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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. 

- Byly vymalovány chodby a učebny 2. patro. 
- Byly nakoupeny křesílka a stolek pro čekající rodiče – 2 patro 

 
Budova 1218 :   10 učeben hudební obor, 2 učebny hudební nauka, 1 počítačová učebna, 3 sklady   
                            nástrojů, 3 kanceláře vedení, 1 zasedací  
                           místnost, 1 archiv, wc + sprcha je součástí 9 učeben, 3 x wc samostatně 
Materiálně technický stav této budovy je v dobrém stavu. 
Stále není dořešena změna užívání budovy na statut školy, nicméně pronajímatel na této změně 
pracuje. 

- Byla dokončena výměna nábytku učeben 
- Byla dokončena instalace velkých zrcadel pro výuku 
- Vybavení zázemí pro pedagogy (lednice, mikrovlnná trouba, varná konvice) 

 
Budova 1238: 5 učeben hudební obor (smyčcové a kytarové oddělení), 2 ateliery výtvarný obor,  
                        1 taneční sál, 3 skladové prostory, 1 učebna VO– dílny (místnost s pecí na vypalování  
                        Keramiky), 1 sborovna 

- Byla dokončena výměna střešních oken. Dílo předáno bez závad a v bezvadném stavu. 
- Bylo nainstalováno nové osvětlení atelierů 
- Byly vymalovány chodby + ateliery. 
- Byla zřízena nová učebna pro VO v suterénu – dílna pro rozvoj manuální zručnosti žáků  

( řezání, pilování, modelování atd..) 
- Byla dokončena výměna nábytku učeben 
- Byla dokončena instalace velkých zrcadel pro výuku 
- Vybavení zázemí pro pedagogy (lednice, mikrovlnná trouba, varná konvice) 

 
Pobočka Česká Skalice: 4 učebny – klavírní a dechový obor + hra na kytaru 
  Stav propůjčených prostor je v dobrém stavu.Byla dokončena výměna nábytku učeben. 

1.5 Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou a programovým vybavením:            
• Stolní počítače: 13 ks  
• Notebooky: 39 ks  
• Tiskárny čb: 14 ks  
• Tiskárny b: 10 ks  
• Kopírky: 13 ks  
• Televize: 4ks  
• Zálohové zařízení Synology: 1 ks  
• Fotoaparáty: 2 ks  
• Ozvučovací technika: 2 ks  
• Nahrávací technika: 1 ks  
 

Komentář: Ve školním roce 2020/2021 byly dovybaveny třídy černobílou tiskárnou A4. Tyto tiskárny 
také nahradily barevné kopírky. Důvodem bylo narovnání podmínek všem pedagogům a finanční 
úspora při tisku. Dále proběhlo pořízení jedné multifunkční tiskárny (Konica-Minolta) formou 
pronájmu a díky tomu mají pedagogové přístup k multifunkční tiskárně v každé budově. Tento krok 
opět znamená úspory při tisku, protože náklady na těchto tiskárnách jsou nižší a škola má přehled o 
každém výtisku. Dále byla vybavena zkušebna ozvučovacím a nahrávacím zařízením. Toto zařízení 
bylo financováno z projektu „Šablony II.“ Nahrávací zařízení bude použito především pro tvorbu 
digitálního portfolia žáků a souborů školy. Dále bylo zakoupena ozvučovací technika do tanečního 
oddělení, a to z důvodu nutné modernizace. V tomto školním roce započala modernizace výtvarného 
oboru, do kterého byly pořízeny dva výkonné notebooky pro digitální tvorbu (animace, úprava 
fotografii) a digitální fotoaparát pro archivaci výstupů žáků. V neposlední řadě se začaly naplno 
využívat webové stránky (naplněnost dokumenty, kalendářem školy, sociální sítě, odkazy pro rodiče a 
podobně) .   Vypracoval: Bc Martin Čechovič – koordinátor IT 
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1.6 Nákup a investice do vybavení školy v roce 2019/2020: 
 
Investice:  
V letošním roce jsme pořídili investici do pobočky v České Skalici nákupem kvalitního nástroje 
(koncertní křídlo 180 000,-) 

 
Nákupy nového vybavení pro výuku a zkvalitnění výukového procesu v ZUŠ:    
 

1. ICT: 
- Nákup 4 ks malých laserových tiskáren do formátu A4 
- Nákup 1 ks inkoustové tiskárny - VO 
- Tiskárna + kopírka + scaner – pobočka ČS 
- Digitální fotoaparát - VO 
- Nákup kvalitního ozvučovacího zařízení do tanečního oboru 
- Nákup nahrávacího a ozvučovacího zařízení pro hudební obor 
- Nákup 5x notebook ( 2 x VO, 1 x TO, 1 x pěvecké oddělení, 1 x pobočka ČS) 
- Reproduktor bluetooth – smyčcové oddělení 

 
 

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

- Flétna příčná Yamaha 1 ks 
- Hoboj 
-  

Smyčcové oddělení: 
- Violoncello set ½ Ars 2 ks 
- Violoncello set ¾ Ars 1 ks 
- Povlak na kontrabas 2 ks 

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  
 
Klavírní oddělení: 

- Pianino Petrov – dar nadace Karel Komárek Family Foundation 
- Akordeon Weltmeister 

  
Výtvarný obor:  

- pomůcky pro výuku ( hlína, papíry, glazura, štětce atd…) 
- vybavení pro rozšíření výuky – animace ( osvětlení, pozadí, fotoaparát atd..) 
- kvalitní inkoustovou tiskárnu 
- pracovní stoly 
- generální oprava pece na keramiku 
- řezačka papíru 

 
Taneční obor : 

- kvalitní ozvučovací zařízení  
-  pomůcky pro výuku (lepící pásky na Baletizol, kostýmy ) 
- žíněnky 

 
Literárně dramatický obor :  

- Mikrofonní bezdrátová sada 6x 
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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: 446 žáků 
                      HO – kolektivy:   22 
                      VO:    129 žáků 
                      TO:    81 žáků 
                      LDO:    16 žáků 
Studium pro dospělé:    4 studujících 
Z tohoto pobočka Česká Skalice:  87 žáků 
(Ostatní informace v příloze - dokument S 24 01) 
 
 

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. 
 
Pokračujeme v projektu Hudební nauka v praxi, který je určen dechovým nástrojům a v tomto školním 
roce jsme jej rozšířili o smyčcové oddělení. 
 
