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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   Markéta Čápová 
                                                                       
 
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 2020/21 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 třetím 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  
 

 Do sledovaného období jednoho školního roku opět zasáhla celosvětová pandemie, 

označovaná jako COVID – 19. Od 5. října 2020 musela všechna čtyři oddělení přejít na 

distanční formu výuky. Vyučující již získali v předchozím období jara 2020 určité zkušenosti    

s tímto způsobem práce, takže se dokázali do jisté míry přizpůsobit, ale prezenční výuku 

zcela nahradit nelze. Došlo ze dne na den ke zrušení veškerých plánovaných akcí, a to 

koncertů, vystoupení, výstav i soutěží.  Tím odpadl důležitý segment naší činnosti, motivující 

žáky k práci na sobě samých. Po krátkých úsecích změn pak následovalo dlouhé období 

distanční výuky. Teprve od 12. dubna 2021 bylo povoleno vyučovat v hudebním oboru 

systémem jeden žák – jeden učitel a od půlky května 2021 jsme se vrátili k plné prezenční 

výuce ve všech oborech, samozřejmě s dodržením všech hygienických pravidel. 

 V euforii z návratu k „normální“ výuce se podařilo v průběhu měsíce června 

zorganizovat několik třídních přehrávek, drobných vystoupení a na jeho konci i slavnostní 

koncert v sále, který byl spojen s předáním ceny města panu Jaroslavu Kuželovi, bývalému 

řediteli ZUŠ, to vše za přítomnosti vedení města. 

 

 Díky mimořádnému pochopení vedení města jsme během podzimu 2020 až zimy 

2021 zásadním způsobem obohatili park hudebních nástrojů -  postupně jsme pořídili 3 

violoncella pro nově vzniklý předmět hra na violoncello, barytonsaxofon, sopránsaxofon, 

několik elektrických kytar pro nově zřízenou výuku elektrické kytary a nakonec i ozdobu 

našeho sálu i celé školy – koncertní křídlo Yamaha. 

 V prosinci 2020 se podařilo úspěšně dotáhnout řízení s MŠMT o navýšení kapacity 

naší školy – nyní je tedy povolená kapacita školy 500 žáků. 
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 Po celou dobu jsme informovali rodiče žáků i veřejnost o tom, jak probíhá výuka a 

jakým způsobem se snažíme s celou situací vypořádat.  

 Komerční využití prostor školy – obchod se školními pomůckami v prostoru za sálem 

omezil zásadně svou činnost a požádal o úlevu na nájemném, kterou jsme po poradě s 

vedením města poskytli. 

 Využití sálu pro soukromé taneční aktivity (taneční skupina ROXTON paní R. Sadirové) 

kvůli covidu kleslo na nulu. 

 

Personál školy 

 

 Pracovní kolektiv, největší hodnota této školy, prošel dalšími změnami.  Do nového 

školního roku 2020/2021 nastoupilo celkem pět nových, plně kvalifikovaných pedagogů. 

Čtyři z nich posílili hudební obor a pátá, paní učitelka Mgr. Alena Ježková, se zapojila do 

práce výtvarného oboru. Na místo zástupce ředitele byla jmenována paní Markéta Čápová, 

učitelka naší školy. Mezi zaměstnanci nepedagogy nedošlo ke změnám. 

 

Organizace vyučovacího procesu 

 

 Přítomnost covidové pandemie zcela narušila plánovaná školení i další vzdělávání 

pedagogů školy. Většina učitelů se po přechodu na on - line výuku rozhodla pro výuku              

z domova kvůli obavě z nákazy při cestování do zaměstnání. Menší část pedagogů docházela 

do školy zpravidla z toho důvodu, že doma neměli podmínky k organizování výuky on - line. 

Z obavy před nákazou byly zrušeny pedagogické rady, porady i postupové zkoušky žáků 

hudebního oboru. Veškerá komunikace mezi vedením školy a učiteli se přemístila do 

virtuálního prostoru s využitím mailu a telefonu. 

 

Údržba a modernizace školy 

 

 Covidové období jsme využili k úpravám a modernizaci prostoru ve škole.                                                              

Po konzultaci  s odborem správy majetku jsme odstranili původní dělící hliníkové dveře na 

chodbách v přízemí i v prvním patře. Po dohodě s vedením města jsme požádali o ukončení  

nájmu pobočce ČMSS, v  uvolněné místnosti jsme položili novou podlahu, vymalovali a 

opravili žaluzie. Získali jsme tak novou učebnu jako zálohu pro budoucí žáky hry na bicí 

nástroje. Poté jsme nechali instalovat přepážku v chodbě v přízemí, která má akusticky 

oddělovat prostor výuky bicích nástrojů od zbytku chodby. Byla dokončena pokládka  nové 

podlahové krytiny ve zbývajících prostorech chodby v přízemí a v kanceláři hospodářky školy, 
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v tuto chvíli je tedy dokončena výměna podlahových krytin v celé škole (s výjimkou chodby 

za sálem). Současně došlo k plánované renovaci prostor za sálem, kde má sídlo taneční obor. 

