
1 
 

    
Základní umělecká škola Neratovice, Vojtěšská 1219, 277 11 Neratovice 

IČO: 67674551, + 420 315 682 788, info@zus-neratovice.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Výroční zpráva 
        školní rok 2019/2020 
 
 
 
 
 
 

                        

 

 

 

 

mailto:info@zus-neratovice.cz


2 
 

Základní údaje o škole 
 
 
 
 
 
 

Název školy     Základní umělecká škola Neratovice 

Vojtěšská 1219, okres Mělník 

 
Adresa školy    Vojtěšská 1219 

277 11 Neratovice  

 
Telefonní kontakt    315 682 788 

773 625 040 - ředitel 

 
Adresa pro dálkový přístup  novotny.r@zus-neratovice.cz 

ID schránky: b3gjtd7 

 
Webové stránky školy   www.zusneratovice.cz 
 
 
Zřizovatel školy    město Neratovice 

 
 
Ředitel školy    PhDr. Roman Novotný  
 
 
Zástupce statutárního orgánu  PhDr. Roman Novotný 

 
 
Zástupce ředitele školy   Funkce nebyla obsazena 
                                                                       
 
Charakteristika školy   Příspěvková organizace 
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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 jmenovaných oborech se ve školním roce 2019/20 realizovalo 

v  přípravném studiu a v 1. - 7. ročníku I. stupně dle zpracovaného Školního vzdělávacího 

programu ZUŠ Neratovice (dále jen ŠVP), na II. stupni se podle ŠVP učilo druhým rokem. 

Cílem tvorby těchto specifických plánů neratovické ZUŠ bylo učinit výuku pro naše žáky 

zajímavou při respektování místních podmínek a veřejného zájmu, přihlíželi jsme též ke 

skladbě pedagogického sboru, k současným trendům, zájmu města i regionu. 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. 

 

 

Charakteristika uplynulého období  
 

 Hned v úvodu této zprávy je nutno zmínit, že do sledovaného období jednoho 

školního roku zasáhla dosud nevídaným způsobem celosvětová pandemie, označovaná jako 

COVID – 19. 

 Systém práce na uměleckých školách spočívá v průběžné přípravě žáků na vystoupení, 

soutěže apod. Těžiště sledovatelných výstupů tedy logicky spadá spíše do jarních měsíců 

druhého pololetí. Zásah pandemie v naší zemi a následné opatření vlády ČR, spočívající 

v uzavření všech typů škol dne 11. 3. 2020 a přechodu na distanční způsob výuky v podstatě 

narušil veškerou činnost všech čtyř oborů naší školy. Mluvíme-li tedy o výsledcích práce 

našich žáků pod vedením jejich pedagogů, tento výčet musí skončit únorem letošního roku. 

V období od března do června 2020 chybí jakékoli výsledky v soutěžích (které byly 

rozhodnutím MŠMT předčasně ukončeny), i významnější akce – koncerty, vystoupení i 

výstavy v budově školy i mimo ni. 

 Byli jsme nuceni zrušit veškeré akce pro veřejnost, nekonaly se závěrečné postupové 

zkoušky ani absolventské koncerty. Ve velmi omezené formě a za přísných hygienických 

podmínek jsme v červnu uspořádali alespoň talentové přijímací zkoušky, abychom zajistili 

kontinuitu příchodu nových žáků za ty, kteří studium již ukončili. 

 Nadále jsme, i když tento rok v omezené míře, spolupracovali s ostatními základními 

uměleckými školami Mělnicka i se Společenským domem v Neratovicích. Trvalou snahou naší 

školy je, aby budova v rozumné míře sloužila veřejnosti i v době, kdy neprobíhá výuka. 

Prostory byly využívány ke komerčním i charitativním aktivitám. 
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 V budově ZUŠ byl nadále provozován obchod se školními pomůckami, je zde kancelář 

stavební spořitelny a sál školy je celoročně pronajímán soukromé taneční škole. 

 Po celý školní rok jsme přísně dbali na to, aby žáci školy, jejich rodiče i ostatní zájemci 

z řad veřejnosti byli dobře informováni o všem, co se v naší škole děje či bude dít. K tomu 

nám sloužily naše webové stránky, o jejichž obsluhu i novou grafickou úpravu se velmi dobře 

staral pan Mgr. Saša Hrbotický, učitel literárně – dramatického oboru. 