 
 
 

3.  Rámcový popis personálního zabezpečení školy 
 
Pracovní kolektiv školy je stabilizovaný. Počet zaměstnanců školního roku 2020/2021 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 : 
 
Mgr. Pavel Malý – výuka klavíru + korepetice 
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3.1 Údaje o pedagogických pracovnících 
 
Jméno a příjmení: Obor: Vzdělání: Aprobace: Typ 

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

MgA. Zdeněk Berger H Moravská univerzita v Ostravě Zob. fl.hoboj .Int. 

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

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

Dostálová Petra H Konzervatoř Brno klavír Int. 

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

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

Mgr.  Gaberová Jaroslava H VŠPgPraha  klavír Int.  

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

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

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

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

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

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

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

Korbel Petr H Konzervatoř Praha  bicí nástroje Int. 

Mgr. Pavel malý H JAMU Brno Klavír Int. 

MgA. Kotěrová Lucie LDO JAMU Brno LDO Int. 

Matějů Jaroslava H Konzervatoř J. Deyla Praha klavír, trubka Int. 

Mgr.Mertlíková Magdalena  H PgF Praha HV a pěv. sbory Int. 

Netíková Ludmila H Konzervatoř Brno kytara Int. 

Hana Řezníčková Kukulová H Konzervatoř Pardubice Příčná flétna Int. 

Mgr. Peřina Ladislav  LDO AMU Praha  LDO Int.  

Mgr. Petříková Viktorija  H VŠPgF Kirovohrad UK  klavír Int.  

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

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

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

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

Staněk Pavel H Konzervatoř Pardubice kontrabas Int. 

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

Štěpánová Miloslava H Konzervatoř Praha violoncello, HN Int. 

Švorčíková Marie H Konzervatoř Teplice  klavír Int. 

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

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

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

Vítová Pavlína H Konzervatoř Pardubice klavír Int. 

PaedDr. Vlčková Alena  H PgF UK Praha HV Int. 

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

Vondřejc Miloslav H Konzervatoř Kroměříž klavír Int. 

Mgr. Vondráček Jiří H PgF České Budějovice Klavír korep. Int.  

Vrbová Anna H Konzervatoř Praha violoncello Int. 
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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 

 
 
 
 

4. Zápis k základnímu uměleckému vzdělávání 
 
 

4.1   Zápis na ZUŠ podle oborů 
 
Ve školním roce 2020/2021 nastoupilo ke studiu celkem 698 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 
2020/2021 je podrobněji zpracován v příloze (Výkaz S-24 01) 
 

Rok 
Obor 

2012 
2013 

2013 
2014 

2014 
2015 

2015 
2016 

2016 
2017 

2017 
2018 

2018 
2019 

2019 
2020 

2020 
2021 

Změna 

HO 443 468 456 445 454 455 465 458 468 +10 

VO 93 99 99 107 120 120 125 117 129 +12 

TO 136 126 119 108 96 99 78 86 81 -5 

LDO 5 6 24 23 21 22 29 18 16 -2 

Celkem 677 699 698 683 691 696 697 679 694 +15 

SPD 23 1 2 11 6 4 3 9 4 -5 

Celkem 700 700 700 694 697 700 700 688 698 +10 

 
 
 
 
 

   4.2 Prezentace ZUŠ před přijímacím řízením v ZŠ, MŠ 
 

Z důvodu uzavření škol, které způsobila pandemie viru Covid 19, byly veškeré aktivity a koncerty 
zrušeny.  
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4.3 Přijímací řízení: 
  
Přijímací řízení pro žáky na další školní rok 2021/2022, bylo provedeno formou otevřených dveří 
školy. Návštěvnost byla velmi malá, a tak jsme nechali v platnosti možnost samovolného 
přihlašování žáků přes naše www.stránky pomocí elektronické přihlášky. Možnost přihlášení žáků 
na nový školní rok 2021/2022, byla ponechána celé období konce druhého pololetí školního roku, 
po dobu prázdnin s přesahem až do poloviny měsíce září 2021. Podmínky přijímání byly 
komunikovány s rodiči pomocí našich www.stránek, za pomoci Novoměstského zpravodaje, 
výlepem plakátů a roznosem letáků do základních škol.  

 

 

4.4  Postupové zkoušky žáků do dalších ročníků 
 

Z hygienických důvodů při koronavirové pandemii se postupové a částečně absolventské zkoušky 
konaly v rámci jednotlivých tříd pouze za účasti třídního učitele, nebo digitálními nahrávkami.  
 

 
 
Velkou část absolventských vystoupení I. a II. cyklu jsme uskutečnily na velkém veřejném 
vystoupení celé školy. Koncert proběhl v červnu, když nám hygienické podmínky umožnily tuto 
celoškolní akci uskutečnit. 
 
 

http://www.stránky/
http://www.stránek/
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4.5 Výsledky přijímacího řízení na umělecké školy 
 

1. Střední umělecké školy 

Jména žáků Název školy a studijní zaměření  

Baldrychová Pavla 

Laudová Nikola 

Mrázek Matyáš 

Vítková Natálie 

Teplá Alexandra 

Stejskalová Tereza 

 

Střední škola propagační tvorby a 

polygrafie Velké Poříčí- grafický design 

 

Mrázek Matyáš Střední škola vizuální tvorby, s.r.o, 
Hradec Králové 
-vizuální tvorba 
 

Chlumská Annemarie 
Šmídová Magdaléna  
Gavlasová Anna 
 Vít Matyáš 

Střední uměleckoprůmyslová škola 
hudebních nástrojů a nábytku, Hradec 
králové 

Gavlasová Anna 
 

Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí 
nad Orlicí 
 

Baldrychová Pavla Střední škola oděvní, služeb a ekonomiky 
Červený Kostelec 

  

 
2. Vyšší umělecké školy 

Název školy a studijní zaměření Jména žáků  

- - 

 
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 

 
  

ředitelství Kolokvium ředitelů - Ředitel jako lídr 19.02.2021 

 ředitelství Setkání ZUŠ aktuálně a prakticky 18.05.2021 

 ředitelství Dobruška jednání v MAP 04.06.2021 

 ředitelství Příprava školy na inspekční činnosti 7.6.-8.6.2021 

ředitelství Příprava školy na inspekční činnosti 7.6.-8.6.2021 

ředitelství Příprava školy na inspekční činnosti 7.6.-8.6.2021 

HO Seminář pro pedagagy 06.05.2021 

HO "Šablona" - Aseritvita v životě pedagoga 08.02.2021 

 HO "Sablona" - Myslenkové mapy ve výúce 01.02.2021 

HO Seminář pro pedagagy 06.05.2021 

HO Seminář pro pedagagy 06.05.2021 
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HO Seminář Repertoár dětských souborů v době (po)covidové 17.04.2021 

