahy – pořad určený pro žáky ZŠ.

27. duben

23. květen

-

Premiéra divadelní hry Panství pana Norise v podání žáků LDO Zruč nad
Sázavou – představení v rámci festivalu dětského divadla Dolnokralovické
hraní 2016 - pořad určený pro žáky ZŠ.

2. červen

-

Premiéra autorské divadelní hry Kdo bude další? v podání žáků LDO
Dolní Kralovice – představení v rámci festivalu dětského divadla
Dolnokralovické hraní 2016 – dopolední pořad určený pro žáky ZŠ,
večerní představení pro rodiče a veřejnost.
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15. červen

-

Ukázky z vystoupení pohádkových představení Jeníček a Mařenka,
Červená Karkulka - v rámci Závěrečného koncertu ZUŠ.

21. červen

-

Představení divadelní hry Panství pana Norise v podání žáků LDO Zruč nad
Sázavou – dvě reprízy pro spolužáky ze Základní školy Zruč nad Sázavou,
večerní uvedení pro rodiče a veřejnost.
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Jan Bohuňovský (Dolní Kralovice) – „KAVKY NA CESTĚ“
Slovinský filmový režisér Olzo Omerzu si vybral Jana Bohuňovského do svého
nového českého filmu Kavky na cestě. V červnu probíhaly intenzivní přípravy na
natáčení, kterých se Jan Bohuňovský účast téměř denně. Film se bude natáčet
v srpnu a do kin půjde v roce 2017.
Režisér Olzo Omerzu: „Jde o jakési „coming of age road movie“, které sám raději
označuji jako film o vyprávění příběhu. V samotném způsobu vyprávění, v němž se
tematizuje přechod mezi dětstvím a dospělostí a nabízí nečekané rozuzlení, je něco
rašómonovského. Obvykle jsme zvyklí, že ve filmech tohoto žánru dítě
prostřednictvím situací zažije iniciaci do světa dospělých, zde se to ovšem odvíjí
poněkud naopak.“
Johanka Přenosilová a Jan Blažek (Zbraslavice), Adéla Vozábová (Dolní Kralovice)
„ŠPUNTI NA VODĚ“

Režisér Jiří Chlumský ve středu 15. června rozjel natáčení nového českého filmu Špunti na vodě.
Rozverná rodinná komedie o tom, co se stane, když se tři tátové nehodlají vzdát svého plánu na
pánskou jízdu a rozhodnou se sjet Sázavu i se sedmi dětmi – manželkám a nepředvídatelným
nástrahám navzdory, bude mít premiéru na jaře příštího roku. Do kánoí a raftu neohroženě usednou
Jiří Langmajer, Hynek Čermák a Pavel Liška za nadšené podpory dětských herců, mezi nimiž jsou i
žáci zbraslavické LDO Johanka Přenosilová, Jan Blažek a Adéla Vozábová z Dolních Kralovic.
Partnerkami herců jsou Tatiana Vilhelmová, Anna Polívková a Jana Kvantiková. Coby babička
Lada a děda Václav, kvůli jejichž zlaté svatbě to vlastně všechno začalo, se představí Dana Syslová
a Arnošt Goldflam.Letní komedie Špunti na vodě vzniká podle scénáře Marcela Bystroně, za
kamerou stojí Pavel Berkovič. Natáčí se bude do 13. srpna převážně v exteriérech – v Českém
Šternberku, Soběšíně, Kácově, Vlašimi a Praze. Film vzniká v koprodukci společností FRESH
LOBSTER a Fénix Film a do kin jej uvede BIOSCOP 13. 4. 2017.

HUDEBNÍ OBOR ZUŠ
školní rok 2015/2016

Kytarové oddělení
I.

