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1.  Údaje o škole 
 
 

1.1 Škola 
 
Název školy: Základní umělecká škola Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují 

 
Adresa školy: Husovo náměstí 1209, Nové Město nad Metují, 549 01 

 
Právní forma:   příspěvková organizace  

 
IČO:   66 28 94 83 

 
IZO školy: 102 266 387 

 
Vedení školy: ředitel: Tomáš Hvězda 

 
zástupce ředitele: Miroslav Bartoň 
 

Kontakt - tel.:       702 255 183  
 

e-mail: sekretariat@zusnovemesto.cz 
 
reditel@zusnovemesto.cz      
 
zastupce@zusnovemesto.cz  
 

www.stranky:        www.zusnovemesto.cz    
 

Kapacita školy: 700 žáků  
 

1.2 Zřizovatel 
 
Název zřizovatele:   Městský úřad Nové Město nad Metují 

 
Adresa zřizovatele: Náměstí republiky 6, 54901 Nové Město nad Metují 

 
Kontakt   tel.:    491 419 611  
                       Fax:    491 419 603 
e-mail:    posta@novemesto 

 
 

1.3   Místa poskytovaného vzdělávání 
 
Nové Město nad Metují : 
 
Husovo nám. 1209 : Klavírní oddělení, bicí oddělení, kolektivní souhra (orchestry, sbory) 
Husovo nám. 1218 : Ředitelství, hudební nauky, dechové oddělení, literárně dramatický obor 
Husovo nám. 1238 : Výtvarný a taneční obor, smyčcové oddělení + kytary 
 
Pobočka Česká Skalice: 
 
Komenského 554    :   Hudební obor 

mailto:sekretariat@zusnovemesto.cz
mailto:reditel@zusnovemesto.cz
mailto:zastupce@zusnovemesto.cz
http://www.stranky/
http://www.zusnovemesto.cz/
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1.4   Materiálně – technické podmínky školy 
 
Budova 1209 :   7 učeben hudební obor, 1 koncertní sál, 1 zkušebna, 1 sklad nástrojů, 1                           
                           úklidová komora + sprcha, 2x wc chlapci, 2x wc dívky. 
 
Materiálně technický stav této budovy je v dobrém stavu. Byly opraveny třídy bicích nástrojů 
v suterénu č.1, č.2 a v těchto učebnách položeny nové zátěžové koberce. 
 
 
 
Budova 1218 :   9 učeben hudební obor, 2 učebny hudební nauka, 1 počítačová učebna, 1  
                           čekací místnost, 3 sklady nástrojů, 3 kanceláře vedení, 1 zasedací  
                           místnost, 1 archiv, wc + sprcha je součástí 9 učeben, 3 x wc samostatně 
 
      Budova je plně vybavena nábytkem a zabydlena. Výuka probíhá standardně. V měsíci květnu 
nastal problém se sousedy (Hladíkovi). Používání místností s okny do dvorku pro hru na flétnu se 
projevilo jako problémové. Sousedi si neustále stěžovali na nepříjemný zvuk zobcových fléten a 
příčných fléten. Sousedům bylo vyhověno a třídy byly přesunuty do místností s okny do údolí. Na 
základě žádosti o změnu užívání objektu (školské zařízení), kterou pronajímatel (NOME) řeší již celý 
rok byla provedena hluková a dozvuková zkouška při běžném provozu školy. Naměřené hlukové a 
dozvukové hodnoty splňují požadavky hygieny tak, aby mohlo být zahájeno řízení o změně užívání 
objektu. Z pohledu budoucnosti fungování ZUŠ v tomto objektu, by na problémy sousedů se zvukem 
fléten nemuselo být reflektováno a ani na jejich požadavky, protože studie ukázala, že limity hluku 
nejsou překročeny. 
 
 
 
Budova 1238: 5 učeben hudební obor (smyčcové a kytarové oddělení), 2 ateliery výtvarný obor,  
                        1 taneční sál, 3 skladové prostory, místnost s pecí na vypalování keramiky, 1    
                         sborovna 
 
     V průběhu školního roku 2019/2020 byla provedena generální oprava vypalovací pece pro výtvarný 
obor a vymalovány učebny smyčcového oddělení. V celé budově byl vyřazen a zlikvidován starý 
nábytek a do učeben byl zakoupen nový moderní nábytek. Vyučovací prostor nyní splňuje moderní 
estetické nároky na vyučování hudebního oboru. 
     Pro smyčcové oddělení byl vybaven policovým systémem sklad houslí a pořízena vestavěná skříň 
na notový materiál v chodbě 1.patra.  
     V měsíci červenci byla započata rekonstrukce střešního ateliérového okna. Plánované ukončení 
rekonstrukce bylo na konci měsíce srpna. V průběhu rekonstrukce byly zjištěny velké nedostatky 
v dokumentaci a u již zhotoveného ateliérového okna a stavba byla zastavena památkovým odborem 
města. Výuka výtvarného oboru musela být pro školní rok 2020/2021 přesunuta do náhradních prostor 
v přízemí budovy č.p. 2018 Merkur. 
 
 
 
Pobočka Česká Skalice: 4 učebny – klavírní a dechový obor + hra na kytaru 
 

     V tomto školním roce fungovala pobočka ZUŠ v České Skalici 13. rokem. 1. září 2019 jsme výuku 

zahájili v nových prostorách. Výměnou za třídy, které jsme užívali doposud a kam se přesunuly 

speciální třídy, jsme získali učebnu, která bude sloužit jenom pro výuku naší pobočky. Původně malou 

tělocvičnu jsme proměnili na malý sálek, kde pořádáme vystoupení a probíhá zde i výuka hudební 

nauky a také individuální hodiny. Vybavili jsme ji kobercem, židlemi se sklopnými pultíky, magnetickými 

tabulemi a psacím stolem. Dále můžeme používat učebnu pro výuku dyslektiků, jazykovou učebnu a 

hudebnu ZŠ. Všechny učebny se nacházejí v budově ZŠ Komenského 554, kde sídlí 1. stupeň.  
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1.5 Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou a programovým vybavením: 
 