 

 

Personál školy 

 

 Pracovní kolektiv, největší hodnota této školy, prošel dalšími změnami. Od srpna byla 

obsazena nově vytvořená funkce recepčního / školníka a nastoupila kvalifikovaná 

hospodářka. Byly přijaty dvě nové uklízečky. Do nového školního roku 2019/2020 nastoupilo 

celkem pět nových, mladých nebo mladších, plně kvalifikovaných pedagogů. Post zástupce 

ředitele zůstal neobsazen pro nízkou úroveň uchazečů. 

 

 

Organizace vyučovacího procesu 

 

 Zásadní změnou v organizaci vyučovacího procesu je přechod na kompletní 

elektronickou dokumentaci. Pedagogický sbor byl na začátku školního roku řádně proškolen, 

díky rozšíření počtu licencí mohou učitelé se systémem pracovat i z domova. 

 Na přání rodičů byl otevřen nový obor tzv. bílé baletní přípravky. Studium pro dívky 

ve věku 5-7 let bylo zahájeno v září, výuky se ujala bývalá sólistka baletu ND v Praze. Zájem 

ale postupně opadal, a tak jsme po dohodě s vyučující výuku na konci ledna 2020 ukončili. 

 

 

Údržba a modernizace školy 

 

 V novém školním roce a s novým personálem bylo možno přejít na elektronické 

bankovnictví. Platba příspěvku na studium (tzv. školné), který byl mírně navýšen, probíhá 

nyní výhradně v elektronické podobě. Výběr se tímto krokem zefektivnil a zrychlil.  

Do elektronické podoby byl převeden rovněž seznam nástrojů a notové literatury i veškerá 

agenda školy. 
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 Ve spolupráci s městem jsme věnovali velkou pozornost údržbě a obnově interiéru 

školy a jejího vybavení, k čemuž jsme využili „doby koronavirové“, tedy faktu, že cca od půli 

března studovali žáci distanční formou a budova školy byla prázdná. Předně jsme dokončili 

výměnu původního nábytku – skříní, učitelských kateder a židlí -  v celém přízemí školy. 

V přízemí byly rovněž vyměněny podlahové krytiny, kování dveří i prahy. Učebny i chodba 

byly nově vymalovány, jsou natřena topná tělesa i rozvodné trubky. Byla provedena 

kompletní rekonstrukce sborovny (nová podlaha, výmalba, nábytek a kuchyňská linka) - 

v zájmu zkvalitnění užitných prostor pro zaměstnance školy. Na většině prací se významnou 

měrou podílel nepedagogický personál školy - pan školník i obě uklízečky. 

 V celé škole byl realizován projekt tzv. generálního klíče (každý zaměstnanec má 

jeden klíč s kompetencí k těm prostorám, které ke své práci potřebuje), který výrazně 

zjednodušil všem zaměstnancům pohyb ve škole. 

 V souvislosti se snahou o novou tvář naší školy jsme nechali vyučující výtvarného 

oboru paní Libuši Novotnou vytvořit návrh nového loga. Cedule s tímto logem se objevila nad 

hlavním vchodem školy, vlajka s logem školy byla nad hlavní vchod umístěna v květnu 2020. 

Velkou pozornost jsme věnovali zkulturnění prostoru pro uklízečky – výmalba, nový nábytek 

v místnosti pro úklid, zavedení teplé vody. 

 Díky pochopení vedení města byly zrekonstruovány toalety ve vstupní hale, 

vyměněny dveře do zahrady (zde jsme nainstalovali venkovní zastřešení vchodového 

prostoru), byly zde nově vybetonovány schůdky. Nadále jsme věnovali pozornost úsporným 

opatřením -  prostor zadní chodby v přízemí byl osazen pohybovými čidly a rozdělen na 

několik úseků, takže se svítí vždy jen v úseku, kde se žák či zaměstnanec pohybuje. Toalety 

byly osazeny úspornými zářivkami rovněž s pohybovými čidly. Všechny umyvadlové baterie 

byly osazeny úspornými perlátory. 

 

 

Činnost jednotlivých oborů 

 

Hudební obor 

                                                   

 Hudební obor ve školním roce 2019/2020 směřoval své úsilí mimo jiné na úspěch 

našich žáků v soutěžích (hra na klavír, hra na kytaru a hra na housle), přičemž v kategorii hry 

na klavír jsme byli pořádající školou. Okresní kola soutěží ve zmíněných oborech proběhla v 

únoru, řada našich žáků zvítězila ve svých kategoriích a získala tak právo postupu do 

krajských kol. Výše zmíněným zásahem MŠMT však byly soutěže zastaveny. 