SOUTĚŽE a HUDEBNÍ FESTIVALY

7. únor 2016 - mezinárodní soutěž ve hře na kytaru 1. ročník „Gitarová Nitra 2016“
Kytarové trio
1. místo
kategorie I.
(A. Pažoutová, Š. Neděla, M. Šimek)
Anežka Pažoutová 2. místo
kategorie II.
Ondřej Pekárek
5. místo
kategorie I.
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Ondřej Pekárek a Anežka Pažoutová se soustředí na svůj umělecký výkon

Kytarové trio se připravuje na soutěžní vystoupení

Úspěšní kytaristé - „Gitarová Nitra 2016“

23. – 25. červen 2016 - Mezinárodní soutěž ve hře na kytaru 6. ročník „Zruč nad Sázavou 2016“
Ondřej Pekárek
2. místo
kategorie I.
Matěj Šimek
8. místo
kategorie II.
10. místo
kategorie II.
Tadeáš Chlubna

Tadeáš Chlubna a Matěj Šimek reprezentují město Zruč nad Sázavou a region Kutná Hora

II. KONCERTY
19. leden 2015

-

Třídní přehrávka
(účast žáků ze třídy J. Fremla, M. Fremla, V. Jankulové)

23. květen 2016

-

Třídní přehrávka
(účast žáků ze třídy J. Fremla, M. Fremla, V. Jankulové)
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Ondřej Pekárek získal 2. cenu v 6. ročníku MKS Zruč nad Sázavou

Třídní přehrávka 23. 5. 2016

Kristýna Nulíčková

Třídní přehrávka 19. 1. 2016

Žáci kytarové třídy se zúčastnili všech koncertů, které byly pořádány ZUŠ Zruč nad Sázavou
(žákovské koncerty, absolventské koncerty, závěrečné koncerty atd.).
Absolventi:
Veronika Fialová 7 ročník /I. stupně

Klavírní oddělení
I. SOUTĚŽE a HUDEBNÍ FESTIVALY
V letošním školním roce se žáci klavírního oddělení nezúčastnili soutěží a přehlídek.

II. KONCERTY A PŘEHRÁVKY
15. prosinec 2015

-

Třídní přehrávka klavíristů
sál školy, Zruč nad Sázavou
(účast žáků ze třídy D. Václavské a T. Krutilové)

18. prosinec

-

Vánoční besídka pro MŠ
MŠ Na Pohoří, Zruč nad Sázavou
(účast žáků ze třídy T. Krutilové)

8. květen 2016

-

Jarní koncert „Pro maminky“
(vystoupení žáků ze třídy p. uč. Krutilové a žáků TO
p. uč. Charouzové a p.uč.Hüttlové)

10. květen

-

Třídní přehrávka klavíristů
sál školy, Zruč nad Sázavou
(účast žáků ze třídy D. Václavské a T. Krutilové)
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Klavírní oddělení 2015/2016
Absolventi:
Marie Dušková (HO), Karolína Tvrdíková (TO)

Oddělení akordeonu a keyboardu
I. SOUTĚŽE
19. února 2016 - okresní kolo národní soutěž ve hře na akordeon, keyboard Kutná Hora
Akordeon
Bělohradský Ondřej 1. místo s postupem
kategorie I.
Málek František
1. místo s postupem
kategorie I.
Šulc David
2. místo
kategorie I.
Ryšavá Alena
1. místo
kategorie II.
Vilímovská Adéla
1. místo s postupem
kategorie V.
Zeman Martin
1. místo s postupem
kategorie V.
Machyán Jiří
1. místo s postupem
kategorie VII.
Keyboard
Fuchsová Kateřina 1. místo s postupem
kategorie II.
Kristínová Andrea 2. místo
kategorie IV.
Richter Zdeněk
1. místo s postupem
kategorie IV.
17. březen 2016 - oblastní kolo národní soutěž ve hře na akordeon Pečky
Bělohradský Ondřej 3. místo
kategorie I.
Málek František
3. místo
kategorie I.
Zeman Martin
3. místo
kategorie V.
Machyán Jiří
2. místo
kategorie VII.
22. březen 2016 - oblastní kolo národní soutěž ve hře na keyboard Kralupy nad Vltavou
Fuchsová Kateřina 2. místo
kategorie II.
Richter Zdeněk
3. místo
kategorie IV.

