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Charakteristika školy 

Základní  umělecká  škola  v  Neratovicích  (dále  jen  ZUŠ)  nabízí  vzdělávání  ve  čtyřech
uměleckých oborech – hudebním, tanečním, výtvarném a literárně dramatickém. Vzdělávání
ve  všech  oborech  se  ve  školním  roce  2015/16  realizovalo  v  1.-7.  ročnících  I.  a  v  1.-4.
ročnících II. stupně dle zpracovaného Školního vzdělávacího programu ZUŠ Neratovice (dále
jen ŠVP). Cílem tvorby těchto specifických plánů neratovické ZUŠ bylo učinit  výuku pro
naše žáky zajímavou a atraktivní  při  respektování  místních  podmínek  a veřejného zájmu,
přihlížet též ke skladbě pedagogického sboru, k současným trendům, zájmu města i regionu.
Zároveň však dbáme na zachování požadavků Rámcových vzdělávacích plánů. Usilujeme 
o co největší spolupráci jednotlivých oborů a následné prezentaci školy jako integrovaného
celku. Jedním ze  specifik našich ŠVP je každoroční volba Výročního inspiračního podnětu,
V.I.P. podnětu, který umožňuje potkávat se učitelům i žákům mezioborově, nad společnými
tématy,  aktuálně  se  vyjadřovat,  spolupracovat.  Výsledkem jsou  pak  společná  vystoupení,
výstavy a další akce.
Školní  vzdělávací  program je  vymezen  Rámcovým vzdělávacím programem pro  základní
umělecké vzdělávání, který byl vydán Opatřením ministryně školství, mládeže a tělovýchovy
ze dne 31. 5. 2010 pod č. j. 12 955/2010-22 s platností od 1. 9. 2010. 
Vzdělávací  program  školy  pro  páté  a  vyšší  ročníky  vychází  dosud  z učebních  plánů
schválených MŠMT. Obsah učiva se řídí platnými učebními osnovami pro ZUŠ.
Hudební obor (HO) Učební plány HO ZUŠ – Schváleno MŠMT ČR dne 23 června 1995 pod
č. j. 18.418/95- 25 s účinností od 1. září 1995 
Výtvarný obor (VO) Upravené učební plány VO ZUŠ - Schváleno MŠMT ČR dne 3. května
2002 pod  č .j. 18 455/2002-22 s platností od 1. 9. 2002, Učební osnovy VO ZUŠ - Schváleno
MŠMT ČR dne 26. dubna 2000 pod č. j. 15 865/2000-22 s platností od 1. 9. 2000 
Taneční  obor (TO)  Úprava  vzdělávacího  programu TO ZUŠ pro  přípravné  studium a I.
stupeň základního studia - Schváleno MŠMT ČR dne 7. května 2003 pod  č.j. 17 620/2003-22
s platností  od 1.  9.  2003, Vzdělávací  program TO ZUŠ pro II.  stupeň základního studia,
rozšířeného studia a studia pro dospělé - Schváleno MŠMT ČR dne 7. května 2003 pod č.j. 17
621/2003-22 s platností od 1. 9. 2003.
Literárně-dramatický obor Vzdělávací program LDO ZUŠ - Schváleno MŠMT ČR dne 30.
června 2004 pod č.j. 22 558/2004-22 s platností od 1. 9. 2004