                       Stolní počítače:           13 ks 
                       Notebooky:            34 ks 
                       Tiskárny čb.:            10 ks 
                       Tiskárny b:            10 ks 
                       Kopírky:            11 ks 
                       Televize:              4 ks 
                       Zálohové zařízení Synology   1ks 
 
Komentář: Ve školním roce 2019/2020 byla opět věnovaná velká pozornost ICT a pokrytí školy 
internetovým signálem. Tato pozornost vyplynula z krize, kterou způsobil virus Covid -19, kdy škola 
z nařízení Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva školství byla nucena ve druhém pololetí své 
vzdělávání poskytovat distančně (na dálku) za použití ICT techniky a internetových aplikací. Zavedení 
programu Office 365 (Teams) se ukázalo, jako klíčové. Komunikace přes tuto aplikaci jak mezi učitel-
žák, tak pomocí videoporad mezi pedagogy a vedením školy bylo používaným spojením. V průběhu 
roku byly vzaty do pronájmu dvě velké multifunkční barevné kopírky (Konica-Minolta), které jsou 
v plánovaném umístění 1 ks dům č.p. 1238 ve sborovně v přízemí a 1 ks dům č.p.1218 ve 2 patře. 
Tímto realizujeme plán umístění tiskáren, kdy jednotlivé třídy budou osazeny malými černobílými 
laserovými tiskárnami do formátu A4 a velké stroje budou k dispozici ve společenských prostorách, tak 
aby všichni učitelé měli možnost kopírovat, skenovat a tisknout barevně a ve větších formátech. Bylo 
pořízeno zálohové zařízení Synology, které bude sloužit k ukládání a zálohování dokumentace a 
souborů školy, tak aby nemohlo dojít ke ztrátě dat poškozením jednotlivých počítačů. Byly objednány 
a započaty práce na zhotovení nových www. stránek školy, tak aby splňovali nové nařízení na ochranu 
dat. 
 
 

1.6 Nákup a investice do vybavení školy v roce 2019/2020: 
 
Investice: V letošním roce jsme pořídili investici pro hudební obor do smyčcového oddělení      
                  nákupem 2 nástrojů: 
 

- Koncertní kontrabas…………….100 000,- 
- Koncertní kontrabas…………….  70 000,- 

 
Nákupy a pronájmy v oblasti ICT:    
 

- pronájem 2 ks multifunkčních přístrojů Konica-Minolta. 
- Nákup 10 ks malých laserových tiskáren do formátu A4 
- zakoupení zařízení na ukládání a zálohování dokumentů Synology 
- propojení všech budov jedním připojením k internetové síti (Dobruška-net) 
- připojení veškerých prostor školy k internetové síti a signálu wi-fi. 

 
Hudební obor: 
 
Dechové oddělení: Nákup nástrojů a pomůcek pro výuku  

- 1x tenorový trombon,  
- Klarinet Buffet 
- Klarinet J.Packert 
- Altsaxofon 
- 3 x klarinet Le Blanc 
- Tenorsaxofon Amati 
- 6 x digitální piáno Aurora 4000BK 
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Smyčcové oddělení: 
- 3x Violový set Pablo Vitaso 
- Violoncello set 
- 2x 4/4 houslový smyčec  
- 3x 4/4 houslový smyčec  
- 1x violový smyčec vel. 14  
- 2x violový smyčec  

Pomůcky pro výuku smyčcového oddělení:  
- desky pro smyčcový soubor Šmytec 
- Orffovy nástroje 
- plastové boxy do skladu nástrojů   
-  

Opravy a příslušenství pro smyčcové oddělení - kalafuny, čističe, struny, podbradky, ramenní opěrky, 
struníky  
opravy smyčcových nástrojů - potahy smyčců, generální opravy nástrojů  
 
příslušenství pro kytarové oddělení - struny, stoličky pod nohu  
opravy kytar - lepení hlavy  
  
Výtvarný obor: pomůcky pro výuku ( hlína, papíry, glazura, štětce atd…) 
 
Taneční obor :  pomůcky pro výuku (lepící pásky na Baletizol, kostýmy ) 
 
Literárně dramatický obor :   2 x paravan + pomůcky pro výuku 
 
Ředitelství: 
 

- Vybavení kanceláří nábytkem, kancelářskými křesly, židlemi (kancelář ředitele, zástupce, 
účetní, jednací místnost) 

- Vybavení archivní místnosti – police, skříně plechové, trezor na ceniny 
 
 
 

2. Přehled oborů základního uměleckého vzdělávání a vzdělávací programy 
 
 

2.1 Přehled oborů základního vzdělávání 
 
   V ZUŠ Nové Město nad Metují jsou vyučovány všechny čtyři obory základního vzdělávání :  

- Hudební Obor 
- Výtvarný Obor 
- Taneční  Obor 
- Literárně Dramatický Obor 

Všechny obory jsou naplněny a funkční.  
 
Počty žáků :  HO – individuální studium: 438 žáků 
                      HO – kolektivy:   20 
                      VO:    117 žáků 
                      TO:    86 žáků 
                      LDO:    18 žáků 
Studium pro dospělé:    9 studujících 
Z tohoto pobočka Česká Skalice:  78 žáků 
Ostatní informace v příloze dokument S 24 01 
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2.2   Vzdělávací programy (učební plány) 
 
Školní vzdělávací program – ŠVP Základní umělecké školy Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují 
je ze dne 1.9.2015 podepsaný ředitelem Miloslavem Vondřejcem - je úplný, zavedený a funkční. 
Byl zaveden pilotní projekt hudební nauka v praxi. V tomto projektu se snažíme propojit výuku hudební 
teorie s praxí hráče v malém a začátečnickém orchestru. 
 
 
 
 

3.  Rámcový popis personálního zabezpečení školy 
 
Pracovní kolektiv školy je stabilizovaný. Počet zaměstnanců školního roku 2019/2020 byl 40 pedagogů 
a z tohoto množství 3 učitelky čerpají mateřskou dovolenou. Dále máme nepedagogické zaměstnance 
- 3 uklízečky a 1 účetní – hospodářku. 
Do kolektivu patří i externí pracovníci a to : 1 mzdová účetní, 1 uklízečka (pobočka Česká Skalice) a 1 
specialista ICT a správce webu.  
 