Zdeněk Richter a Kateřina Fuchsová

Společné foto – okresní kolo ZUŠ Kutná Hora
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Oblastní kolo ZUŠ Pečky

Soutěžní klání – Jiří Machyán

II. KONCERTY A PŘEHRÁVKY
3. únor 2016

-

Třídní přehrávka akordeonové třídy, sál Zruč n/S
(účast žáků ze tříd L. Patery a R. Bělohradského)

20. duben 2016

-

Třídní přehrávka akordeonové třídy, sál Zruč n/S
(účast žáků ze tříd L. Patery a R. Bělohradského)

27. duben 2016

-

Třídní přehrávka keabordů, sál Zruč n/S
(účast žáků ze tříd L. Patery a R. Bělohradského,)

Absolventi:
Akordeon
Kadlec Martin 7/I, Míček Karel 7/I, Machyán Jiří 7/I, Ryšavý Vojtěch 7/I,

Absolventský koncert

Společné foto absolventů

III. EXKURZE
17. – 19. květen 2016 -

Akordeonová třída

Zájezd žáků na Muzikál Eliška Smiřická do Jičína.

Akordeonový soubor – třídní přehrávka
23

Kateřina Fuchsová, Jakub Rýva – dernisáž VO

Adéla Fuchsová – keyboard 1/I

Dechové oddělení (žesťové a dřevěné nástroje)
I. SOUTĚŽE a HUDEBNÍ FESTIVALY
Ve školním roce se žáci dechového oddělení ve Zruči nad Sázavou neúčastnili žádné hudební
soutěže a ani nebyla vyhlášena soutěž žáků ve hře na dechové nástroje vyhlášená MŠMT.

II. KONCERTY
11. leden 2016

18. květen 2016

-

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

-

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

Třídní přehrávka dechové nástroje
27. listopad 2015

-

Adventní jarmark
náměstí, Dolní Kralovice
( žáci T. Vobořila – Dolní Kralovice )

12. červen 2016

-

Hudebně – taneční pohádka Princové jsou na draka
Zámek, Čechtice
(žáci T. Vobořila)
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26. červen 2016

26. červen 2016

-

-

Hudebně – taneční pohádka Princové jsou na draka
náměstí, Dolní Kralovice
(žáci T. Vobořila)
Hudebně – taneční pohádka Princové jsou na draka
Zámek, Zruč nad Sázavou
(žáci T. Vobořila)

Hudebně – taneční představení Princové jsou na draka (veřejná generální zkouška)

Absolventi:
Dechové nástroje: Denisa Šnajdrová, Monika Filipová
III. EXKURZE
17. – 19. květen 2016 -

Zájezd žáků na Muzikál Eliška Smiřická do Jičína.

Pěvecké oddělení
I. SOUTĚŽE
V letošním školním roce se žáci tohoto oddělení nezúčastnili soutěží.

II. KONCERTY A PŘEHRÁVKY
20. leden 2016

-

Třídní přehrávka pěvecké třídy, sál Zruč n/S

11. květen 2016

-

Třídní přehrávka pěvecké třídy, sál Zruč n/S

III. EXKURZE
17. – 19. květen 2016 -

Zájezd žáků na Muzikál Eliška Smiřická do Jičína.

Vystoupení na vánočním jarmarku

Třídní přehrávky – sál ZUŠ
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Smyčcové oddělení
I. SOUTĚŽE
V letošním školním roce se žáci těchto oddělení nezúčastnili soutěží.

II. KONCERTY A PŘEHRÁVKY
18. prosinec 2015

-

Vánoční koncert pro MŠ
(účast žáků ze třídy K. Paterové)

26. leden 2016

-

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

24. květen 2016

-

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

20. červen 2016

-

Popletený koncert pro MŠ
sál ZUŠ, Zruč n/S

III. EXKURZE
17. – 19. květen 2016 -

Zájezd žáků na Muzikál Eliška Smiřická do Jičína.

Třídní přehrávka – společné foto

Společné muzicírování

Zájezd na muzikál - Jičín
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Oddělení bicích nástrojů
I. SOUTĚŽE
V tomto školním roce se žáci těchto oddělení nezúčastnili soutěží.