Již čtyři školní roky, kdy se naše škola řídí novým ŠVP dokazují, že nastoupená koncepce je
úspěšná a plodná – škola měla v těchto letech své reprezentanty i v celostátních kolech soutěží
ZUŠ,  literárně-dramatický  obor  se  skvěle  rozvinul,  je  schopen  nastudovat  samostatná
originální divadelní vystoupení, a taneční obor díky své vedoucí, paní učitelce Sadirové a jí
nastolené svého druhu nejvyšší úrovni výuky, zviditelňuje školu a Neratovice nejen v České
republice ale i v Evropě. Odráží se to jistě v zájmu o neratovickou ZUŠ – nehudební obory
jsou  limitně  naplněny,  hudební  obor  však,  jistě  pro  svou  vysokou  náročnost  výuky,  čelí
poměrně  vysoké  fluktuaci  a  navzdory  mohutné  propagaci  zůstává  stále  na  zhruba  stejné
úrovni.  HO  je  nejnáročnějším  oborem  ZUŠ  jak  na  studium,  tak  i  na  domácí  přípravu.
S nástupem Rámcových vzdělávacích programů a z nich vycházejícího ŠVP, kde jsme museli
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dodržet  požadavky MŠMT,  došlo  v roce  2012 v  tomto  oboru  k  navýšení  výuky o jednu
vyučovací hodinu (ze dvou na tři), která se stává od 4. ročníku pro žáky povinnou. Cílem bylo
zapojit děti do kolektivní hry v orchestrech, komorních souborech či pěveckém sboru a naučit
je tak týmové spolupráci a zodpovědnému přístupu k spoluhráčům. V praxi to však pro žáky
znamená, že místo dvou hodin týdně musí navštěvovat ZUŠ třikrát a domácí přípravě věnovat
ještě víc času. Úmysl je to hezký, ale jak se ukazuje, tak pro menší školy jako je ta naše není
zrovna nejšťastnějším. Po prvním 4. ročníku v uplynulém školním roce došlo k předčasnému
ukončování studia s odůvodněním na časovou náročnost nejen ze strany žáků, ale i rodičů.
Hlavní problém je zřejmě v tom, že je to hodina povinná. Orchestry, komorní soubory a sbory
existovaly vždy, ale bylo to dobrovolné a děti, které tam chodily, to dělaly proto, že chtěly a
ne proto, že musí… I když se přihlásilo dost nových žáků, v důsledku předčasného ukončení
studia se nám nepovedlo navýšit počet žáku v tomto oboru na maximum.

Odpovídáme i  na  vysoce  nadprůměrnou  nabídku  zájmové  a  kulturní  činnosti  včetně
sportovního vyžití v našem městě, v regionu, a ve snadno dostupném hlavním městě.
 
Ve školním roce 2012-13 jsme se věnovali stému výročí narození neratovické rodačky Ljuby
Hermanové, v roce 2013-14 se školní výukový program inspiroval výročím, jež jsme zkrátka
nemohli  opominout,  rok 2014 byl  „Rokem české hudby“. V roce 2015 jsme se rozhodli
vystoupit  z nabízejících  se  výročí  a  slavných  dat  a  inspirovali  jsme  se,  v souladu  s ŠVP
avizovanou  tematickou  pestrostí  tématem  které  se  nazývalo  „Ze  života  hmyzu“.  Hmyz
doslova prostoupil do všech oborů. Byli jsme překvapeni, kolik hmyzí inspirace lze nalézt v
umění: v hudbě vážné i populární, v dramatu, výtvarném umění, filmu a v literatuře. 

Pro uplynulý školní rok jsme se rovněž rozhodli pro široké, obecné téma. Náš inspirační zdroj
pro rok 2015/2016 se nazýval: „DOMOV“ A toto téma jsme znovu mohli pojmout opravdu
zeširoka, od naší Sluneční soustavy, naší domovské planety, po náš světadíl, stát, region, přes
naše město a naše obydlí, až po naše konkrétní domovy, nebo naše domovy vnitřní – domovy
v nás. Byla to opět bohatá nabídka a všechny obory snadno našly svá blízká témata.

Ve školním roce 2015 / 2016 jsme představovali svá „umění“ nejen v prostorách školy, které
slouží jako stálá výstavní síň výtvarného oboru, interními koncerty a představeními ale též
řadou  prezentačních  akcí,  koncertů,  výstav  a  dalších  vystoupení,  pořádaných  jinými
organizátory. Představovali se tak širší veřejnosti, popularizovali naši činnost. Žáci si ověřují
nabyté  poznatky  v praxi  a  současně  obohacují  kulturní  život  města  i  regionu.  Současně
získávají rodiče ucelenější přehled o postupu a vývoji znalostí svého dítěte. Činnost naší školy
je nedílnou součástí kulturního a společenského života Neratovic.