 Dalším segmentem činnosti hudebního oboru byly velké akce v sále školy.  



6 
 

 Za velkého zájmu veřejnosti především z řad rodinných příslušníků žáků proběhl 

listopadový Podzimní koncert, v prosinci jsme uspořádali dva koncerty výchovné (pro žáky ZŠ 

a MŠ), koncert pro seniory a velmi úspěšný koncert vánoční. Lednový Černobílý koncert žáků 

klavírního oboru a únorová okresní kola v oboru hra na kytaru, hra na klavír a hra na housle 

byly bohužel poslední veřejnou aktivitou žáků hudebního oboru před nástupem pandemie. 

Následovaly téměř tři měsíce distanční formy výuky, a i když vláda rozhodla o návratu žáků 

do škol od 18. 5. 2020 (s mnoha omezeními), dohnat ztrátu v přípravě se už nepodařilo. 

 Škola se v první části školního roku rovněž prezentovala prací orchestru Big Band ZUŠ 

Neratovice pod vedením pana učitele Novozámského. Po odchodu starších žáků se podařilo 

znovu vystavět funkční těleso s téměř dvaceti hráči včetně zpěvačky. Big band má slušné 

nástrojové i technické vybavení, pan učitel trpělivě buduje archiv orchestru.                                                                                                   

Ve škole pracují i tři soubory komorní – kytarový, žesťový a vokální. Prezentovanými výkony 

hudební 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. 

 Nově přijatí pedagogové hudebního oboru – Ludmila Pražská pro výuku přípravné 

hudební výchovy, hry na akordeon a flétnu, Pavla Kavalíková pro výuku hudební nauky a hry 

na flétny, Jan Košina pro výuku hry na bicí nástroje a Markéta Čápová pro výuku hry na 

smyčcové nástroje jsou od počátku přínosem pro naši školu a způsobili téměř okamžitý 

nárůst zájmu o jmenované obory. 

 

 Hudební obor má nově pět základních předmětových složek: klavírní, dechovou, 

strunnou, pěveckou a rytmickou. 

 

 

V roce 2019/20  byly vyučovanými předměty hudebního oboru: 

 

 individuální výuka na hudební nástroj nebo sólový zpěv 

 hudební nauka a přípravná hudební výchova 

 sborový zpěv 

 komorní hra 

 hra v orchestru 

 

 

 

 

 

 



7 
 

Taneční obor 

 

 Vysokou úroveň si udržuje taneční obor pod vedením paní učitelky Sadirové. Svou 

prací zviditelňuje školu i město Neratovice nejen po celé ČR, ale i v zahraničí. Svědčí o tom 

ceny z mnoha soutěží, zájem o studium, odezva v médiích i u veřejnosti. Na začátku školního 

roku si paní učitelka z osobních důvodů zmenšila úvazek na polovinu, kapacita oboru se tak 

zmenšila na cca 60 míst. I zde došlo v půli března k útlumu činnosti, přestože vyučující 

pokračovala ve výuce distanční formou. 

 

 Od půlky května pokračovala výuka prezenční formou až do konce června.  

 

 
V roce 2019/20 byly vyučovanými předměty tanečního oboru: 

 

 taneční pohybová průprava 

 klasická taneční technika 

 lidový tanec 

 moderní tanec 

 taneční praxe 

 

 

Výtvarný obor 

 

 Činnost výtvarného oboru ve školním roce 2019/20 lze označit jako kvalitní, i zde 

ovšem muselo od půli března dojít k přechodu na distanční formu výuky, která pro většinu 

žáků není příliš atraktivní. Byly zrušeny veškeré soutěže a nebylo možné uspořádat ani 

tradiční výstavu žákovských prací na konci školního roku. Jedinou veřejnou akcí tak byla 

tradiční podzimní tvorba mandaly míru před budovou školy. Přesto byl zájem o výuku 

výtvarného oboru velký. Důvodem rostoucího zájmu je nepochybně fakt, že učební osnovy 

pro výtvarný obor jsou natolik pružné, že umožňují každému žáku najít nejbližší formu 

vlastního výtvarného vyjádření.  