II. KONCERTY A PŘEHRÁVKY
Žáci oddělení bicích nástrojů vystoupili v rámci veřejných koncertů a vystoupení individuálně nebo
v komorních seskupeních ZUŠ.
13. leden 2016
11. květen 2016

-

Třídní přehrávka
sál ZUŠ, Zruč n/S
Třídní přehrávka
sál ZUŠ, Zruč n/S

Společné foto třídy bicích nástrojů

Vojtěch Richter 1/I

Michal Pekárek – absolvent

Absolventský koncert - sál ZUŠ
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Filip Bělohradský - Absolvent

HUDEBNÍ SKUPINY:
Šššram, Junioři
Greenmens
Dechová hudba

-

Zruč nad Sázavou
Dolní Kralovice
Zruč nad Sázavou

-

24. říjen 2015

-

Podzimní slavnosti ve Spolkovém domě
Spolkový dům Zruč nad Sázavou

15. listopad

-

Dětský karneval
sportovní hala Zruč nad Sázavou

29. listopad

-

Adventní koncert (Greenmens), Dolní Kralovice

23. duben

-

Otevírání turistické sezony
Zručský zámek – nádvoří

12. červen

-

Hudebně/taneční pohádka „Princové jsou na draka“
Zámek Čechtice -zámecký park

26. červen

-

Hudebně/taneční pohádka „Princové jsou na draka“
Dolní Kralovice – náměstí, Zručský zámek - zámecký park

Den dětí v Hulicích

Otevírání turistické sezóny
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Podzimní slavnosti ve Spolkovém domě

Dětský karneval ve Sportovní hale

Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou
Na Pohoří 575, 285 22 Zruč nad Sázavou
Koncerty a vystoupení pro veřejnost v I. pololetí školního roku 2015/2016
24. říjen 2015

-

Podzimní slavnosti ve Spolkovém domě ve Zruči nad Sázavou

15. listopad

-

Dětský karneval
sportovní hala Zruč nad Sázavou

25. listopad

-

Žákovský koncert
sál ZUŠ

28. listopad

-

Dolnokralovický předvánoční jarmark
náměstí Dolní Kralovice

29. listopad

-

Zručský předvánoční jarmark
Zámek Zruč nad Sázavou – nádvoří

15. prosinec

-

Vánoční koncert a výstava žáků VO
Čechtice

16. prosinec

-

Vánoční koncert a výstava žáků VO
ZUŠ Zruč nad Sázavou

17. prosinec

-

Vánoční koncert a výstava žáků VO
kinosál Dolní Kralovice

21. prosinec

-

Vánoční koncert a výstava žáků VO
Kácov

22. prosinec

-

Vánoční koncert a výstava žáků VO
Trhový Štěpánov

Koncerty a vystoupení pro veřejnost v II. pololetí školního roku 2015/2016
27. leden 2016

-

Žákovský koncert
sál ZUŠ

16. březen

-

Žákovský koncert
sál ZUŠ

30. březen

-

Žákovský koncert
sál ZUŠ
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23. duben

-

Otevírání turistické sezony
Zručský zámek - nádvoří

3. květen

-

Výchovný koncert pro MŠ a I. stupeň ZŠ Dolní Kralovice
kinosál Dolní Kralovice

15. květen

-

Den otevřených dveří v ZUŠ – Výstup na Babku

17. - 19. květen

-

Exkurze žáků ZUŠ na muzikál Eliška Smiřická
divadlo Jičín

25. květen

-

Absolventský koncert
sál ZUŠ

13. červen

-

Závěrečný koncert a výstava žáků VO
Sokolovna Trhový Štěpánov

14. červen

-

Závěrečný koncert a výstava žáků VO
ZŠ Kácov

15. červen

-

Závěrečný koncert žáků ZUŠ,
hudební, taneční, literárně dramatický obor, sál ZUŠ

16. červen

-

Závěrečný koncert a výstava žáků VO
kinosál Dolní Kralovice

20. červen

-

Výchovný koncert pro MŠ „ Popletený koncert“
sál ZUŠ

23. - 25. červen

-

Mezinárodní kytarová soutěž Zruč nad Sázavou 2016

Žákovský koncert 25. 11. 2015

Adventní jarmark 29. 11. 2015

Žákovský koncert 27. 1. 2016

Vánoční koncert Dolní Kralovice 17. 12. 2015
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Vánoční koncert 16. 12. 2015

Žákovský koncert 27. 1. 2016

Žákovský koncert 16. 3. 2016

Závěrečný koncert 15. 6. 2016
Část VII.