Svou úlohu hrají v tomto úsilí i funkční, pravidelně aktualizované webové stránky školy.

Pro zajištění kvalitní  výuky má škola velmi dobré personální jakož i materiálně technické
podmínky. Učebny jsou vybaveny funkčními didaktickými pomůckami, notovým materiálem,
které jsou každoročně doplňovány dle aktuálních potřeb a zajisté i finančních možností školy.
Školní  orchestr  disponuje  kvalitním  vybavením,  k výuce  slouží  interaktivní  tabule,
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velkoplošné obrazovky. Plánovaně jsou pořizovány nové hudební nástroje, které jsou žákům
též zapůjčovány. 

V těsné a vstřícné spolupráci s městem, jsme rovněž věnovali pravidelnou pozornost údržbě a
obnově budovy školy a jejího vybavení. Po dokončení celkové výměny oken, rekonstrukci
osvětlení byla v uplynulém období provedena i částečná výměna podlahových krytin, zejména
parket v sále školy. 
V letošním  roce  byla  pořízena  nová,  dálkově  ovládaná  zahradní  brána   -  upravená  a
pravidelně udržovaná zahrada tak bezpečněji slouží jako alternativní  výukový prostor a je
i používána jako parkoviště pro zaměstnance.
O prázdninách byla provedena velká rekonstrukce vestibulu a šaten a třídy výtvarného oboru.
Ve  vestibulu  byly  vyrobeny  nové  mobilní  výstavní  panely,  vznikly  samostatně  osvětlené
prosklené vitríny,  kde jsou představovány úspěchy školy a též sloužící  výstavním účelům.
Novou  součástí  interiéru  se  staly  jednoduché,  sestavitelné  dřevěné  bedny  -  ty  slouží
k prezentaci prostorových prací žáků výtvarného oboru. Byla nově očalouněna křesla, natřeny
radiátory  a  rámy  dveří,  ze  šatny  zmizely  staré  drátěné  klece  a  byly  nahrazeny  pestrými
uzamykatelnými  skříňkami,  přibyly  rovněž  nové  lavice  a  byla  položena  nová  podlahová
krytina. Celý prostor vestibulu a šaten se zrušením přepážky propojil a tak nyní mnohem lépe
vyhovuje současnému „školnímu provozu“. Byla tak posílena a zvýrazněna jeho funkce jako
informačního,  výstavního  a  společenského  centra  ZUŠ.  Informačním  účelům  zde  slouží
i školní WIFI.
Škola  byla  vybavena  též  novým  bezpečnostním  a  kamerovým  systémem,  vyhovujícím
současným parametrům z hlediska bezpečnosti. 
Ve třídě výtvarného oboru byla od základů obměněna podlaha a položena nová dlažba. Tato
třída byla současně vybavena i novým nábytkem.

Každoročně spolupracujeme s ostatními základními uměleckými školami Mělnicka, tradičně
se osvědčuje spolupráce se Společenským domem v Neratovicích.

Trvalou  snahou  takto  vybavené  školy  je,  aby sloužila  veřejnosti  i  v době,  kdy neprobíhá
výuka. Prostory byly využívány ke komerčním i charitativním aktivitám a bylo tak přispíváno
do školního rozpočtu. 
V budově ZUŠ je provozován obchod se školními pomůckami, je zde kancelář pojišťovny a
sál školy je pronajímán. O víkendech užívají školní prostory různá náboženská sdružení.
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Hudební obor
Škola se prezentuje již dvěma školními orchestry, známý a v minulosti mnohokrát oceněný
orchestr Junior Band doplnil nově vzniklý orchestr složený z mladších žáků – Neratovjanka,
oba pod vedením pana učitele Novozámského. Svou úroveň neustále zvyšuje pěvecký sbor
pod vedením paní učitelky Vydrové. Fungují zde i tři soubory komorní. Svými výkony tento
obor prokazuje, že naše škola poskytuje stabilní, velmi dobrou úroveň hudebního vzdělání,
a dobře reprezentuje úroveň jednotlivých skupin zde vyučovaných nástrojů, ať již dechových,
klávesových, strunných či bicích, včetně výuky zpěvu. 
Hudební obor má čtyři základní předmětové složky: klavírní, dechovou, strunnou a pěveckou.