účetní Sestavní přiznání k dani z příjmu 23.02.2021 

 účetní Finanční kontrola a novinky v účetnictví…. 27.05.2021 

VO Grafické znázornění jak o nástroj kompozice 5.-7.3.2021 

HO Seminář pro pedagagy-Miloslav Vondřejc 06.05.2021 

ředitelství Novely právních předpisů ve školství  26.02.2020 

VO Česká fofografie 20. a 21.století 11.09.2020 

VO Česká fofografie 20. a 21.století 11.09.2020 

 ředitelství Konference Charanga Česko-HK 26.02.2020 

 ředitelství Smyčcová soutěž ZUŠ Broumov, Exkurze  ZUŠ- Police nad Metují 06.03.2020 

 ředitelství Setkání ředitelů ZUŠ-Náchod 02.10.2020 

 HO Nátisková příprava hry na trubku - HK 23.09.2020 

HO Využití nových metod a forem v poč. výuky housl. hry na ZUŠ 08.12.2020 

HO Kytarový seminář 52"Dějiny kytary" 15.01.2020 

 HO Kytarový seminář 53 "Čechy 20. stol. 19.02.2020 

 HO Kytarový festival  Brno 1.-7.8.2020 

 HO Kytarový seminář Brno 03.10.2020 

HO Využití nových metod a forem v poč. výuky housl. hry na ZUŠ 08.12.2020 

HO Využití nových metod a forem v poč. výuky housl. hry na ZUŠ 08.12.2020 

HO MC JAMU Brno 13.06.2020 

 HO MC JAMU Brno 12.09.2020 

 HO Klavírní semináře na JAMU   

účetní Seminář "Peněžní fondy" 13.02.2020 

účetní Školení - archivní legislativy, vedení spisové služby 23.06.2020 

 účetní 
Školení -příprava a sestavení mezitímní účetní závěrky PO se 
zaměřením na dlouhodobý majetek, transféry a fondy 18.06.2020 

 účetní Kurz účetních Pce 14.09.2020 

  účetní Kurz účetních Pce 15.09.2020 

  účetní Kurz účetních Pce 22.09.2020 

  účetní Kurz účetních Pce 24.09.2020 

  účetní Kurz účetních Pce 30.09.2020 

  účetní Roční účetní závěrka 01.12.2020 

  účetní Cestovní náhrady 16.12.2020 

HO 
Využití nových metod a forem ve výuce v pěveckém oddělení 
hudebního oboru na ZUŠ 20.01.2020 

 ředitelství Konference Charanga Česko-HK 26.02.2020 

Celý kolektiv Syndrom Vyhoření 27.08.2020 
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6. Údaje o aktivitách školy a prezentaci školy na veřejnosti 
       
 
      V tomto školním roce probíhaly aktivity školy pouze v měsíci září, prosinci 2020 a v červnu 2021. 
V měsíci říjnu, listopadu a celé druhé pololetí, až do začátku měsíce června byla škola uzavřena a 
výuka probíhala distančním způsobem.  
 

6.1  Celoškolní události 
 
V letošním roce proběhla pouze jedna celoškolní akce. V měsíci červnu jsme uspořádali koncert našich 
absolventů na Husově náměstí, kde se také zúčastnili všechny naše soubory. 
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6.2 Hudební obor 
 
1.Oddělení klávesových nástrojů: 
 

 Ve školním roce 2020-21 bylo vyučování z velké většiny 
prováděno distančním způsobem v souladu s nařízením Vlády 
České republiky kvůli epidemiologické situaci (covid 19). Byly 
využity zkušenosti z distanční výuky z předchozího 
školního roku 2019-20, na kterých se stavělo a díky kterým 
probíhala distanční výuka systematicky. Učitelé si osvojili 
dovednosti v oblasti IT technologií ať už pro přímou výuku, 
nebo pro sdílení notového materiálu žákům. 
Proběhlo šest schůzek klavírní sekce, na kterých byly řešeny 
aktuální problémy. 
 
Akce, koncerty 
Únor: Improvizační přehlídka JAMU Brno Barvy jara (formou 
zaslaných nahrávek, potom streem v televizi)-žáci J. Šesták, A 
Staňková, L. Fiedlerová, V. Vlčková (uč. J. Staňková) 
Duben: Organum regium -soutěž neprofesionálních varhaníků 
na základě zaslaných nahrávek -účast A. Bártová (uč. 
L.Urbanová)   
20.5. 2x vítání občánků v Mezilesí ve spolupráci s pěveckým 
oddělením (M.Vondřejc) 

31.5.a 1.6. Den otevřených dveří 
7.6.-15.6. postupové zkoušky 
 
 13.6. koncert na náměstí   
Absolventská vystoupení klavír: M. Skálová 7/I, Nicol Scheuflerová 4/II, Angelika Bártová 4/II 
(uč.J. Matějů) 
Ostatní žáci: akordeon: Havrdová Z. 6/I, Štěpánová A. 3/I(sóla), korepetice Prostředníčku Havrdová 
Z., komorní akordeonové duo-Hama Havrdová, Machová (uč.H. Kalynyč), L.  Fiedlerová 1/II (uč.J. 
Staňková), A. Vlček 1/SPD (uč. J. Topková) 
 
22.6. varhanní koncert žáků ZUŠ Nové Město n.Metují a ZUŠ Červený Kostelec v kostele 
sv.Jakuba v Červeném Kostelci: A.Bártová, L.Kálalová, bývalý žák F.Baudisch (uč.L.Urbanová) 
 
Nahrávky 
Absolventská vystoupení – nahrávky klavír: Linda Sedláčková 7/I – (uč. M.Vondřejc), Anna 
Machová 7/I a Adam Skala 7/I (uč. J Matějů), Anna Horáková 7/I (uč.J.Staňková), E.Dlutková 7/I 
(uč.J.Topková) 
Interní vystoupení třídy uč. J.Topkové-nahrávka 18.3.    
 