Další údaje, týkající se záměru školy, její orientace, předpoklady a trend dalšího vývoje
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 2014/15 základní umělecké vzdělání pro
448 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. Škola je
vybavena moderními technologiemi umožňující zlepšení a výrazné zkvalitnění výuky a odpovídá
představám základního uměleckého školství 21. století.
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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Část VIII.
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 hodnotu a jsou ve svém okolí a hlavně pro svoji
rodinu záštitou kulturnosti.
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
90 vystoupení, výstav, koncertů, výchovných koncertů pro mládež, dospělé ve Zruči nad Sázavou
a širokém okolí.
Jsem přesvědčen, že škola plní dobře 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 2015/16 zajišťují výuku
v Základní umělecké škole Zruč nad Sázavou 95% kvalifikovaní pedagogové, 5% výkonní
umělci.
Část IX.
Hospodaření školy

Hospodaření Základní umělecké školy Zruč nad Sázavou v roce 2015
Hlavní činnost
Výnosy
Dotace na platy, odvody, FKSP, zákonné pojištění Kooperativa ze SR
Tržby z prodeje služeb (úplata za vzdělávání)
Příspěvek na provoz od zřizovatele
Účelová dotace na vzdělávání od zřizovatele
Ostatní výnosy z činnosti
Čerpání rezervního fondu
Výnosy celkem
Náklady
Spotřeba materiálu
celkem Kč
v tom:
Ostatní materiál
Materiál, pohonné hmoty do služebního vozidla
Čistící prostředky a ochranné pomůcky
Kancelářské potřeby, tiskopisy
Odborné publikace, knihy, noviny, časopisy
Školní pomůcky - hudební obor
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6 003 886,00
800 690,00
340 000,00
60 000,00
6 786,57
52 950,00
7 264 312,57

229 619,26
44 060,00
36 380,46
18 645,40
39 944,00
20 522,50
20 354,00

Školní pomůcky - výtvarný obor
Školní pomůcky - taneční a literárně-dramatický obor
Spotřeba energie
celkem Kč 237 020,00
v tom:
Spotřeba elektrické energie
Spotřeba tepla
Spotřeba vody
Služby
Cestovné
celkem Kč 20 922,00
Ostatní služby
celkem
Kč 352 555,32
v tom:
Poštovné
Telefonní poplatky + internet
Bankovní poplatky
Nájemné
Vzdělávání pedagogických pracovníků
Vzdělávání nepedagogických pracovníků
Soutěže - poplatky
Služby dopravců, revize, údržba softwaru, hardwaru atd.
Služby spojené se služebním vozidlem
Osobní náklady
celkem Kč 6 106 007,00
v tom:
Mzdové náklady
Ostatní osobní náklady - dohody o provedení práce
Zákonné sociální pojištění a zdravotní pojištění
FKSP + závodní stravování 44 173 + 21 528
Náhrada mzdy z důvodu pracovní neschopnosti
Zákonné pojištění (Kooperativa)
Dan silniční
celkem Kč
3 275,00
Odpisy
celkem Kč 49 548,00
Jiné ostatní náklady
v tom:
Pojištění služebního vozidla
Členské příspěvky a poplatky Asociaci ZUŠ
Náklady z drobného dlouhodobého majetku
Náklady celkem

celkem

47 434,90
2 278,00

52 083,00
153 795,00
31 142,00

4 295,00
31 725,00
27 991,27
13 100,00
68 336,50
10 460,00
11 200,00
177 703,55
7 744,00