V roce 2015 – 16 byly vyučovanými předměty hudebního oboru:

 individuální výuka na hudební nástroj nebo zpěv

 hudební nauka

 sborový zpěv

 komorní hra

Taneční obor
Vpravdě mezinárodní  vysokou úroveň zachovává taneční  obor pod vedením paní  učitelky
Sadirové.  Tento náš obor zviditelňuje Neratovice nejen po celé  ČR, ale i v zahraničí.
Svědčí o tom bezpočet cen z mnoha soutěží, zájem o studium, odezva médií a veřejnosti.

V roce 2015 – 16 byly vyučovanými předměty tanečního oboru:

 taneční pohybová průprava

 klasická taneční technika

 lidový tanec

 současný tanec

 taneční praxe
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Výtvarný obor
Také činnost výtvarného oboru ve školním roce 2015 – 16 můžeme bez obav označit jako
vysoce kvalitní a nadstandardní. Sedmá velká prezentační výstava v prostorách ZUŠ, sloužící
nadále jako výzdoba školy, to jen dokazuje. Zájem o výuku VO je velký. Učební osnovy pro
VO jsou natolik pružné, že umožňují každému žáku najít nejbližší formu vlastního výtvarného
vyjádření. Výtvarný obor pečuje nejen o estetickou tvář školy, ale i budov Městského úřadu,
kde pravidelně obnovuje jeho stálou výzdobu. Osvědčuje se naše spolupráce s profesionálním
keramikem panem Ivanem Teršem.
V roce 2015 – 16 byly vyučovanými předměty výtvarného oboru:

 plošná tvorba

 prostorová tvorba

 objektová a akční tvorba

 výtvarná kultura
Dle nového ŠVP jsou všechny tyto předměty, jakož i další sdruženy do předmětu jediného,
jež je nazván: výtvarná tvorba.

Literárně dramatický obor
Tento obor je pod vedením pana učitele Hrbotického. Početně se literárně dramatický obor ve
školním roce  2015/16  stabilizoval  na  cca  60  žáků,  což  je  vzhledem  ke  kapacitě  učebny
maximální počet. Výchovně vzdělávací cíle oboru (rozvíjení uměleckých vloh k divadelní a
slovesné  činnosti,  tříbení  estetického  cítění,  rozvíjení  fantazie  a  hravosti,  inspirace
k samostatnému  myšlení,  pěstování  smyslu  pro  individuální  i  týmovou  práci,  atd.)  byly
realizovány řadou praktických i teoretických cvičení. Studující vyšších ročníků si mimo jiné
osvojili základní vědomosti o italské commedia dell´arte a zakladateli moderního dramatu A.
P. Čechovovi.

V roce 2015 – 16 byly vyučovanými předměty literárně dramatického oboru:

 přípravná dramatická výchova

 dramatická průprava

 divadelní tvorba

 přednes

 tvořivé psaní

 dějiny umění
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Pracovníci školy ve školním roce 2015 – 2016
Vedení školy:

Jaroslav Zikmundovský ředitel

Květoslava Petráková zástupce 

Interní učitelé:

Jméno učitele předmět vzdělání úvaze
k

třída/stupeň

Khásová Jana klavír, příčná 
flétna, zobcová 
flétna

Konzervatoř pro zrak. 
post. mládež

1 12/7

Knapp Tomáš klarinet, saxofon, 
zobcová flétna

konzervatoř 1 12/6

Ležalová  Markéta Kytara, příčná 
flétna

Konzervatoř pro zrak. 
post. mládež

1 12/5

Moravová Natálie klavír Konzervatoř 0,957 12/5

Novotná Libuše VO SUPŠ+ped.st. 1 12/5

Novozámský Michal Bicí a žesťové 
nástroje, klavír, 
korepetice v TO,

Konzervatoř 1 12/6

Sílová Anna Keyboard, 
akordeon, 
zobcová flétna

Konzervatoř pro zrak. 
post. mládež, maturita

0,696 12/5

Petráková PHV, HN, housle Konzervatoř-nedokonč. 0,833 12/6

Vydrová Kristýna PHV, zpěv UJEP 1 12/1

Sadirová Roksolyana TO Konzervatoř, maturita 1 12/4

Hrbotický Saša LDO FF UK 0,857 12/4

Zikmundovský
Jaroslav

VO AMU+ped. st. 1 12/5

Hálová Veronika Zpěv, klavír Konzervatoř 1 12/4

Ostatní pracovníci:

Jméno zařazení úvazek třída/stupeň

Horáková Iveta uklízečka 0,625 2/11

Issiridir Jolana uklízečka 0,625 2/11

Petrák Karel školník 0,118 2/12

Petráková Květoslava admin. prac, fakturantka 0,300 7/12

Studecký Zbyšek Účetní 0,500 11/11
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Počet žáků – výsledky vzdělávání.

Ve školním roce 2015 – 16 navštěvovalo ZUŠ v Neratovicích 428 žáků

Hudební obor navštěvovalo 180 žáků
I. stupeň navštěvovalo 163 žáků
II. stupeň navštěvovalo 17žáků absolvovalo 18 žáků

Taneční obor navštěvovalo 100 žáků absolvovalo 7 žáků

Výtvarný obor navštěvovalo 90 žáků
I. stupeň navštěvovalo 82 žáků
II. stupeň navštěvovalo 8 žáků                      absolvovalo 6 žáků
                                                                                                                    

Literárně dramatický obor navštěvovalo 58 žáků

Akce školy

Hudební obor

Soutěže
Žáci  školy  se  v tomto  roce  nezúčastnili  žádné  ze  soutěží  vypsaných  MŠMT.  Vyhlášené
propozice se týkaly nástrojů,  jež se  zde v současné době nevyučují  anebo,  jako v případě
pěveckého sboru, nebyla k účasti ještě dostatečná zralost žáků.

Vystoupení, akce hudebního oboru

Velký  závěrečný  koncert  -  společné  vystoupení  všech  oborů  ve  Společenském  Domě  v
Neratovicích   
2 Veřejné žákovské koncerty  
4 Výchovné koncerty pro žáky MŠ a 1. stupně ZŠ
3 Vánoční koncerty
1 Vánoční koncert pro zdravotně postižené
Velký společný adventní koncert
6 Interních koncertů
Vystoupení v Domě kněžny Emmy
4 Vystoupení HO v prostorách MÚ pro dárce krve a účastníky kurzů pořádaných MÚ
Pravidelná účast žáků HO při vernisážích výstav v SD.
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Samostatné akce školních orchestrů Junior band a Neratovjanka 2015/2016

Jazzový festival Neratovice 2015
Vánoční koncert na náměstí v Neratovicích – zahájení adventu
Jazzová zahrada Stará štace, Libiš – Koncert orchestrů ZUŠ
Vystoupení na festivalu jazzových orchestrů ZUŠ v Horních Počernicích
Koncert na Náměstí Republiky v Neratovicích Salon tradičního jazzu 

Výtvarný obor

V tomto školním roce se věnoval výtvarným projektům: DOMOV, HRA, STAVBA a TVAR.
Určuje estetickou tvář školy. Ta vycházela z již pravidelných, velkých, tematicky i formálně
neuvěřitelně pestrých výstav paní učitelky Novotné. Letos se konala již po čtvrté. Pravidelně
je obměňována výzdoba 4 pater budovy Městského úřadu na Náměstí republiky.
Žáci VO se reprezentativně zúčastnili výstavy „Doba Karla IV.“ ve Společenském domě. 