 

V roce 2019/20 byly vyučovanými předměty výtvarného oboru: 

 

 plošná tvorba 

 prostorová tvorba 

 objektová a akční tvorba 

 výtvarná kultura 
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Literárně-dramatický obor 

 

 Výuka probíhala pod vedením pana učitele Hrbotického. Početně se literárně-

dramatický obor ve školním roce 2019/20 stabilizoval na cca 60 žácích. 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 několika veřejnými výstupy zejména 

v období před Vánocemi při výchovných koncertech pro školy a při vystoupení pro seniory. 

Od března byl obor vyučován distanční formou až do konce školního roku. 

 

 

V roce 2019/20 byly vyučovanými předměty literárně-dramatického oboru: 

 

 přípravná dramatická výchova 

 dramatická průprava 

 divadelní tvorba 

 dějiny umění 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 

Pracovníci školy ve školním roce 2019/2020 
 

Interní učitelé 
 
Jméno učitele Předmět Vzdělání Úvazek 

Fensterer Kristýna (RD) klavír, HN, PHV, sborový zpěv, 
zobcová flétna 

UJEP 1 

Hálová Veronika sólový zpěv, komorní zpěv konzervatoř 1 

Hrbotický Saša, Mgr. literárně-dramatický obor FF UK 0,857 

Khásová Jana klavír, zobcová flétna, příčná flétna konzervatoř 1 

Knapp Tomáš zobcová flétna, klarinet, saxofon konzervatoř 1 

Ležalová Markéta kytara, zobcová flétna, příčná flétna konzervatoř 1 

Moravová Natálie klavír konzervatoř 0,87 

Novotná Libuše výtvarný obor SUPŠ + pedagogické 
studium 

1 

Novozámský Michal trubka, pozoun, bicí nástroje, klavír, 
orchestr 

konzervatoř 1 

Sadirová Roksolyana, 
Mgr. 

taneční obor konzervatoř 0,524 

Pražská Ludmila přípravná hudební výchova, 
hudební nauka, akordeon, flétny 

konzervatoř 0,542 

Novotný Roman, PhDr. 
ředitel školy 

hudební obor, klarinet, saxofon, ZFL FF UK + studium pro 
ředitele škol 

1 

Kavalíková Pavla hudební nauka, flétny konzervatoř 0,55 

Košina Jan bicí nástroje konzervatoř 0,522 

Čápová Markéta smyčcové nástroje konzervatoř 0,391 

Cachová Karolína        
(do 01/20) 

tanec konzervatoř 0,095 

Farníková Jana            
(od 11/2019) 

klavír konzervatoř DPP 

Buňata Jan (02/20) klavír, trubka konzervatoř 0,238 
 

 
Ostatní pracovníci 
 

Jméno pracovníka Zařazení                Úvazek 

Mirvaldová Monika uklízečka 0,625 

Tichavová Jana uklízečka 0,625 

Falgenhauer Karel školník, recepční, údržbář 1 

Havránková Vanda, Bc. hospodářka 0,75 

Studecký Zbyšek, Ing. účetní 0,5 
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Počet žáků - výsledky vzdělávání 
 
 
 

Ve školním roce 2019/20 navštěvovalo ZUŠ v Neratovicích 409 žáků. 
 
 
 
 

Hudební obor Počet žáků 

Celkem 190 

I. stupeň 173 

II. stupeň 17 

Absolvovalo 16 

    

Taneční obor Počet žáků 

Celkem 70 

1. stupeň 70 

2. stupeň 0 

Absolvovalo 3 

    

Výtvarný obor Počet žáků 

Celkem 83 

I. stupeň 79 

II. stupeň 4 

Absolvovalo 2 

    

Literárně-dramatický obor Počet žáků 

Celkem 66 

I. stupeň 58 

II. stupeň 8 

Absolvovalo 7 
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Akce školy 
 

Hudební obor 

 

Soutěže 

 

 Škola se zúčastnila okresních kol soutěží MŠMT v oboru hra na klavír (pořadatel) a hra 

na kytaru v průběhu měsíce února. Přestože několik žáků získalo ocenění spojené 

s postupem do krajského kola, v březnu byly veškeré soutěže zastaveny. 