4 417 318,00
89 031,00
1 501 897,00
65 701,00
13 508,00
18 552,00

Kč 27 653,00
22 853,00
4 800,00

celkem Kč 179 792,00
7 206 391,58

Doplňková činnost
Kč

Pronájem hudebních nástrojů
Kurz hudebně-pohybové průpravy pro tříleté
a čtyřleté děti
Celkem

Výnosy

Náklady

Hospodářský
výsledek

15 250,00

0

15 250,00

10 300,00

7 200,00

3 100,00

25 550,00

7 200,00

18 350,00
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Fond kulturních a sociálních potřeb
Kč
Stav fondu k 1. 1. 2015

37 032,00

Tvorba fondu celkem

58 776,00

z toho:

příděl FKSP

44 173,00

doplatky zaměstnanců za rekreace

14 603,00

Čerpání fondu celkem
z toho:

57 116,00
57 116,00

rekreace

Stav fondu k 31. 12. 2015

38 692,00

Investiční fond
Kč
Stav fondu k 1. 1. 2015

115 996,00

Tvorba fondu celkem
z toho:

49 548,00
49 548,00

odpisy dlouhodobého hmotného majetku

Čerpání fondu celkem

0

Stav fondu k 31. 12. 2015

165 544,00

Závěrečné shrnutí
Ve školním roce 2015/2016 připravila základní umělecká škola pro kulturní veřejnost celkem 90
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
80% pedagogického sboru.
Dále žáci naší školy účinkovali na veřejných akcích ve svých bydlištích a svých základních školách
Zvláště na školních akademiích a akcích obecních a městských úřadů se vystoupení žáků naší školy
setkává s příznivým ohlasem a přispívá k celkovému zkvalitňování jejich úrovně.
Škole se dařilo realizovat Plán práce na školní rok 2015/2016. Podařilo se zajistit co nejlepší
podmínky pro reprezentační soubory školy (kytarové trio, akordeonový soubor, kapely) a žáky
připravující se na soutěže. O této skutečnosti svědčí i zrealizované koncerty a mimořádné výsledky
žáků akordeonové a kytarové třídy v soutěži MŠMT i v soutěžích mezinárodních.
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 přetrvá vysoký zájem o ni i v
budoucích letech.
Ve Zruči nad Sázavou dne 28. 8. 2016
Jiří Freml
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Spolek rodičů a přátel ZUŠ
Při Základní umělecké škole Zruč nad Sázavou působí Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad
Sázavou.
Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen "spolek") je dobrovolným nepolitickým
svazkem zákonných zástupců žáků Základní umělecké školy Zruč nad Sázavou (dále jen „škola“) a
dalších osob.
Spolek hájí a prosazuje zájmy žáků školy, jejich vzdělání a výchovu, rozvoj osobnosti v
uměleckých oborech a podmínky pro jejich uplatnění ve společnosti.
Spolek je nezávislý na politických stranách, státních orgánech a jiných subjektech. K zabezpečení
svých úkolů jedná se školami, orgány samosprávy a státní správy, jakož i s jinými soukromými a
veřejnými subjekty.
Činnost spolku je zaměřena na koordinaci a sjednocování výchovného působení rodiny a školy a na
účinnou dobrovolnou pomoc škole při plnění jejího poslání.

Orgány spolku

•
•
•

Předseda: Jana Šimková
Pokladník: Ing. Radka Fuchsová
Členové kontrolní komise: Mgr. Šárka Kaňkovská, Vít Pažout, Tereza Krutilová DiS.