 

1. Příjem nových pedagogů na uvolněná místa dechového oddělení : 
 
Monika Čermáková – příčná flétna 
Hana Řezníčková Kukulová – příčná flétna 
MgA. Zdeněk Berger – zobcová flétna-hoboj 
Josef Douděra – zobcová flétna, klarinet, saxofon (pobočka Česká Skalice) 

 
 

3.1 Údaje o pedagogických pracovnících 
 
Jméno a příjmení: Obor: Vzdělání: Praxe: Aprobace: Typ

: 

Bartoň Miroslav H Lad. škola J. Deyla, konzervatoř Brno 37 klarinet Int. 

MgA. Zdeněk Berger H Moravská univerzita v Ostravě 18 Zob. Flétna 

hoboj 

.Int. 

Bc. Čechovič Martin, DiS. H Stud. PgF H. K, konzervatoř Pardubice 4 klarinet Int. 

Mgr. Špačková Veronika, DiS.  T .PgF H.Králové  10 tan. obor Int. 

Dostálová Petra H Konzervatoř Brno 36 klavír Int. 

Mgr. Effenberková Lenka  V Ped. fak. Praha 34            výtv. obor Int. 

 Monika Čermáková H Studující-Janáčkova konzervatoř Ostrava 0 Příčná flétna Int.  

Mgr.  Gaberová Jaroslava H VŠPgPraha  60 klavír Int.  

Mgr. et Mgr.Homonaiová Klára  H PgF Hradec Králové  10 HV, housle Int. 

Hvězda Tomáš H Vojenská hudební škola VN Roudnice  19 lesní roh Int. 

Douděra Josef H Vojenská hudební škola VN Roudnice 28 Klarinet, sax Int.  

Hanna Kalynyč H Státní univerzita M. Rivne , Ukrajina 12 akordeon Int. 

BcA. Václav Kárník, DiS. H Konzervatoř Praha, AMU Praha 6 pozoun Int.  

Mgr. Killarová Petra  V PGF Ostrava, SUPŠ Turnov 22 sochařství Int. 

Mgr. Urbanová Lidmila,DiS.  H VŠP Hradec Králové,Konzervatoř Pce 24 varhany Int. 

Korbel Petr H Konzervatoř Praha  43 bicí nástroje Int. 

 MgA. Kotěrová Lucie LDO JAMU Brno 6 LDO Int. 

Matějů Jaroslava H Konzervatoř J. Deyla Praha 39  klavír, trubka Int. 
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Mgr.Mertlíková Magdalena  H PgF Praha 21 HV a pěv. sbory Int. 

Netíková Ludmila H Konzervatoř Brno 34 kytara Int. 

Hana Řezníčková Kukulová H Konzervatoř Pardubice 18 Příčná flétna Int. 

Mgr. Peřina Ladislav  LDO AMU Praha 47  LDO Int.  

Mgr. Petříková Viktorija  H VŠPgF Kirovohrad UK  28 klavír Int.  

Mgr. Remeš Kamil, DiS. H Konzervatoř Pardubice, MU Brno  25 kytara Int. 

MgA . Rybáček Jaroslav  H Konzervatoř Pardubice, JAMU Brno 21 violoncello Int. 

Rybáčková Irena, dipl. um. H Konzervatoř Pardubice  21 housle Int. 

Slánská Adéla, DiS. H Konzervatoř J. Deyla Praha 15 klavír, flétna Int. 

Staněk Pavel H Konzervatoř Pardubice 22 kontrabas Int. 

MgA.Staňková Jaroslava, PhD.  H Konzervatoř Pardubice, JAMU Brno 30 klavír Int. 

Štěpánová Miloslava H Konzervatoř Praha 42 violoncello, HN Int. 

Švorčíková Marie H Konzervatoř Teplice  41 klavír Int. 

Topková Jana H Studium LŠU 1. a 2. Stupeň soukromé st 30 klavír Int. 

Mgr. Válková Ludmila T PgF Olomouc, konzervatoř Duncan centr  11 TO, VO Int. 

Mgr. Věříšová Ilona  H PgF Olomouc, konzervatoř Brno 31 zpěv Int. 

Vítová Pavlína H Konzervatoř Pardubice 22 klavír Int. 

PaedDr. Vlčková Alena  H PgF UK Praha 31 HV Int. 

Mgr. Vlčková Věra, DiS.  H Konzervatoř Pardubice, PgF H. Králové 19 housle Int.  

Vondřejc Miloslav H Konzervatoř Kroměříž 47 klavír Int. 

Mgr. Vondráček Jiří H PgF České Budějovice 37 klavír Int.  

Vrbová Anna H Konzervatoř Praha 42 violoncello Int. 

K 15. září 2019 
 

3.2 Údaje o nepedagogických pracovnících 
 

Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 

Uklizečka čp. 1209 1 Vyučena 

Uklizečka čp.1218 1 Vyučena 

Uklizečka čp 1238 1 Vyučena 

Účetní – hospodářka 1 Střední - odborné 

 

3.3 Údaje o externích pracovnících 
 

Náplň práce Úvazek Pracovně - právní vztah 

Mzdová účetní - Dohoda 

Správce ICT a webu - Dohoda 

Uklizečka Česká Skalice - Dohoda 
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4. Zápis k základnímu uměleckému vzdělávání 
 
 

4.1   Zápis na ZUŠ podle oborů 
 
Ve školním roce 2019/2020 nastoupilo ke studiu celkem 688 žáků. Celková kapacita školy daná 
zřizovací listinou je 700 žáků. Do tohoto stavu se nezapočítávají žáci studia pro dospělé (SPD).  
Konkrétní počty žáků podle oborů ve srovnání s minulými obdobími uvádí následující tabulka. Rok 
2019/2020 je podrobněji zpracován v příloze (Výkaz S-24 01) 
 

Rok 
Obor 

2011 
2012 

2012 
2013 

2013 
2014 

2014 
2015 

2015 
2016 

2016 
2017 

2017 
2018 

2018 
2019 

2019 
2020 

Změna 

HO 451 443 468 456 445 454 455 465 458 -7 

VO 78 93 99 99 107 120 120 125 117 -8 

TO 128 136 126 119 108 96 99 78 86 +8 

LDO 11 5 6 24 23 21 22 29 18 -11 

Celkem 668 677 699 698 683 691 696 697 679 -18 

SPD 32 23 1 2 11 6 4 3 9 +6 

Celkem 700 700 700 700 694 697 700 700 688 -12 

 
 

   4.2 Prezentace ZUŠ před přijímacím řízením v ZŠ, MŠ 
 

Z důvodu uzavření škol ve druhém pololetí školního roku, které způsobila pandemie viru Covid 
19, byly veškeré aktivity a koncerty zrušeny.  