                                               
                                           Vzdělávání 
Semináře 
Seminář vedený M.Vondřejcem na téma Psychopatologie slavných skladatelů, využito CD obsažné 
přednášky prof. MUDr. Cyrila Höschla DrSc. (účast Staňková, Švorčíková, Dostálová) 7.října 
 
Klavírní seminář Církevného konzervatória Bratislava na téma Soudobá tvorba se zaměřením na 
klavírní tvorbu pro děti, lektor Andrea Bálešová a Lukáš Borzák online 17.6.(Dostálová) 
Metodické centrum JAMU Brno-přednášky online 1xměsíčně (J. Staňková) 
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Kurzy 
Jazykový kurs angličtiny (mimo projekt Šablony) 38 lekcí (Dostálová, Topková) září-červen 
 
 Šablony 
Šablony 2.VII/4 seminář Prevence syndromu vyhoření a stresu lektorka Mgr.Taťána Brodská (účast 
všech pedagogů) 27.srpna 
Šablony 2.VII/8 Tandemová výuka v ZUŠ (J.Topková, M.Švorčíková) leden 2020-říjen 2020 
Šablony 2.VII/14 Projektový den ve škole (v pobočce v České Skalici 28.5.) 
Šablony 2.VII/6 Vzájemná spolupráce pedagogů ZUŠ (A. Vlčková, I.Věříšová) 25.5.-30.6. 
Šablony 2.VII/4 jazyková výuka (Švorčíková, Slánská ) od září 2020 do 16.2.2021, (Kalynyč)- 
osvědčení vydáno 15.6. 
 
                                         Péče o nástroje 
1.pololetí: v září a říjnu provedeno naladění všech klavírů  
2.pololetí: v dubnu a květnu provedeno naladění všech klavírů 
        
                                     Zkulturnění prostředí 
Na chodbu ve 2.poschodí 1209 byla na zakázku vyrobena grafika – postava B. Smetany 63x190cm 
(4290 Kč) 
Byla provedena výmalba chodeb, učeben a zkušebny ve 2.poschodí 1209 (zahájení konec června) 
 
Zapsala Petra Dostálová- vedoucí oddělení- dne 20.9.2021 
 

2. Smyčcové oddělení 
 

Smyčcové oddělení spolu s kytarovým oddělením připravilo svým žákům ve školním roce 
2020/2021 opět celou řadu zajímavých akcí a podnětů pro rozvoj sólové, komorní a orchestrální 
hry. Bohužel prezenční výuku zasáhla opět celá řada omezení a téměř všechny koncerty a kolektivní 
akce musely být v tomto školním roce zrušeny.   

V prvním pololetí školního roku 2020/2021 se řada žáků chystala na nový systém koncertů 
školy. Žáci se svými pedagogy pečlivě nacvičovali repertoár na jednotlivé veřejné koncerty a třídní 
přehrávky. Avšak kvůli epidemiologickým omezením byly koncerty školy až na výjimky zrušeny a 
řada třídních přehrávek se konala distanční formou pomocí programů Skype nebo Teams. Pro 
pedagogy obou oddělení byla tato forma vystupování a konečně i výuky výzvou, se kterou se utkali se 
ctí. Všichni jsme pocítili nutnost sebevzdělávání v oblasti ICT a řada z nás se seznámila s 
novými programy (notační, nahrávací, zpomalovací...), kterými obohatíme i do 
budoucna naší běžnou výuku. Před Vánocemi sice došlo na mírné rozvolnění a návrat k částečné 
prezenční výuce, avšak v novém kalendářním roce nás opět postihla distanční výuka v plném 
rozsahu.   

I navzdory nelehkým podmínkám výuky se 
našemu smyčcovému oddělení dařilo. V lednu 2021 úspěšně vykonala žákyně Eliška Davidová ze 
třídy K. Homonaiové přijímací zkoušku na Konzervatoř v Pardubicích. 

Pro letošní absolventy jsme zorganizovali absolventské vystoupení s 
možností videozáznamu, bohužel tentokrát bez účasti veřejného publika, a to 3. června 2021. 
Nahrávání se zúčastnilo celkem 10 absolventů z obou oddělení a připojilo se k nám i pěvecké 
oddělení: Matouš Burda – kytara 7/I (L. Netíková), Eliška Davidová - housle 7/I (K. Homonaiová), 
Karel Fňouk - housle 7/I (K. Homonaiová), Veronika Halamková - zpěv 7/I (I. Věříšová), 
Agáta Hlaváčková - housle 7/I (V. Vlčková), Klára Machová - housle 7/I, zpěv 7/I (V. Vlčková, I. 
Věříšová), David Maisner - housle 7/I (K. Homonaiová), Martina Rohulánová - kytara7/I (K. Remeš), 
Jan Šesták - housle 4/II (K. Homonaiová). 

V sobotu 13. června 2021 se žáci kytarového i smyčcového oddělení úspěšně zapojili do 
celoškolní akce, která se konala na Husově náměstí a byla vítanou a hojně 
navštívenou veřejnou akcí a prezentací celé školy. Celkem se představilo 8 houslistů, 1 violistka, 1 
kontrabasistka, 2 kytaristé, smyčcové trio Kareto, komorní kytarové seskupení, kytarový soubor a oba 
smyčcové orchestry – Gioco (dirigentka V. Vlčková) a Archi con Brio (dirigent J. Rybáček). Žáci 
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předvedli svou práci a přesvědčili nejen své pedagogy a rodiče, že se i při nelehké distanční výuce 
pečlivě připravovali a nacvičovali své přednesy i orchestrální party. V tento den také 
proběhlo kolektivní fotografování smyčcového orchestru Archi con Brio na náměstí 
a v zahradě zámku Nové Město nad Metují. Vzniklé fotografie budou použity k prezentaci smyčcového 
oddělení v médiích, ve výroční brožuře, na webu a sociálních sítích ZUŠ.  

Dále byla vytvořena I. Rybáčkovou, J. Rybáčkem, M. Vondřejcem a E. 
Kratěnovou publikace “Od smyčcového orchestru k Novoměstské filharmonii” mapující 60-
ti letou úspěšnou činnost orchestrální hry na ZUŠ B. Smetany Nové Město nad Metují. Její křest 
proběhl pod patronací p. místostarosty L. Hovorky, dne 4. července 2021 na slavnostním koncertě 
Novoměstské filharmonie.   

Díky opětovnému uvolnění značné finanční částky vedením školy, se nám podařilo nakoupit 
nové nástroje a opravit jedno violoncello v majetku školy. Generální opravy nástrojů a obnova nástrojů 
je důležitá pro zachování kvality výuky. Dovybavení tříd a vylepšování celkového vzhledu budovy 1238 
pokračovalo i v letošním školním roce 2020/2021. Díky zapojení pedagogů do projektu “Šablony” jsme 
mohli nakoupit a doplnit notový archiv o noty pro violu a rozšířit notový archiv i notami pro orchestry.   