Spolek zejména:
a) seznamuje zákonné zástupce žáků školy, další členy spolku a veřejnost se vzdělávacími a
výchovnými cíli a úkoly školy a s úlohou zákonných zástupců a dalších členů spolku při jejich
naplňování,
b) seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílí se na jejich
vyřizování,
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c) přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a finančními prostředky k
zajišťování výchovné činnosti a zlepšování školního prostředí.
Zisk z činnosti spolku může být použit pouze k naplnění hlavní činnosti a účelu spolku nebo pro
správu spolku.
Aktivita spolku:

Muzikál "Eliška Smiřická" v Jičíně

Květiny a dárky pro absolventy ZUŠ

Výšlap na rozhlednu Babku, 15. května 2016

Trička pro bezpečnost dětí ze Zruče nad Sázavou a okolí
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6. ročník Mezinárodní kytarové soutěže Zruč nad Sázavou 2016
Ve dnech 23. – 25. června se uskutečnil očekávaný 6. ročník „Mezinárodní kytarové soutěže
Zruč nad Sázavou 2016“. Kytarové klání, které pořádala Základní umělecká škola Zruč nad
Sázavou, se konalo se pod záštitou hejtmana Středočeského kraje, Ing. Miloše Petery, starosty
města Mgr. Martina Hujera a za finančního přispění Ministerstva kultury České republiky,
Středočeského kraje, města Zruč nad Sázavou, Nadace život umělce a Nadace Český hudební fond.
Soutěž je určena žákům a pedagogům ZUŠ nejen z ČR, ale i ze zahraničních hudebních škol za
účasti široké veřejnosti.
Soutěžící se do našeho malebného městečka sjížděli již od časných ranních hodin. Prostorami
budovy ZUŠ, kde soutěž probíhala, se celý den nesly tóny klasické kytary pod taktovkou skvělých
mladých kytaristů. Této významné události se zúčastnilo celkem 66 mladých kytaristů, kteří
soutěžili v pěti věkových kategoriích. Nejsilněji byla obsazena kategorie druhá, do čtrnácti let, kde
soutěžilo 19 kytaristů. Jak již samotný název napovídá, soutěže se zúčastnili kytaristé nejen z Čech,
ale i ze Slovenska, Německa, Polska, Ukrajiny a Ruska. V době konání soutěže probíhala prodejní
výstava notových materiálů, kytar a kytarového příslušenství firmy GUITAR CENTRE,
GUITARRISSIMO.
Akce probíhala od čtvrtka do soboty a byla přístupná veřejnosti. Nelehkého úkolu, vybrat ty
nejlepší z nejlepších, se zhostila šestičlenná porota: Václav Kučera (ČR), Marek Velemínský (ČR),
Matěj Freml (ČR), Patrick Vacík (SRN), Fabian Payr (SRN) a předseda poroty, Miloslav Matoušek
(SRN). Nedílnou součástí každého ročníku kytarové soutěže jsou také koncerty v místním kostele
Povýšení sv. Kříže. Letos jsme v našem městě přivítali kytaristku Dominiku Švendovou (Laureát 5.
ročníku „Zruč nad Sázavou 2014“), skladatele a kytaristu Lukáše Sommera a Pražské kytarové
kvarteto (M. Velemínský, V. Kučera, P. Vacík, M. Freml). Posluchači si tak mohli vychutnat
koncerty v podání předních kytarových hráčů. Třešničkou na dortu byl workshop německého
skladatele a kytaristy Fabiana Payra, který představil ve své skladby ve stylu Fingerstyle. Účastníci
soutěže byli workshopem nadšeni a Fabian byl rád, že jeho skladby pro sólovou kytaru a kytarová
kvarteta se dostaly do povědomí českých pedagogů kytarové hry.

Slavnostní zahájení soutěže v Zrcadlovém sále

Koncert D. Švendové v zručském zámku

Díky podpoře partnerů, dárců soutěže a hlavně zásluhou kolektivu ZUŠ měla tato akce
vysokou úroveň a vše probíhalo podle stanoveného harmonogramu. Odměnou za vynaložené úsilí
byla pochvalná slova hostů i výkony samotných umělců večerních koncertů.
Porota udělila v každé kategorii 1. - 3. cenu a „Čestné uznání“. Titul „Laureát Mezinárodní
kytarové soutěže Zruč nad Sázavou 2016“ se přiznává soutěžícímu s nejvyšším počtem dosažených
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bodů. Náš žák, Ondřej Pekárek, který soutěžil v I. kategorii, získal 2. cenu. Matěj Šimek v II.
kategorii obsadil 5. místo a Tadeáš Chlubna 7. místo. Česká kytaristka Karolína Kawuloková se
stala nakonec absolutním vítězem a tedy „Laureátem soutěže Zruč nad Sázavou 2016“ a převzala z
rukou prezidenta firmy ASMO Czech, s.r.o., Terumasa Takada, nástroj v hodnotě 3 000 EUR, který
vítězi věnoval mistr kytarář Petr Matoušek.