    
 

4.3 Přijímací řízení: 
  
Přijímací řízení pro žáky na další školní rok 2020/2021, nebylo provedeno standardním způsobem, 
ale formou samovolného přihlašování žáků přes naše www.stránky. Přijímání žáků na nový školní 
rok 2020/2021, bylo ponecháno v platnosti na celé období konce druhého pololetí školního roku, 
po čas prázdnin až do poloviny měsíce září 2020. Podmínky přijímání byly komunikovány s rodiči 
pomocí našich www.stránek, v městském rozhlase a za pomoci Novoměstského zpravodaje. 
Přijímací řízení probíhalo pomocí elektronické přihlášky nebo osobního kontaktu zákonných 
zástupců nových uchazečů o studium. 

 
 

4.4  Postupové zkoušky žáků do dalších ročníků 
 

Postupové a absolventské zkoušky se nekonaly standardně, ale v rámci jednotlivých tříd pouze za 
účasti třídního učitele. Tento systém byl doporučen státními hygienickými nařízeními, kdy bylo 
žádoucí pobývat v místnosti s co nejmenším počtem osob a tímto eliminovat možnost rozšíření 
nákazy. 
 
 

4.5 Výsledky přijímacího řízení na umělecké školy 
 

1. Střední umělecké školy 

Název školy a studijní zaměření Jména žáků 

SŠPTP Velké Poříčí, obor grafický design Tereza Dyntarová 

SUPŠ sochařská a kamenická, Hořice, obor 
sochařství 

Julie Rybáčková 

http://www.stránky/
http://www.stránek/
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SUPŠ hudebních nástrojů a nábytku, Hradec 
Králové 
obor uměleckořemeslné zpracování dřeva 
obor umělecký truhlář a řezbář 

Frank Julius Gazdík 

SUPŠ Ústí nad Orlicí, obor grafický design Vojtěch Moravec 

SUPŠ Praha Kamila Kodýtková 

Střední pedagogická škola Litomyšl Veronika Crkalová 

 
2. Vyšší umělecké školy 

Název školy a studijní zaměření Jména žáků  

konzervatoř Pardubice– varhany    F .Baudisch            

 
3. Vysoké školy s uměleckým zaměřením 

Název školy a studijní zaměření Jména žáků 

- - 

 

5. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních 
pracovníků školy 

 
Název semináře 
 

Obor Datum Počet 

zaměstnanců 

Hra na varhany HO 14.9.2019 1 

Celostátní setkání učitelů HN na ZUŠ HO 9 – 11.10.2019 1 

Spisová služba v praxi ředitelství 31.10.2019 2 

Setkání ředitelů ředitelství 19.-20.11.2019 1 

iZUŠ na praktických příkladech HO 12.11.2019 1 

Kytarové soboty – Brno, vzdělávání ped. pracovníků HO 14.3.2019 1 

Kytarové soboty – Brno, vzdělávání ped. pracovníků HO 14.12.2019 1 

Kytarové soboty – Brno, vzdělávání ped. pracovníků HO 21.3.2020 1 

Kytarové soboty – Brno, vzdělávání ped. pracovníků HO 25.4.2020 1 

Kytarový festival Mikulov HO  1 

Sociálně emoční učení HO 12.5.2020 1 

Využití nových metod a forem v počátcích výuky 

houslové hry na ZUŠ 

HO 28.11.2019 2 

Mezinárodní kytarový festival Brno  1.-7.8.2020 1 

    

Plnění šablon II. Z grantové výzvy VVV MŠMT :    

V tomto školním roce jsme plnili druhou etapu 

z dvouletého období šablony II. 

HO,TO,VO Průběžně v roce 20 

Konference Charanga - česko ředitelství 26.2.2020 2 

Dějiny kytary HO 15.1.2020 1 

Čechy 20. století HO 19.2.2020 1 

Seminář "Peněžní fondy" Ekonom.ús. 13.2.2020 1 

Školení - archivní legislativy, vedení spisové služby 

Školení -příprava a sestavení mezitímní účetní závěrky 

PO se zaměřením na dlouhodobý majetek, transféry a 

fondy 

Ekonom.ús. 23.6.2020 

28.6.2020 

1 

1 

školení Závěrka roku Ekonom.ús. 19.11,2019 1 
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6. Údaje o aktivitách školy a prezentaci školy na veřejnosti 
 
      V dnešní moderní a dynamické době je prezentace školy na veřejnosti nezbytnou nutností. Škola 
se snaží prezentovat svou činnost různými uměleckými vystoupeními a koncerty jak pro město, tak i 
pro jiné příspěvkové organizace (Školy NOME, OÁZA, NONA, Městské muzeum, Městský klub atd….).  
      Již dlouhodobě škole chybělo vizuální označení takzvané logo, aby bylo na první pohled jasné, že 
produkci pořádá anebo podporuje naše ZUŠ. V tomto směru jsme uspořádali otevřenou soutěž o logo 
školy a ze třinácti návrhů jsme vybrali naše současné logo, které zpracovalo grafické studio ARTVO. 
 
      V tomto roce probíhaly aktivity školy pouze do prosince roku 2019. Ve druhém poletí (březen) byly 
školy uzavřeny a výuka probíhala na dálku. Naše ZUŠ díky aktivitě našeho učitele hry na klarinet  
Martina Čechoviče a díky použití mobilních technologií, odesílala natočené vystoupení našich žáků 
hudebního oboru do Domova seniorů OÁZA, kde si mohli klienti OÁZY tyto vystoupení prohlédnout na 
tabletu nebo počítači.  