  
Harmonogram akcí s účastí smyčcového a kytarového oddělení  

1. pololetí:  
od 12. 10.  distanční výuka kolektivních předmětů  
od 14. 10. distanční výuka i individuálních předmětů   
10. 11.  online přehrávky třídy K. Homonaiové   15:00, 16:00, 17:00 Skype  
od 25. 11.  prezenční výuka individuálních předmětů  
26. 11.  online minikoncert 1 - žáků z třídy V. Vlčkové          15:30 Skype  
od 7. 12.  prezenční výuka i kolektivních předmětů v počtu do 10 osob ve třídě  
9. 12.   konzultace na konzervatoři v Pardubicích (K. Homonaiová s žákyní)  
9.12.    konzultace na konzervatoři v Pardubicích (V. Vlčková s žákyní)  
10.12.  online minikoncert 2 - žáků z třídy V. Vlčkové     15:30 Skype  
21. 12.  konzultace na konzervatoři v Pardubicích (K. Homonaiová s žákyní)  
od 4. 1.  distanční výuka individuálních i kolektivních předmětů  
6. 1.  talentové zkoušky na konzervatoř Pardubice (žákyně K. Homonaiové)  

  
2. pololetí:  

15. 2.          Interní koncert žáků K. Homonaiové - online  16:00 Skype  
18.2.            online minikoncert 3 - žáků z třídy V. Vlčkové     15:30  Skype  
3.3.         online minikoncert 4 - žáků z třídy V. Vlčkové       15:30 Skype  
16. 3.          Interní koncert žáků L. Netíkové - online 16:00, 16:30, 17:00Skype  
11. 3.         Interní koncert žáků K. Homonaiové - online          17:00 Skype   
18.3.           online minikoncert 5 - žáků z třídy V. Vlčkové        15:30 Skype  
od 12.4.        prezenční výuka individuálních předmětů  
14.4.         online minikoncert 6 - žáků z třídy V. Vlčkové        17:00   Skype  
21. 4.        online přehrávka žáků K. Homonaiové - celá třída  15:00, 17:00 Skype  
5.5.                 online minikoncert 7 - žáků třídy V. Vlčkové         17:00 Skype  
od 24.5.        prezenční výuka kolektivních předmětů  
31. 5. a 1. 6.   den otevřených dveří   
3. 6.            Absolventské vystoupení                             16:00, sál ZUŠ  
7. 6. až 15. 6. postupové zkoušky  
13. 6.          Závěrečné vystoupení pro rodiče a město      9:00 – 14:00, náměstí  
                            - smyčcový orchestr Gioco (V. Vlčková)  
                            - smyčcový orchestr Archi con Brio (J. Rybáček)  
             - kytarový soubor (L. Netíková)  
                            - komorní seskupení a sólisté  
                                               

Šablony II, školení, semináře, a vzdělávací kurzy pedagogů smyčcového a kytarového oddělení  
27. 8. 2020 Prevence syndromu vyhoření a stresu  

8 x 1 šablona, 8 hodin  
lektorka: Mgr. Taťána Brodská   
K. Homonaiová, L. Netíková, K. Remeš, P. Staněk,           
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J. Rybáček, I. Rybáčková, V. Vlčková, A. Vrbová  
  
8. 12. 2020            Využití nových metod a forem v počátcích výuky houslové  

hry na ZUŠ  
webinář, 3 x 1 šablona, 8 hodin  
lektorka: MgA. Eva Bublová    
K. Homonaiová, J. Rybáček, I. Rybáčková  

  
6. 5. 2021              Úloha času ve hře na housle  

webinář, 2 hodiny  
                              lektor: Prof. Ivan Štraus  
                               K. Homonaiová, J. Rybáček, I. Rybáčková, V. Vlčková  
  
  
září - listopad 2020               Šablona VII/7 - Sdílení zkušeností    
                                              K. Homonaiová, H. Burianová - ZUŠ Holice  
  
září - prosinec 2020               Šablona VII/9 - Zapojení odborníka z praxe   
                                               do výuky v ZUŠ   

                           K. Homonaiová, H. Burianová - Filharmonie  
       Hradec Králové  

  
září 2020 - únor 2021        Šablona VII/6 - Vzájemná spolupráce    

      pedagogů ZUŠ  
                                              V. Vlčková, K. Homonaiová, A. Vrbová  
  
leden 2019 – leden 2021       Šablona VII/4 c) - Vzdělávání pedagogických   

      pracovníků   
                                              cizí jazyky, 10 šablon  

      L. Netíková   
  
1.+ 2. února 2021                 Šablona VII/4 d) - Vzdělávání pedagogických   

      pracovníků  
                                              osobnostně sociální rozvoj, 1 šablona, 8 hodin   

      L. Netíková  
  
8. + 9. února 2021                Šablona VII/4 d) - Vzdělávání pedagogických   

               pracovníků  
                                             osobnostně sociální rozvoj, 1 šablona, 8 hodin    

     L. Netíková  
  
Nákup nástrojů a pomůcek pro výuku  
Pomůcky pro výuku:   

• vybavení sborovny (uč. 6) - lednice, mikrovlnná trouba, základní nádobí a příbory  
• nový přenosný bluetooth reproduktor (uč.11)  
• 2 nástěnné tapety pro výzdobu třídy a chodby školy  
• notový materiál pro orchestry  

o A. Dvořák: Humoreska (1 790 Kč)  
o L. Anderson: For strings – party (1 395 Kč)  
o Music from Frozen (2 260 Kč)  
o Star Wars (2 360 Kč)  
o An Evening at the Cinema (1 690 Kč)  
o D. Ellington: It Don´t Mean (1 860 Kč)  
o G. Rossini: Viva Rossini (1 460 Kč)  

• notový materiál pro violu  
o TV, movies and musicals + CD (799 Kč)  
o A. Rhomberg: Fiedel Max 4 + CD (669 Kč)  
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o A. Rhomberg: Fiedel Max 4 - klavírní doprovod (529 Kč)  
o A. Rhomberg: Fiedel Max 4 - přednesové skladby + CD (669 Kč)  
o A. Rhomberg: Fiedel Max 4 - přednesové skladby - klavírní doprovod (529 Kč)  
o A. Rhomberg: Fidel Max 5 + CD (684 Kč)  
o A. Rhomberg: Fidel Max 5 - klavírní doprovod (503 Kč)  
o K. Blackwell: Solo Time for Viola 1 (547 Kč)  
o K. Blackwell: Solo Time for Viola 2 (564 Kč)  
o K. Blackwell: Solo Time for Viola 3 (597 Kč)  
o K. Blackwell: Viola Time Sprinters 3 (396 Kč)  
o K. Blackwell: Viola Time Sprinters 3 pro 2 violy (256 Kč)  
o K. Blackwell: Viola Time Sprinters 3 - klavírní doprovod (256 Kč)  