První soutěžící v sále školy

Koncert Pražského kytarového kvarteta

Koncert Lukáše Sommera

Workshop Fabiana Payra

Laureát 6. ročníku Mezinárodní kytarové soutěže
Zruč nad Sázavou 2016
Karolína Kawuloková
Ceny za nejlepší interpretaci české skladby:
Karolína Kawuloková za skladbu Milana Tesaře Baladický příběh č. 1
Martin Klančík za skladbu Jana Truhláře Impromptu
Cena pro nejmladšího účastníka soutěže: Nicol Pleyerová
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I. kategorie
Jméno soutěžícího
Balcarová Marie
Fleissigová Anna
Kodešová Adéla Rút
Pekárek Ondřej
Sergeenko Egor
Černá Rozárie
Tomanová Zuzana
Kobková Klára

Základní umělecká škola

Umístění

Vysoké Mýto
Kladno 5. května
Adolfa Voborského Praha
Zruč nad Sázavou
HŠ při Velvyslanectví RF v ČR
soukromá výuka
Jižní Město Praha
Jana Zacha Čelákovice

1. cena
1. cena
1. cena
2. cena
3. cena
Čestné uznání
Čestné uznání
Čestné uznání

II. kategorie
Jméno soutěžícího
Hejdová Markéta
Kubátová Johana
Jančová Emma
Kolář Jan
Vodičková Veronika
Bačina Radek
Šarlinger Martin

Základní umělecká škola

Umístění

Kladno Moskevská
Praha Zbraslav
Terezie Brzkové Plzeň
Mohelnice
Brno Slunná
Kladno 5. května
Bedřicha Smetany Plzeň

1. cena
1. cena
2. cena
2. cena
3. cena
3. cena
Čestné uznání

III. kategorie
Jméno soutěžícího
Stoyan Lyubov
Lédl Martin
Chourová Veronika

Základní umělecká škola

Umístění

soukromá výuka
Roztoky u Prahy
Gymnázium a Hudební škola
hl. města Prahy

1. cena
2. cena
3. cena

IV. kategorie
Jméno soutěžícího
Kawuloková Karolína
Kolář Radomír
Zlámalová Michaela
Kohout Kryštof
Beshir Robin
Lis Oliwia

Základní umělecká škola

Umístění

Eduarda Marhuly Ostrava
Mohelnice
Terezie Brzkové Plzeň
Terezie Brzkové Plzeň
Kladno 5. května
Państwowa Szkola Muzyczna
im J. Elsnera Brzeg

1. cena
2. cena
2. cena
3. cena
3. cena
3. cena
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V. kategorie
Jméno soutěžícího
Klančík Martin
Tvrdý David

Základní umělecká škola

Umístění

soukromá výuka
Praha Zbraslav

2. cena
2. cena

Mezi hlavní cíle projektu patří zachovat mezi mladými kytaristy vztah ke klasické kytarové
hudbě, porovnat úroveň kytarové hry v České republice a ostatních zemích, navázání přátelských
vztahů, předávání si zkušeností a informací o konkrétních hudebních materiálech. Přínosem této
soutěže pro mladé lidi je mj. zkvalitnění kytarové hry, hodnotné využití volného času. Kytarová
soutěž dále rozvíjí lásku k hudbě, vnímavost k lidem a poskytuje možnost hodnocení své práce i
práce ostatních, dále se také podílí na utváření osobnosti mladého člověka. Projekt propaguje
českou kytarovou hudbu 20. a 21. století (Miloslav Matoušek, Milan Zelenka, Milan Tesař).

Průběh soutěže

Laureátka soutěže Karolína Kawuloková
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