 

Vystoupení žáků hudebního oboru 

 

Listopad 2019 

-  Podzimní koncert v sále školy 

 

Prosinec 2019 

- Výchovný koncert pro MŠ v sále školy 

- Výchovný koncert pro ZŠ v sále školy 

- Koncert pro seniory v sále školy 

- Vánoční koncert v sále školy 

 

Leden 2020 

- Černobílý koncert klavírního oddělení v sále školy 

 

Výtvarný obor 

 

 V tomto školním roce se věnoval výtvarným projektům v souladu se školním 

vzdělávacím programem.  

 

Akce žáků výtvarného oboru    

                           

Říjen 2019 

- Mandala míru 

 

Leden 2020 

- Soutěž Dobrovická muzea, o.p.s. - naši výtvarníci získali jedno první místo a několik 

čestných uznání. 
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Taneční obor 

 

 V uplynulé sezóně taneční obor navštěvovalo 70 žáků, kteří jsou rozděleni do 7 

ročníků a Přípravného studia I. a II stupně. Plněné výstupy odpovídaly, podobně jako 

v ostatních oborech školnímu vzdělávacímu programu. 

 

Žáci tanečního oboru se zúčastnili těchto tuzemských a mezinárodních soutěží: 

 
Září 2019 
- vystoupení pro Nemocnici Neratovice při oslavě 25. výročí otevření         
- Účast na přehlídce “Sportem pro život“ 
- Naši žáci se v rámci vzdělávacího programu zúčastnili Mezinárodního 
workshopu “Groove Days”. 
- V Táboře proběhl 19. ročník taneční soutěže ¨Tábor Unlimited¨. 
Výsledky: 
1. místo - Sólo - Placzek Nathaly - 3. roč.  
3. místo - Sólo - Sadiki Melisa - 4. roč.  
1. místo - Duo - Sadiki Melisa a Placzek Nathaly - 3., 4. roč.  
 
Říjen 2019 
- Podzimní tour Praha 
Výsledky: 
1. místo - Duo Děti 
2. místo - Skupina “The X” - žáci 2. - 4. roč. 
3. místo - Sólo - Kleinová Sára - 5. roč.  

 
Listopad 2019 
-  Taneční soutěž, Jablonec nad Nisou (1. místo - 3. roč.) 
- Taneční soutěž HB Dance, Praha (1. místo - duo 3. roč.) 
- Taneční soutěž One Beat, Praha 
 
Prosinec 2019 
- Mistrovství ČR, Brno (sólo, duo) 
-  Ukázková hodina přípravného studia v sále školy 
 
Leden 2020 
- Mistrovství ČR, Brno (choreografie) 
 
Únor 2020 
- Taneční soutěž Král Severu, Teplice 
 

Květen 2020 

Obnova výuky po karanténě. 
 
- Taneční workshop Mirek Malý (pro 3. - 7. roč.) 
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Literárně-dramatický obor 
 

 Literárně-dramatický obor se ve školním roce 2019/20 stabilizoval na počtu cca 60 

žáků. 

 Výchovně-vzdělávací cíle oboru, především prohlubování uměleckých vloh k divadelní 

a slovesné činnosti, tříbení estetického cítění, rozvíjení fantazie, hravosti a tvořivosti, 

inspirace k samostatnému myšlení, pěstování smyslu pro individuální i týmovou práci, stejně 

jako tříbení sociální zralosti, byly ve výuce realizovány v pestré škále praktických a 

teoretických cvičení. 

 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 vánočního veřejného koncertu. 

 

 

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 právnických osob, které však ZUŠ v souladu se zákonem neevidovala. 

Písemné žádosti nebyly. 

 

 

Péče o rozvoj a další vzdělávání pracovníků 

 

 Většina pedagogů provozuje uměleckou činnost i mimo svou pedagogickou práci, 

jsou členy různých hudebních sdružení, pravidelně vystavují, publikují apod.  

 Škola má vypracovaný plán dalšího vzdělávání. Učitelé sami pečují o svůj osobnostní a 

profesní růst. Účastní se různých vzdělávacích kurzů a školení v rámci DVPP i NIDV. 

 Škola odebírá Řízení školy a další odbornou literaturu, týkající se umělecké školy, 

např. Hudební rozhledy, Art antiques, Dance time. 
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ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 31. 12. 2019 (v tis. Kč.) 

 

A. HLAVNÍ ČINNOST 

 

I. Rozpočet města  

1) Náklady 

Čerpáno 2.179 tis. Kč tis. Kč, tj. 89,4 % rozpočtu.  