• notový materiál pro housle  
o E. Bublová: Houslová knížka, 4. díl (203 Kč)  
o Classic Hits for Violin and Viola (569 Kč)  

  
Opravy nástrojů a příslušenství:   

• příslušenství pro smyčcové oddělení - oprava kobylky u celého violoncella (DDHM 1744), 1 
500 Kč, leden 2021  
  

Nové nástroje a příslušenství:  
• violoncella  

o violoncellový set (½), 2 kusy, 2x 35 700 Kč, prosinec 2020  
o violoncellový set (¾), 1 kus, 35 700 Kč, prosinec 2020  

• kontrabasy  
o obal na kontrabas, 2 kusy, 2x 2 756 Kč, prosinec 2020  
o struny, 1 sada, 6 713 Kč, prosinec 2020  
o struny, 1 sada, 6 713 Kč, březen 2021  

 
Výroční zprávu vypracovala Mgr. et Mgr. Klára Homonaiová vedoucí oddělení 2020/2021  

  
V Novém Městě nad Metují dne 2.9.2021  

  

 
3. Dechové oddělení a oddělení bicích nástrojů 
Již druhým rokem zasáhla výuku karanténa z důvodu prevence šíření nemoci COVID-19 a nebylo tedy 
možné organizovat koncerty. Ze stejného důvodu byla ve většině školního roku nařízena distanční 
výuka. I přes značné nevýhody tohoto stylu výuky se podařilo udržet celkovou úroveň tříd, což 
se ukázalo na závěrečných zkouškách, které byly v letošním roce plněny formou semináře jednotlivých 
ročníků. Během roku vznikaly nahrávky absolventů a dalších žáků, které byly uloženy do archivu školy 
a některé byly zveřejněny na školím youtube kanále.  
Velký úspěch mělo vystoupení (nejen) Dechového orchestru na závěr školního roku v rámci velké akce 
celé školy. Nástrojový aparát je v současnosti dostatečný - co se týče počtu nástrojů, ovšem v 
následujících letech je nutné některé nástroje poslat na generální opravu, případně nástroje vyřadit a 
koupit nové (pokud by to bylo finančně výhodnější).   
 

Vystoupení žáků  
Září 2020  
12. Září - Vystoupení Dechového orchestru v rámci Dnů evropského dědictví  
13. Září - Vystoupení Dechového orchestru v rámci Jiřinkových slavností v České Skalici  
Červen 2021  
13. Června - závěrečné vystoupení celé školy  
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Místo veřejných vystoupení vznikaly nahrávky žáků. Každý žák vystoupil na postupových zkouškách v 
rámci třídního semináře a absolventi + členové dechového orchestru vystoupili na závěrečné školní 
akci na Husově náměstí . 
Vypracoval: Bc Martin Čechovič – vedoucí oddělení 
 

4. Pěvecké oddělení a hudební nauka: 
  

 
 
Sborový zpěv 
Vyučující: Magdalena Mertlíková 
Korepetitor: František Baudisch, Ilona Věříšová 
výuka skupinových předmětů zahájena 7.9.2020 
 
Plnění Šablon II 
 2.VII/14 Projektový den ve škole 
  
Distanční výuka 
využití Teams, Google meet 
 
Sólový zpěv 
Vyučující: Ilona Věříšová 
Korepetitor: Pavel Malý 
Plnění Šablon II 
2.VII/7 Sdílení zkušeností pedagogů / Mgr. Lenka Pavlíčková ZUŠ A. M. Buxon Úpice / 
2.VII/4 Vzdělávání pedagogického pracovníka / angličtina / 
Distanční výuka 
využití Teams, Skype, WhatsApp 
 
Akce pěveckého oddělení 
20 .9. Vítání občánků Slavětín  nad Metují 
23. 9. Zlatá slova / Česká Skalice / 
29. 5. Veřejná zkouška na náměstí / Paleček / 
3. 6.   Absolventské vystoupení – nahrávání sál ZUŠ 
13. 6. Koncert náměstí – velký a malý stan 
16. 6. Závěrečné vystoupení HO Česká Skalice 
20. 6. Vítání občánků Mezilesí 

 
Hudební nauka 
výuka skupinových předmětů zahájena 7.9.2020 
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vyučující 1 .  – 7. ročníku HN  
Miloslava Štěpánová, Ilona Věříšová, Magdalena Mertlíková 
 
Hudební  nauka v praxi   
pro dechové nástroje dvě skupiny /1. a 2. ročník a 3. a 4. ročník + bicí / vyučuje p.uč. M . Čechovič 
pro smyčcové nástroje dvě skupiny / 1. a 2. ročník, a 3. a 4. ročník /vyučuje p. uč. K Homonaiová 
 
Termíny testů z HN : 1. pololetí 13. 1. 2021, přesunuto na 3. 5. 2021 
                                     2. pololetí  16. 6 2021 
 
Plnění Šablon II 
 2.VII/6 Vzájemná spolupráce pedagogů ZUŠ / Štěpánová, Mertlíková,  Věříšová / 
 dokončení Šablony  2.VII/13 Využití ICT ve vzdělávání v ZUŠ, varianta aktivity – a 
 
Distanční výuka 
 první a druhý ročník vysílán přes Teams  
 vyšší ročníky pracovní listy emailem  
 průzkum zájmu o  vysílání na Teamsu  - u vyšších ročníků  zájem nebyl 
distanční výuka zahájena 12. 10. 2020 
 řádná výuka skupinových předmětů zahájena od 7. 12. 2020, skupiny po 10 žácích 
distanční výuka znovu od 4. 1. 2021 
 při povolení výuky jeden žák – jeden pedagog  všem pedagogům dodány pracovní   
   listy pro žáky / od 12. 4. 2021 / 
řádná výuka skupin od 24. 5. 2021 
 
Vypracovala: Ilona Věříšová – vedoucí oddělení 

 

Soupis kolektivních souborů HO ZUŠ 2020/2021: 
 

Dechový orchestr 

Archi con Brio 

Smyčcový soubor Giocco    

Pěvecký sbor Malíček (5- 7 let) 

Pěvecký sbor Prostředníček (8–11 let)  

Pěvecký sbor Paleček (12–18 let)  

Pěvecký sbor Viktorka (Česká Skalice) 

Malý dechový orchestr – (HN v praxi)                           

Malý smyčcový soubor – (HN v praxi)  

Fanfárová skupina  

Kytarový orchestr                                      

a další příležitostné komorní soubory. 
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   6.3 Výtvarný obor 
 
 
 