Taneční obor

V uplynulé sezóně taneční obor navštěvovalo 100 žáků, kteří jsou rozdělení do 7 ročníků a 
přípravného studia. Žáci TO ZUŠ dostávají základní vzdělání v oblasti tanečního umění podle
tanečních osnov a také podle dodatečného programu pro zvýšení technické taneční úrovně a 
teoretických znalostí. Školní rok 2015/2016 proběhl úspěšně a za velkého zájmu veřejnosti, 
podobně jako roky předchozí. V uplynulých, již patnácti sezónách vystupovali žáci ZUŠ 
spolu se žáky taneční školy ROXTON – od letošního roku vystupují - soutěží i pod hlavičkou 
ZUŠ Neratovice

Žáci TO se zúčastnili těchto tuzemských a mezinárodních soutěží:

Czech Dance Masters - Tour soutěžních choreografií  
Žáci přípravného studia obsadili 1. Místo za choreografii Swing hop puntík jak v regionálním 
tak kole Středních Čech tak i 1. místo na Mistrovství ČR – jsou mistři ČR pro rok 2016.
V soutěži Battle Crew získali žáci 3. - 4. ročníku 2. místo v regionální soutěži Praha a stejné 
místo i na Mistrovství ČR v Brně – jsou 1. vicemistři ČR, postoupili na Mistrovství 
Evropy konané v Ostravě, a tam duo Natálie Štěpánková a Natálie Dorňáková dosáhlo 
2. místa a postoupilo na Mistrovství světa v rakouském Grazu.
Žákyně 6. a 7. ročníku jsou dvojnásobné mistryně ČR ve dvou disciplínách – v Extralize 
Street Dance Choreo a v Extralize malé formace, získaly titul Absolutního Vítěze Dne všech 
disciplín, postoupily a v soutěži Galavečer Czech Dance Masters získaly titul vítěze Street 
Choreo 
Řada bývalých žáků TO ZUŠ jsou studenty Taneční Konzervatoře hl. Města Prahy.
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Literárně dramatický obor

Tento obor je pod vedením pana učitele Hrbotického. Početně se literárně dramatický obor ve
školním roce  2015/16  stabilizoval  na  cca  60  žáků,  což  je  vzhledem  ke  kapacitě  učebny
maximální počet. V průběhu školního roku žáci literárně dramatického oboru absolvovali sérii
veřejných prezentací. V předvánočním čase se významně účastnili výchovných koncertů pro
základní školy, charitativního koncertu a vánočného veřejného koncertu, a to s komediálním
příběhem Neratovický Betlém. Na závěr prvního pololetí se žáci představili na celoškolním
veřejném koncertě s pásmem české poezie a prózy,  a také s poezií současného amerického
básníka Shela Silvesteina. 
V souvislosti  s každoročním  celoškolním  V.I.P,  věnovaném  tentokrát  tématu  domova,  se
všichni  žáci  literárně dramatického oboru v průběhu druhého pololetí  věnovali  náročnému
zkoušení  moderní  verze  Tylova  Strakonického  dudáka pod názvem Švanda s kytarou.  Na
závěr školního roku se pak s touto pohádkovou komedií  literárně dramatický obor poprvé
prezentoval  ve  zcela  samostatném  hodinovém  představení  ve  společenském  domě
v Neratovicích. Do posledního místa zaplněný Divadelní sál odměnil  několikaměsíční úsilí
všech účinkujících frenetickým potleskem.
Na úplný závěr  školního roku 2015/16 se vybraní  žáci  zúčastnili  závěrečného společného
koncertu všech oborů ZUŠ v Neratovicích, a to verši a prózou moderních českých klasiků V.
Nezvala, I. Jirouse a B. Hrabala.

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Na základě účinnosti zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
a v souladu s metodickým pokynem MŠMT čj. 31 479/99 – 14 k zajištění úkolů vyplývajících
ze  zákona  č.  106/1999  Sb.  se  ZUŠ  v Neratovicích  stala  subjektem,  který  je  povinen
poskytovat veřejnosti informace, vztahující se k její působnosti. Výše uvedená povinnost byla
na ZUŠ realizována především formou ústních dotazů ze strany fyzických i právních osob,
které však ZUŠ v souladu se zákonem neevidovala. Písemné žádosti nebyly.