 Důvodem nižšího čerpání rozpočtu (- 258 tis. Kč) byla především úspora v nákladech 

na mzdy (148 tis. Kč), související zdravotní a sociální pojištění a FKSP (53 tis. Kč). Tato úspora 

vznikla díky tomu, že se během 2. pololetí zatím nepodařilo obsadit plánované místo 

zástupce ředitele. Zájemci o tuto pozici nesplňovali kvalifikační předpoklady pro její 

vykonávání. 

 Dalším vlivem byla také úspora v nákladech na zdravotní a sociální pojištění ve výši 60 

tis. Kč, které bylo možné uhradit ze zdrojů Středočeského kraje.  

 Ostatní nákladové položky rozpočtu nemají charakter závazného ukazatele a 

překročení v položce jedné (např. služby + 73 tis. Kč nebo drobný hmotný majetek + 19 tis. 

Kč), bylo kompenzováno úsporou v položkách jiných (např. spotřeba materiálu – 49 tis. Kč 

nebo ostatní sociální náklady, tj. příspěvek na stravné - 21 tis. Kč). 

2) Výnosy 

Bylo dosaženo výnosů ve výši 2.333 tis. Kč, tj. 100,0 % rozpočtu. 

 Plán tržeb za vlastní výkony (školné a půjčovné nástrojů) byl překročen o 1 tis. Kč, 

provozní dotaci vykazujeme vždy ve výši 100 %. 

3) Hospodářský výsledek 

V hlavní činnosti bylo dosaženo zlepšeného hospodářského výsledku ve výši +154 tis. Kč. 

II. Rozpočet Středočeského kraje 

 Celá přidělená provozní dotace byla v plné výši (100,0 %) vyčerpána v souladu se 

stanoveným účelem především na osobní náklady. Čerpání ONIV (ostatní neinvestiční 

výdaje) ve výši 40 tis. Kč bylo původně předpokládáno v položce materiál, ale v rámci účetní 

závěrky jsme je uplatnili v položce drobný dlouhodobý majetek (32 tis. Kč) a náhrady mzdy 

v době nemoci (8 tis. Kč). ONIV nejsou závazným ukazatelem. 
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B. HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST 

 V podmínkách organizace je hospodářskou činností zejména nájem nebytových 

prostor a související služby. Ve sledovaném období bylo dosaženo výnosů z hospodářské 

činnosti ve výši 151 tis. Kč, tj. 108,9 % rozpočtu (+ 14 tis. Kč). Dosažený zisk činil 133 tis. Kč, tj. 

o 28 tis. Kč více, než předpokládal plán. 

  

C. ZÁVĚR 

 

Hospodaření ZUŠ Neratovice v r. 2019 proběhlo v souladu se schváleným rozpočtem, 

závazné ukazatele nebyly překročeny. 

 

D. NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZLEPŠENÉHO HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU 

 

Zlepšený hospodářský výsledek ve výši 287.409,82 Kč navrhujeme rozdělit takto: 

 a) odvod nevyčerpané části nákladů na energie: 26.997,90 Kč   

 b) převod do fondu odměn:    148.000 Kč 

 c) převod do rezervního fondu:   112.411,92 Kč 
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Žáci, zaměstnanci, akce 
 

 

 

 

 

         PhDr. Roman Novotný 

V Neratovicích dne 20. října 2020     ředitel ZUŠ Neratovice  

Počet žáků

2018/2019 2019/2020 Srovnání

1. stupeň 404 380 -24

2. stupeň 24 29 5

Celkem 428 409 -19

Obory - počty žáků

2018/2019 2019/2020 Srovnání

Hudební obor 185 190 5

Literárně-dramatický obor 64 66 2

Výtvarný obor 86 83 -3

Taneční obor 93 70 -23

Učebny

2018/2019 2019/2020 Srovnání

Odborné učebny, tělocvičny 17 17 0

Počet zaměstnanců

2018/2019 2019/2020 Srovnání

Pedagogičtí pracovníci 12,5 11,3 -1,2

Nepedagogičtí pracovníci 2,2 3,5 1,3

Z toho externí pracovníci 0 0 0

Celkem 14,7 14,8 0,1

Akce

2018/2019 2019/2020 Srovnání

Počet uskutečněných výstav 4 1 -3

Účast na soutěžích 3 10 7

Počet koncertů a představení 35 6 -29