Na začátku školního roku nebyla ještě zrekonstruována střešní 
okna a VO ZUŠ byl bez učeben. Dostali jsme provizorní prostor 
v Merkuru po bývalém Bistru. Ne na dlouho. 
 Od 12.10.2020 všechny školy započaly opět distanční výuku. 
Každý týden jsme s kolegyní P. Killarovou tvořily návodná videa, 
která měla žáky motivovat k tvorbě doma. Chtěly jsme navázat na 
započatou tvorbu ve škole na tématu Rodina. Nebylo jednoduché 
vymyslet to tak, aby všechny potřeby pro tvorbu měli žáci doma, 
přestože si někteří na naši výzvu přišli do školy pro kufříky a papíry. 
 Zpočátku jsme nad vymýšlením témat a správné motivaci strávily 
několik hodin, poté několik hodin tvorbou videa, které jsme později i 
stříhaly.  
Zastaralá technika nás dostatečně potrápila. Přestože jsme měly 
snahu proškolit se v práci v Microsoft Teams, ve čtyřhodinovém 
školení IT odborníkem jsme se nic zásadního nedozvěděly a na 
všechno jsme si postupně musely přicházet sami nebo s pomocí 
kolegy Martina Čechoviče.  
Postupně výtvarný obor byl dovybavován IT technikou. 

Průběh výuky na podzim 2020: 
- všichni žáci dostali na email informace k přihlášení do M.Teamsu  

- každý týden žáci dostávali na M. Teams zpracovaná videa, kde byli namotivováni pro tvoření 

doma 

- hotovou práci měli vyfotit a přes M.Teams poslat 

- jednou za čtrnáct dní jsme měli konzultační hodiny přes M.Teams, bohužel jen s těmi, kteří se 

účastnili zpracováváním úkolů, což z počátku byli skoro všichni, ale postupně se počet žáků u 

starší skupiny ustálil na dva až čtyři žáky 

nejlépe pracovala skupina čtvrteční1-kdy se zapojilo zpočátku 10 dětí ze 13, to považuji za 
výborné, nejhorší skupina úterní2, kdy se zapojovali jen 2 žáci v průměru, 
většina se nepřipojila ani do M.Teamsu, neměli snahu se ani podívat na zadání, přestože 
jsme rodičům posílali informace pro vstup na emaily i třikrát.  

Nejhůře se opět učila na dálku příprava k talentovým zkouškám.  
Studenti dostávali nejen společná zadání, ale úkoly jsem zpracovávala i pro jednotlivce, ne všichni 
jsou v přípravě na stejné úrovni.  
Nad rámec příprav jsem pro studenty zpracovávala texty z dějin výtvarné kultury, neboť budou mít na 
talentových zkouškách testy z kulturního povědomí.  
V době, kdy povolili výuku na ZUŠ pro jednotlivce, se skupinami jsem se scházela jednotlivě po půl 
hodině na konzultaci nad pracemi žáků, co opravit, dodělat. Každý ještě dostal další úkol pro práci 
doma. Velké úsilí nás všech bylo odměněno tím, že všichni žáci byli přijati na umělecké školy, které 
si vybrali. A mohli si vybírat.  
 
PŘIJATÍ ŽÁCI VO ZUŠ NA VÝTVARNÉ ŠKOLY. 

Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí- grafický design 

Baldrychová Pavla 

Laudová Nikola 

Mrázek Matyáš 

Vítková Natálie 

Teplá Alexandra 

Stejskalová Tereza 

Střední škola vizuální tvorby, s.r.o, Hradec Králové 
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-vizuální tvorba 

Mrázek Matyáš 

Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec králové 

Chlumská Annemarie 

Šmídová Magdaléna  

Gavlasová Anna 

 Vít Matyáš /od P. Killarové / 

 

Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí 

Gavlasová Anna 

Střední škola oděvní, služeb a ekonomiky Červený Kostelec 
Baldrychová Pavla 
 
Od ledna 2021 jsme začali vyučovat online. Každý den jsme se scházeli podle rozvrhu a společně 
tvořili. Opět nebylo pro nás učitele jednoduché vymyslet motivaci a koncipovat výuku v online 
prostoru. Kolegyně Killarová pro nejmenší žáky tvořila videa s motivací a úkolem, který si zpracovali 
společně s rodiči. Ne všichni rodiče chtěli, aby malé děti seděly u počítače. 
Také jsme se zúčastnili online výtvarné přehlídky s názvem Čímtačára s tématem Bludiště. 
 
Po rozvolnění a otevření škol jsme s kolegyní P. Killarovou a přizvanou umělkyní  
MgA. T. Burdovou připravily a uskutečnily v sobotu 29.5. 2021 workshop hlavně pro naše žáky na 
podloubí před Merkurem. Akce proběhla v rámci šablon. Žáci pracovali s různými dřívky, která 
přitloukali, lepili, řezali. Téma bylo-LÉTAJÍCÍ STROJ. 
 
V dubnu v roce 2021se konečně podařilo zrekonstruovat střešní okna nad učebnami. 
Vedení školy nám zakoupilo fotografické vybavení. Žáci tak dostanou příležitost experimentovat se 
širší škálou prostředků – digitální fotografie, animace, tvorba svého porfolia.  Chceme se ale více 
zaměřit na zdokonalování manuální zručnosti žáků a rekonstruujeme také prostor v suterénu, kde 
bude malá dílna s ponky, svěráky a nářadím. Chceme tady i modelovat a glazovat. Trochu nám tam 
bude těsno s velkou pecí na keramiku, ale i tak se na tento staronový prostor těšíme.  
Cílem studia je podněcovat žáky k tvořivé práci a hravou formou u nich podchycovat zájem o 
výtvarné aktivity, výtvarné umění a díky výtvarné průpravě budou mít otevřené kreativní myšlení, bez 
kterého se neobejde úspěšný vědec, ekonom, lékař, právník, učitel i podnikatel. Výtvarná činnost 
nabízí osvěžující protiváhu technokratickému vzdělávání a možnost tvůrčího růstu plného radosti 
z objevování nového…. 
 