 
 

6.1  Celoškolní události 
 
V letošním roce jsme z důvodu uzavření škol ve druhém pololetí, kdy probíhá největší část prezentace 
naší školy formou vystoupení aj. žádnou celoškolní událost nepořádali. 
 
 
 
 
 

6.2 Hudební obor 
 
1.Oddělení klávesových nástrojů: 
 
veřejná vystoupení: adventní koncert žáků varhanního odd. Husův sbor 10. 12. 2019 ve spolupráci se 
sólisty pěveckého oddělení a pěveckým sborem Malíček (Urbanová) 
 
vánoční interní vystoupení:      18. 12. 2019 třída M. Vondřejce 
                                                 18. 12. 2019 třída J. Matějů 
                                                 19. 12. 2019 třída H. Kalynyč 
                                                 20. 12. 2019 třída A. Slánské 
 
Interní vystoupení:                    25. 2. 2020  třída P. Dostálové 
                                                  27. 2. 2020 třída M. Švorčíkové 
                                                    4. 3. 2020 třída J. Topkové 
Veřejné koncerty:                      12. 6. 2020  Noc kostelů kostel Nejsvětější Trojice (recitál A. Bártové   
                                                 a F. Baudische) 
                                                 12.6.2020 Noc kostelů kaple Slavětín (F.Baudisch) - připravila      
                                                  L.Urbanová 
 
Celostátní soutěž ZUŠ ve hře na klavír   
          
školní kolo:            22. 1. 2020   zúčastnilo se 21 žáků a jedna dvojice čtyřruční hry 
 
okresní kolo:         3. 3. 2020 v ZUŠ Náchod 
Výsledky našich žáků:       3 x 1.cena s postupem do krajského kola:  A.Staňková, T.Správka a  
                                           čtyřruční dvojice E. Grimová, A. Švorčíková 
                                           6 x 2.cena: M .Erbanová, A Švorčíková, L. Fiedlerová, V. Bibrlová, F.  
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                                           Baudisch, V.Vlčková 
                                       1 x 3.cena: N. Rejtharová 
3x zvláštní cena poroty za interpretaci skladby:  F.Baudisch, V.Vlčková, V. Bibrlová 
 
Březen -květen probíhalo vyučování distančně (na dálku). 
Pořádání akcí bylo silně narušeno nutností distanční výuky v souvislosti s celostátními opatřeními. 
 
Petra Dostálová – vedoucí oddělení 
 
2. Oddělení smyčcových a strunných nástrojů: 
 
Smyčcové oddělení spolu s kytarovým oddělením připravilo svým žákům ve školním roce 2019/2020 
opět celou řadu zajímavých akcí a podnětů pro rozvoj sólové, komorní a orchestrální hry. Žáci 
reprezentovali velmi úspěšně naši školu na soutěžích, zušlechťovali kolektivní hru na soustředěních a 
předváděli své hráčské dovednosti na interních i veřejných koncertech. 
 
V prvním pololetí školního roku si řada žáků chystala repertoár do sólové soutěže základních 
uměleckých škol. V letošním roce byly vypsány soutěžní kategorie pro hráče na kytaru, smyčcové 
nástroje a koncertantní dua. V lednu proběhly školní přehrávky a nominace do okresních/krajských kol. 
Bohužel krajská kola už byla zrušena, stejně jako celá řada akcí ve druhém pololetí. Výuka v části 
druhého pololetí byla zachována distanční formou na dálku. Pedagogové i žáci se vypořádali 
s nečekanou situací s nadhledem.    
 
Největší změnou školního roku 2019/2020 byla změna rozmístění učeben v celé škole. Stěhování se 
výrazně dotklo celého smyčcového oddělení. Pedagogové se s novými třídami sžívali v průběhu roku 
a postupně, ve spolupráci s vedením školy, jsme zařizovali učebny a společné prostory. Přestěhován 
byl i notový archiv a sklad nástrojů. Dovybavení učeben bude pokračovat v následujícím školním roce 
2020/2021.  
 
Díky uvolnění značné finanční částky vedením školy, se nám podařilo nakoupit nové nástroje 
a opravit část nástrojů a příslušenství v majetku školy. Generální opravy nástrojů a obnova nástrojů 
je důležitá pro zachování kvality výuky.    
   
Přehled akcí s účastí smyčcového a kytarového oddělení  
 
1. pololetí:  
24. 9.   Janského plaketa – vystoupila K. Šrůtková             15:00, Muzeum Č. Skalice 
3. 10.  přehrávka žáků K. Homonaiové   17:00, třída 24  
12. 11.  přehrávka žáků K. Homonaiové   15:30, třída 24  
14. 11.  přehrávka žáků K. Homonaiové   17:00, třída 24  
15. – 17. 11. soustředění Cvrčků K. Homonaiové a smyčcového soubor Šmytec  V.Vlčkové  
 Roubenka Sedloňov  
29. 11.  přehrávka Archi con Brio J. Rybáčka  18:00, sál ZUŠ  
5. 12.  Adventní koncert Archi con Brio J. Rybáčka 17:00, Ev.kos. Bohuslavice  
6. 12.  Vánoce s květinou – soubor Šmytec V. Vlčkov         14:30, zámek  
6. 12.  Benefiční koncert Archi con Brio J. Rybáčka 17:00, zámek N. M. n. M. 
12. 12.  přehrávka žáků I. Rybáčkové a J. Rybáčka  14:00, sál ZUŠ  
12. 12.  přehrávka žáků K. Homonaiové   17:00, sál ZUŠ  
16. 12.  Vánoční koncert žáků K. Homonaiové  17:00, sál ZUŠ  
17. 12.  Adventní koncert sm. souboru Šmytce V. Vlčkové a pěveckých sborů Palečku  
                       a Prostředníčku M. Mertlíkové                                  17:00, Pyramida 
18. 12.  Vánoční koncert žáků L. Netíkové   18:00, sál ZUŠ  
14. 1.  přehrávka žáků V. Vlčkové    18:00, sál ZUŠ  
16. 1.  přehrávka žáků I. Rybáčkové a J. Rybáčka  14:30, sál ZUŠ  
16. 1.  přehrávka žáků V. Vlčkové    16:30, sál ZUŠ  
21. 1.  Interní koncert I. žáků V. Vlčkové   16:00, sál ZUŠ  
23. 1.  přehrávka žáků I. Rybáčkové a J. Rybáčka  14:30, sál ZUŠ  
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23. 1.  přehrávka žáků V. Vlčkové    16:30, sál ZUŠ  
27. 1.  Interní koncert žáků K. Homonaiovéa A. Vrbové 17:00, sál ZUŠ  
28. 1.  Interní koncert II. žáků V. Vlčkové   15:30, sál ZUŠ  
30. 1.  přehrávka žáků I. Rybáčkové a J. Rybáčka  14:30, sál ZUŠ  
31. 1.  party do FHK – žáci K. Homonaiové, P. Staňka a A.Vrbové 9:00 – 12:15,třída   
 