Péče o rozvoj a další vzdělávaní pracovníků

Většina pedagogů provozuje uměleckou činnost i mimo svou pedagogickou práci, jsou členy
různých hudebních  sdružení,  pravidelně  vystavují,  publikují  apod.  Škola podporuje výuku
angličtiny.
Učitelé sami pečují o svůj osobnostní a profesní růst. Účastní se různých vzdělávacích kurzů. 
Vedoucí  TO,  paní  učitelka  Sadirová  je  členkou  a  činovnicí  Svazu  učitelů  tance  a
Českomoravské taneční organizace, pravidelně se zúčastňuje Letních škol tance pod vedením
předních tanečních pedagogů, našich i  zahraničních.  Spolupracuje se Státní konzervatoří  a
dalšími tanečními školami.  
Škola odebírá odbornou literaturu:  Řízení školy a další odbornou literaturu týkající se vedení
školy, Učitelské noviny, Hudební rozhledy, Photo life, Art antiques, Dance time.
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Základní údaje o hospodaření školy v     r. 2015

A. HLAVNÍ ČINNOST

I. Náklady
Čerpáno 1.405 tis. Kč, tj. 91,8 % rozpočtu (-125 tis. Kč).
Na nižším čerpání rozpočtu se především podílela úspora v nákladech na energie ve výši 106
tis.  Kč.  Stanovit  tuto  položku  v rozpočtu  je  mimořádně  obtížné,  protože  nelze  předvídat
počasí s více než ročním předstihem, stejně jako úroveň cen těchto komodit  na světových
trzích. V minulosti došlo k meziročnímu výkyvu této položky v řádu desítek procent, proto je
vždy třeba kalkulovat s dostatečnou rezervou. Tu nebylo nutné čerpat vzhledem k rekordně
teplému průběhu zimy.
Mzdové náklady byly čerpány na 100 %, závazný ukazatel  nebyl překročen, vyšší  čerpání
nákladů na mzdy bylo kompenzováno úsporou OON (+- 9 tis. Kč). Ostatní nákladové položky
nejsou  závazným  ukazatelem  a  případné  překročení  jedné  bylo  kompenzováno  úsporou
v položce jiné (služby + 5 tis. Kč, drobný hmotný majetek – 24 tis. Kč). 

II. Výnosy
Bylo dosaženo výnosů ve výši 1.423 tis. Kč, tj. 99,2  % rozpočtu (- 12 tis. Kč).
Výnosy ze školného činily 1.038 tis. Kč, tj. 102,3 % plánu (+23 tis. Kč). Nižší výnosy oproti
plánu  jsou  pouze  metodickým  vlivem,  protože  nebylo  nutné  čerpat  plánované  použití
rezervního fondu ve výši 35 tis. Kč.

III. Hospodářský výsledek
Bylo dosaženo zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 18 tis. Kč, což bylo způsobeno
zejména uvedenou úsporou v nákladech na energie.

B. HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST

V podmínkách  organizace  je  hospodářskou  činností  zejména  nájem nebytových  prostor  a
související služby. Ve sledovaném období bylo dosaženo zisku z hospodářské činnosti ve výši
126 tis. Kč, tj. o 31 tis. Kč více, než předpokládal rozpočet. 

C. ZÁVĚR
Hospodaření ZUŠ Neratovice v  r. 2015 proběhlo v souladu se schváleným rozpočtem. 

D. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku
Zlepšený hospodářský výsledek ve výši 144.415,59 Kč byl rozdělen takto:
a) odvod nevyčerpané části nákladů na energie:  105.709,71 Kč  
b) převod do fondu odměn: 30.000,- Kč
c) převod do rezervního fondu: 8.705,88 Kč

V Neratovicích, dne 14. 10. 2016

Jaroslav Zikmundovský   ředitel ZUŠ Neratovice
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