Za VO ZUŠ zpracovala Mgr. Lenka Effenberková 

 

 

6.4 Taneční obor 
 
Výuka tanečního oboru 2020/2021 
Komunikace probíhala každý týden prostřednictvím teams a e-mailu. V úvodní části 
doporučujeme dívkám, jak mohou zařadit tanec do života i v době karantény. 
Zaměřujeme se na protažení a rozvoj pohybových dispozic s odkazy na YouTube, 
jedná se například o cvičení, která znají i z hodin. Druhý bod je o možnosti posilování 
či opakování již probraného učiva a má zastoupit rozcvičku. Další bod je o novém 
učivu, zejména z předmětu klasické taneční techniky, kdy pohyby slovně popíšeme a 
poté opět doplníme materiály. Cílem je motivovat žákyně k pohybu a tanci. Vkládáme 
vždy více odkazů například na YouTube kanály tanečnic, dostupné záznamy z baletů 
nebo on-line lekce z NB Praha. Poslední bod je stále stejný a je to odkaz na píseň nebo 
video jejich choreografie (navíc je i přílohou e-mailu ve formátu MP3). Obdržely jsme 
pouze pozitivní zpětné vazby od cca 60% a to jak od rodičů, tak i žákyň samotných. 
 
Vystoupení tanečního oboru 2020/2021 

 vystoupení tanečního oboru na ZUŠ OPEN 
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 vystoupení v rámci akce 11.9. 2021 DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 
 13.4.2021 - vystoupení v rámci akce BRÁNY MĚSTA DOKOŘÁN 

 
Nákup příslušenství pro taneční obor ZUŠ 

 3 kusy žíněnek 
 zvuková aparatura 
 notebook 

 
Šablony 
V roce 2020/2021 byly zrealizovány 4 šablon. 
Mgr. Taťana Brodská /Jak nevyhořet2.VII/4/d…………L.Válková, V. Špačková 
Cizí jazyky 2.VII/4/c. ……………………………………………...….L.Válková 
Vzájemná spolupráce 2VII/6 ……………………………………….…L.Válková 
 
Vypracovala: Mgr. Ludmila Válková- vedoucí oboru 
 
¨ 
 

 
 
 
 

   6.5 Literárně dramatický obor 
 
 
 

Výuka v literárně dramatickém oboru probíhala distančně. Pandemie Covid 19 

znemožnila jakoukoliv prezentaci vytvořených představení na veřejnosti. 

 

Mgr.Ladislav Peřina – vedoucí oboru 
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6.6 Pobočka Česká Skalice 2020/2021 
 
Tento školní rok byl čtrnáctým rokem fungování pobočky ZUŠ v České Skalici.  
Přihlásilo se 21 nových žáků, celkem navštěvovalo 80 žáků výuku hry na klavír, zobcové flétny, 
kytaru, klarinet, saxofon, sólový zpěv. 
Výuka probíhala ve čtyřech učebnách v budově ZŠ Komenského 554 – sálku, č. 1, hudebně, č. 2, 
školním poradenském pracovišti, č. 3, jazykové učebně, č. 4.  
Vyučovalo u nás 9 učitelů v hudebním oboru, LDO ani TO jsme neotevřeli.  
 
Průběh školního roku a akce 
Během školního roku došlo k zasíťování budovy ZŠ a instalaci wifi do každé učebny. Vedení ZUŠ 
nám zakoupilo starší křídlo Foerster do sálku.  
1. 9. – 4. 9. zápis a domluva rozvrhu 
12. 9. Koncert Dechového orchestru ZUŠ N.M.n. M. a Velkého dechového orchestru ZUŠ Český 
            Krumlov při oslavách výročí odhalení sochy B. Němcové u Muzea v České Skalici 
23. 9. Vystoupení našich žáků na vyhlášení výsledků literární soutěže Zlatá slova v Jiřinkovém sále 
            - Ella Grimová, Antonie Švorčíková 4. r., Ema Růžičková 5. r., pěvecká třída p. I. Věříšové 
14. 10. – 14. 12. Distanční výuka 
15. 12., 17. 12. Vánoční přehrávky v hudební nauce 
4. 1. – 12. 4. Distanční výuka 
 
Leden – ladění klavírů 
12. 4. Obnovení prezenční výuky v režimu 1plus 1 
3. 5. Zkoušky z hudební nauky 
16. 5. Broumovská klávesa – T. Správka, účast 
25. 5. Obnovení prezenční výuky v celém rozsahu 
1. 6. Den otevřených dveří v pobočce ZUŠ 
7. 6. – 11. 6. Postupové zkoušky 
                       Formou interního vystoupení – p. uč. Gaberová, Petříková, Netíková, Vondřejc, 
Vlčková,  
                                                                                Staněk 
13. 6. Účast žáků pobočky na Závěrečném vystoupení na novoměstském náměstí 
            - pěvecká třída p. I.Věříšové, Klára Holubová, Tereza Macháčková, Denisa Dolénková 
 
14. 6. Zkoušky z hudební nauky 
16. 6. Absolventský a závěrečný koncert – sálek, učebna č. 1 
           Absolventky I. cyklu – Klára Holubová/klarinet/, Tereza Modrá/klavír, sólový zpěv/ 
           Dále vystoupili – T. Macháčková, D. Dolénková /II. cyklus, 3. r./, T. Správka/II. cyklus, 2. r./ 
                                          E. Formánková/4. r./, E. Grimová/4.r./, V. Linhart/3.r./, V. Štěpán/5. r./,  
                                          J. Šesták/1.r./, O. Tylš/4.r./ 
21. 6., 23. 6. Přehrávky žáků v hudební nauce 
30. 6. Vystoupení při předávání vysvědčení žákům 9. tříd v Jiřinkovém sále 
           - T. Macháčková, D. Dolénková, E. Grimová 
                                                                              
                                                                          Vedoucí pobočky 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 organizováni 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 
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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. 
 
 
 
 
 

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 jsme dotační program Šablony II dokončili a podali závěrečnou zprávu na 
MŠMT. Do uzávěrky této zprávy jsme nedostali vyrozumění, zda jsme šablony II zdárně ukončili. 
Použití finančních prostředků je v příloze č.8 . 

 
 

9. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 
 
 
Škola organizuje výuku pro dospělé. Ve většině případů jsou to naši bývalí žáci, kteří ukončili 
studium II cyklu a chtějí pokračovat ve studiu. Škola těmto zájemcům o studium, pokud jsou studenti 
středních škol umožňuje studovat za školné, které mají ostatní žáci. Pracující dospělí mohou 
studovat za zvýšené školné. Ve školním roce 2020/2021 roce u nás studovali čtyři dospělý žáci. 
 
 

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 2020/2021 
2. Výkaz o základní umělecké škole (S 24-01) podle stavu k 30.9.2020 
3. Realizace zákona č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím 
4. Schválení příspěvku na rok 2021 
5. Návrh rozpočtu na provoz PO na rok 2021 
6. Závazné ukazatele rozpočtu přímých NIV pro rok 2021 
7. Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku 
8. Celkové zobrazení finančních toků z operačního programu Šablony II 
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