 
 2. pololetí:  
4. 2.  školní přehrávka na celostátní soutěž ZUŠ – kytara  8:30 – 12:00, sál ZUŠ  
4. 2.  přehrávka žáků I. Rybáčkové a J. Rybáčka  14:30, sál ZUŠ  
6. 2.  Interní koncert žáků I. Rybáčkové a J. Rybáčka 16:00, sál ZUŠ  
8. 2.  zkouška žáků ve Filharmonii Hradec Králové 10:00 – 13:00  
10. 2.  školní přehrávka na celostátní soutěž ZUŠ – smyčce 8:00 – 13:30, sál ZUŠ  
13. 2.  přehrávka žáků I. Rybáčkové a J. Rybáčka  14:30, sál ZUŠ   
17. 2.  Interní koncert žáků K. Remeše   16:00, sál ZUŠ  
17. 2.  přehrávka žáků K. Homonaiové   17:30, třída 24  
18. 2.  Interní koncert žáků L. Netíkové   16:00, sál ZUŠ  
20. 2.  přehrávka žáků I. Rybáčkové a J. Rybáčka  14:30, sál ZUŠ  
20. 2.  přehrávka žáků V. Vlčkové    16:30, sál ZUŠ  
27. 2.  Interní koncert žáků I. Rybáčkové a J. Rybáčka 16:00, sál ZUŠ  
2. 3.  přehrávka žáků K. Homonaiové   14:00, sál ZUŠ  
3. 3.  přehrávka žáků V. Vlčkové    18:00, sál ZUŠ  
5. 3.  přehrávka žáků V. Vlčkové    16:30, sál ZUŠ  
6. 3.  okresní kolo celostátní soutěže ZUŠ - vrchní smyčce ZUŠ Broumov  
7. 3.  konzultace na konzervatoři - žáci K. Homonaiové dopoledne, Pardubice   
 
Od 16. 3. do konce školního roku byly všechny další naplánované akce zrušeny. 
                                                    
19. 6.  výběr nových nástrojů pro žáky a ZUŠ  9:00, sál ZUŠ  
20. 6.  vystoupení sm. souboru Šmytec V. Vlčkové  11:00, sál ZUŠ  
23. 6.  závěrečný výlet sm. souboru Šmytec V. Vlčkové 16:00-20:00 
25. 6.     Koncert (nejen) absolventů - L. Netíková                17:30, sál ZUŠ  
                           
Soutěže s účastí smyčcového a kytarového oddělení  
 
4. 2. 2020 – školní přehrávka – kytary   
pedagogové Lidmila Netíková a Kamil Remeš připravili celkem 5 žáků – sólistů a jedno kytarové duo  
  
10. 2. 2020 – školní přehrávka – smyčce  
pedagogové Klára Homonaiová, Jaroslav Rybáček, Irena Rybáčková, Věra Vlčková a Anna Vrbová 
připravili celkem 17 houslistů, 1 violistku a 5 violoncellistů   
  
3. 3. 2020 – okresní kolo ve hře na kytaru – Hronov  
V okresním kole školu reprezentovali tři sólisté a jedno kytarové duo.   
Vojta Bořek - 2. cena  
Jan Ježek - 2. cena   
Martina Rohulánová - 1. cena  
kytarové duo (Vlčková, Prausová) - 1. cena  
  
6. 3. 2020 – okresní kolo ve hře na housle a violu – Broumov  
V okresním kole školu reprezentovala 1 violistka a 14 houslistů. 
Eliška Rydlová (viola) - 2. cena 
Eliška Davidová - 2. cena 
Agáta Hlaváčková -  1. cena s postupem  
Karolína Jahnová - 2. cena 
Ester Králová - 3. cena 
Jan Krištof -3. cena 
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Ester Kubíčková - 1. cena s postupem 
Kateřina Leitnerová -  1. cena s postupem 
Dorota Macková - 2. cena  
Ráchel Macková - 2. cena  
Klára Machová -  2. cena 
Jan Šesták - 3. cena 
Ellen Šmídová -  1. cena s postupem 
Kristýna Šmídová - 1. cena s postupem                                                        
Adéla Šrůtková - 1. cena s postup 
24. 3. a 25. 3. 2020 – krajské kolo ve hře na housle, violu, violoncello a kontrabas – Hradec Králové  
Krajská kola byla zrušena. Naši školu měli jet reprezentovat houslisté Agáta Hlaváčková, Ester 
Kubíčková, Kateřina Leitnerová, Ellen Šmídová, Kristýna Šmídová, Adéla Šrůtková              a 
violoncellisté Eliška Dvořáková, Tadeáš Macek a Václav Večeřa.   
 
Klára Homonaiová – vedoucí oddělení 
 
 

 
 
 
3. Dechové oddělení a oddělení bicích nástrojů: 
 
Tento školní rok byl poznamenán karanténou z důvodu prevence šíření nemoci COVID-19 a z toho 
důvodu nebylo možné dokončit naplánované akce, přičemž většina z nich byla naplánována právě 
na toto období - po jarních prázdninách. I přes to byl uplynulý školní rok pro oddělení úspěšný, a 
to mimo jiné dokončením tříd pro dechové oddělení i pro oddělení bicích nástrojů. Bicí oddělení má v 
současné době dvě třídy a díky tomu je možné oddělit melodické nástroje, jako je například marimba 
a provádět komorní hru. Dále jsou třídy dostatečně odizolované a díky tomu nejsou přeslechy z 
výuky do jiných vyučování. Dalším úspěchem bylo zařazení vyučovacího předmětu Hudební nauka v 
praxi, ve kterém je spojena hra na nástroj a hudební nauka. Ohlas od žáků a rodičů je velmi kladný a 
v neposlední řadě díky tomuto kroku vznikla příprava pro hru v Dechovém orchestru. Jako další byla 
započata obměna aparátu dechových nástrojů.  
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Vystoupení žáků 2019: 
  
14. září  - Dny evropského dědictví - Fanfárová skupina a Dechový orchestr  
20. září  - Broumov - Dechový orchestr  
30. listopadu - Česká Skalice - Interní vystoupení třídy J. Douděry  
6. prosince - Mezioborový koncert - Dechový orchestr  
13. prosince  - Vánoční besídka třídy Václava Kárníka  
17. prosince - Vánoční koncert Dechového orchestru v Náchodě   
18. prosince - Nové Město nad Metují - Vánoční koncert třídy J. Maťějů  
3. února 2020- Nové Město nad Metují - třídní koncert Z. Bergra a M. Čechoviče  
 
 Martin Čechovič – vedoucí oddělení 
 
4. Pěvecké oddělení a hudební nauka: 
  
plánované akce do počátku března 2020 splněny 
zvládnutí distanční výuky dle možností  
zabydlení v budově čp. 1218 
 
 6.10 vítání občánků Slavětín nad Metují / zpěvačka Tereza Hoffingerová /  
9.-11.10. Bystré u Poličky Celostátní setkání učitelů HN  
12.10. Paleček Křest CD skupiny Fukanec kino 
16. 10. Setkání okresní pěvecké sekce / Nuáchod /  
18. – 20. 10. Roubenka Sedloňov – soustředění pěv. sboru Paleček  
20.10. vítání občánků Mezilesí / p.uč. Vondřejc, zpěvačka Klára Machová /  
22.11. Pocta svaté Cecilii / Česká Skalice / duo Kozáková – Růžičková  
5. 12. Vánoce s květinou – vernisáž Paleček  
6. 12. Vánoce s květinou – pásmo koled zpěváků z České Skalice, Prostředníček 
6. 12. Sokolovna TO, DO a Paleček  
7.12. Vánoce s květinou - Malíček  
10. 12. Husův sbor vánoční koncert Malíček, varhaníci a sólisté  
11.12. Národní divadlo balet Louskáček / s TO /  
11.12. Česko zpívá koledy / Česká Skalice /  
12.12. Vánoční vystoupení pro důchodce / Česká Skalice /  
15.12. Živý betlém / s TO, LDO / 
17. 12. Pyramida vánoční koncert Šmytec, Prostředníček, Paleček 
 20.1. Pardubice NIDV – Využití nových metod a forem …– lektor Alena Tichá Ph. D.  
17. 2. Oblastní kolo pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek 2020  
26.2. Hradec Králové – Charanga – výuková metoda  
2.3. interní vystoupení pěveckého oddělení Nové Město n. Met.  
4. 3. Interní vystoupení pěveckého oddělení Česká Skalice kovit nahrání klipů pro OÁZU 12.6. Noc 
kostelů  
20.6. sborové vystoupení pro rodiče / plus trio / Malíček, Prostředníček  
25.6. závěrečné setkání pěveckých sborů  
 
 

Ilona Věříšová – vedoucí oddělení 
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Soupis kolektivních souborů HO ZUŠ 2019/2020: 
 

Dechový orchestr 35 žáků 

Malý dechový orchestr – (HN v praxi)      12 žáků 

Pěvecký sbor Malíček (5- 7 let) 12 žáků 

Pěvecký sbor Prostředníček (8–11 let) 20 žáků 

Pěvecký sbor Paleček (12–18 let) 20 žáků 

Smyčcový soubor Šmytec                      16 žáků 

Cvrčci I, II 5 žáků 

Fanfárová skupina  5–6 žáků 

Archi con Brio 27 žáků 

a další příležitostné komorní soubory. 

   6.3 Výtvarný obor 
 
Ve školním roce  2019 -2020 jsme v měsíci listopadu uskutečnili exkurzi do Veletržního paláce na 
jedinečnou a troufám si říci neopakovatelnou výstavu sochaře a umělce Alberta Giacomettiho. 
Nezapomenutelné výpravy se zúčastnilo 46 žáků školy za doprovodu 4 dospělých. Exkurze měla 
velmi kladné ohlasy účastníků.  
Dvě žákyně VO Tymelová a Šmídová s erby se zvířecí tématikou se zúčastnily výstavy, kterou 
pořádala ZOO Praha. 
Bohužel nám potom karanténa covid-19 znemožnila účastnit se dalších soutěží a výstav.  
Na konci roku jsme poslali výtvarné práce do Knihovny města Hradce Králové a zúčastnili se dětské 
soutěže na téma Evropské báje a pověsti. Práce našich dětí byly hodnoceny velmi kladně a animace 
příběhů měly velký úspěch a byly prezentovány na Facebooku knihovny. 
 
 Lenka Effenberková – vedoucí oddělení 
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6.4 Taneční obor 
 
Úspěchy a aktivity tanečního oboru 2019/2020  
 
• Vánoční vystoupení tanečního oboru  
• Tanfest Jaroměř – přehlídka scénického tance  
• hudebně pohybové pásmo Živý betlém  
• vystoupení v rámci akce DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ  
• představení na skautském plese  
• taneční vystoupení na K-ples  
 
Ludmila Válková Vedoucí oddělení 
 
 
 
 

 
¨ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

18 
 
 
 

   6.5 Literárně dramatický obor 
 
 
 

Výuka v literárně dramatickém oboru 

probíhala standardně, ale pandemie Covid 19 

znemožnila jakoukoliv prezentaci vytvořených 

představení na veřejnosti. 

 

Ladislav Peřina – vedoucí oboru 

 

 

 

 

 
 

 

6.6 Pobočka Česká Skalice 2019/2020 
 

V tomto školním roce fungovala pobočka ZUŠ v České Skalici 13. rokem. 1. září 2019 jsme výuku zahájili 
v nových prostorách. Výměnou za třídy, které jsme užívali doposud a kam se přesunuly speciální třídy, 
jsme získali učebnu, která bude sloužit jenom pro výuku naší pobočky. Původně malou tělocvičnu jsme 
proměnili na malý sálek, kde pořádáme vystoupení a probíhá zde i výuka hudební nauky a také 
individuální hodiny. Vybavili jsme ji kobercem, židlemi se sklopnými pultíky, magnetickými tabulemi a 
psacím stolem. Dále můžeme používat učebnu pro výuku dyslektiků, jazykovou učebnu a hudebnu ZŠ. 
Všechny učebny se nacházejí v budově ZŠ Komenského 554, kde sídlí 1. stupeň.  
 
-Výuku hry na klavír, zobcové flétny, kytaru, klarinet, saxofon, sólový zpěv a hudební nauku vyučovalo 
u nás 9 učitelů.  
-Celkem k nám docházelo 78 žáků, 41 na klavír, 16 na sólový zpěv, 9 na flétny, 8 na kytaru, 4 na klarinet 
a saxofon. 
-Literárně dramatický obor jsme neotevřeli z důvodu pokračující mateřské dovolené vyučující.   
-Rovněž taneční obor se nepodařilo obnovit. 

 

Průběh školního roku, akce a vystoupení 
1. 9. – zahájení výuky v nových prostorách 
2. 9. – 6. 9. – zápisy a domluvy rozvrhů 
21. 10. – Za město krásnější – předávání ocenění (M. Hruša, kytara 5. r.) 
13. 11. – interní vystoupení žáků p uč. J. Douděry a p. uč. J. Gaberové, sálek ZUŠ 
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22. 11. – Pocta svaté Cecílii – vybraní žáci, sálek ZUŠ 
2. 12. – Den otevřených dveří ZŠ a pobočky ZUŠ 
11. 12. – zájezd na představení baletu Louskáček do ND 
11. 12. – Česko zpívá koledy, chodba ZŠ v přízemí 
             – vánoční vystoupení pěvecké třídy I. Věříšové 
9. 12. – 20. 12. – vánoční interní vystoupení, sálek ZUŠ, Modlitebna čs. bratří 
9. 1. – zkoušky z HN 
27. 1. – 31. 1. – pololetní vysvědčení 
17. 2. – účast v oblastním kole pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek (E. Formánková) 
3. 3. – okresní kolo klavírní soutěže ZUŠ v Náchodě  
4. 3. – interní vystoupení žáků p. uč. I. Věříšové 
6. 3. – polep klaviatury na vnitřní schody vedoucí do pobočky 
16. 3. – 11. 5. – distanční výuka z důvodu karantény proti šíření koronaviru 
11. 5. – obnovení prezenční výuky za přísných hygienických opatřeních 
              (někteří žáci do konce školního roku využívali možnost distanční výuky) 
červen – vybavení sálku ZUŠ novým nábytkem        
             – postupové zkoušky proběhly bez komise 
Naši žáci se připojili k projektu p. učitele M. Čechoviče a pro Domov seniorů Oáza v Novém Městě 
nad Metují natočili během karantény krátký medailonek a nahráli skladbu na video pro zpestření 
života obyvatelů Domova. 

 

Úspěchy 
3. 3. – OKRESNÍ KOLO KLAVÍRNÍ SOUTĚŽE ZUŠ V NÁCHODĚ: 
1. místo s postupem do krajského kola – Ella Grimová, Tadeáš Správka 
                                                                      – Ella Grimová a Antonie Švorčíková - čtyřručně 
2. místo – Antonie Švorčíková 
zvláštní cena – Veronika Bibrlová za skladbu Elegie  
(všichni žáci p. uč. V. Petříkové) 
 
Krajské kolo se bohužel neuskutečnilo z důvodu opatření kvůli šíření koronaviru. 
 
vedoucí pobočky ZUŠ PaedDr. Alena Vlčková 

 

7. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech  financovaných 
z cizích zdrojů 

 
 
Spolupráce s rodiči je trvalou a důležitou součástí práce všech učitelů. Rodiče jsou organizování v 
SRP ZUŠ (Sdružení rodičů a přátel Základní umělecké školy). Bez jejich podpory bychom nemohli 
uskutečnit všechny naše vystoupení a koncerty, které během roku absolvujeme. SRP ZUŠ vybírá od 
žáků poplatek, v současné době 50 Kč na rok. Dále organizuje některé naše akce a aktivně se zapojuje 
ve výběru peněz ze vstupného. Tyto peníze jsou uloženy na účtu SRP ZUŠ a jsou použity na základě 
požadavků jednotlivých učitelů na soustředění orchestrů – sborů, nákup vstupenek na různá 
představení, pronájem sálů, dopravu atd. 
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8. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
 
 
Od ledna 2019 se škola zapojila do operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – tzv. Šablony 
II s dotací 1 350 160 Kč. 
V letošním školním roce bylo schváleno ministerstvem již druhé období, což v našem případě znamená 
splnění cca 70% šablon. 

 
 

9. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 
 
 
Škola organizuje výuku pro dospělé (viz příloha – výkaz S 24 01). Ve většině případů jsou 
to naši bývalí žáci, kteří ukončili studium II cyklu a chtějí pokračovat ve studiu. Škola těmto 
zájemcům o studium umožňuje studovat za školné, které mají ostatní žáci až do ukončení 
středoškolského vzdělávání a poté pokračovat ve studiu pro dospělé za zvýšené školné. 
 
 

10. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené českou školní inspekcí 
 

V tomto školním roce nás ČŠI nenavštívila. 
 
 
 
 
 
 
 

11. Základní údaje o hospodaření školy 
 

 

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2019/2020 

 
Přílohy :  1.Úplata za vzdělávání ve školním roce 2019/2020 
  2.Výkaz o základní umělecké škole (S 24-01) podle stavu k 30.9.2019 
  3.Realizace zákona č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím 
  4.Schválení příspěvku na rok 2020 
  5.Návrh rozpočtu na provoz PO na rok 2020 
  6.Závazné ukazatele rozpočtu přímých NIV pro rok 2020 
  