Zde došlo k výměně dlažeb i obkladů a k instalaci nové sanity. Nakonec byly vyměněny dveře 

a provedena výmalba místností. Součástí této zakázky byla i výměna podlahy na chodbě u 

bývalé kanceláře stavební spořitelny a usazení nových vchodových dveří tamtéž. Na chodbě v 

prvním patře i v učebně a kabinetu p. učitele Hrbotického byla vyměněna osvětlovací tělesa. 

 

Činnost jednotlivých oborů 

 

Hudební obor 

                                                   

 Hudební obor ve školním roce 2020/2021 směřoval své úsilí na zajištění alespoň 

základní úrovně výuky on - line. Učitelé, kteří nemají doma vybavení k výuce (internet, PC, 

atd.), vyučovali z budovy školy, ostatní učili z domova. Teprve od půlky dubna 2021 bylo 

možno vyučovat prezenčně jeden žák – jeden učitel v budově školy za dodržení všech 

hygienických opatření. V průběhu června se podařilo uskutečnit celkem šest vystoupení a 

jeden celoškolní koncert v sále, koncipovaný jako poděkování vedení města za zakoupení 

koncertního klavíru.  

 Novými posilami hudebního oboru se stali  -  paní Renáta Fričová a Bc. Vladimír Figar  

(byli přijati pro výuku hry na klavír), paní MgA. Sylva Jablonská pro výuku hry na violoncello a 

pan Bc. Michal Stochleba zahájil výuku elektrické kytary a baskytary. 

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

pěveckou a rytmickou.   

 

V roce 2020/21  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 

 

Taneční obor 

 

 Výuka žáků tanečního oboru byla covidem zasažena asi nejvíc ze všech oborů naší 

školy. Prezenčně se vyučovalo pouze v září 2020 a pak od půlky května 2021. Přes veškerou 

snahu vyučující, paní Sadirové, téměř třetina žáků opustila naší školu.                                                                                                                         
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V roce 2020/21 byly vyučovanými předměty tanečního oboru: 

 

 taneční pohybová průprava 

 klasická taneční technika 

 lidový tanec 

 moderní tanec 

 taneční praxe 

 

Výtvarný obor 

 

 Podobně jako u tanečního oboru, i zde byla možnost vedení vyučování značně 

okleštěna a ve druhém pololetí jsme zaznamenali celou řadu odchodů žáků. Výuka s pomocí 

on - line techniky nebyla pro žáky dostatečně atraktivní. 

 

V roce 2020/21 byly vyučovanými předměty výtvarného oboru: 

 

 plošná tvorba 

 prostorová tvorba 

 objektová a akční tvorba 

 výtvarná kultura 

 

Literárně-dramatický obor 

 

 Výuka probíhala pod vedením pana učitele Hrbotického, rovněž s respektováním 

všech pandemických omezení. Vzhledem k trochu odlišnému charakteru činnosti oddělení 

zde odchodovost žáků kvůli covidu nebyla tak masivní. Početně se literárně - dramatický 

obor ve školním roce 2020/21 stabilizoval na 57 žácích. 

 

V roce 2020/21 byly vyučovanými předměty literárně-dramatického oboru: 

 

 přípravná dramatická výchova 

 dramatická průprava 

 divadelní tvorba 

 dějiny umění 
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Pracovníci školy ve školním roce 2020/2021 
 

Interní učitelé 
 

Jméno učitele Předmět Vzdělání Úvazek 

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

UJEP 
 

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 0,956 

Knapp Tomáš zobcová flétna, klarinet, saxofon konzervatoř 1 

Ležalová Markéta kytara, zobcová flétna, příčná flétna konzervatoř 1 

Moravová Natálie klavír konzervatoř 0,739 

Novotná Libuše výtvarný obor 
SUPŠ + pedagogické 
studium 

0,857 

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 0,652 

Novotný Roman, PhDr. 
ředitel školy 

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

1 

Kavalíková Pavla DiS. hudební nauka, flétny konzervatoř 0,55 

Košina Jan DiS. bicí nástroje konzervatoř 0,608 

Čápová Markéta smyčcové nástroje konzervatoř 0,75 

Buňata Jan DiS. klavír, trubka konzervatoř 0,217 

Figar Vladimír, BcA. klavír, korepetice konzervatoř 0,565 

Fričová Renata klavír 
 konzervatoř  
 (studium 6. ročník) 

0,261 

Jablonská Sylva MgA. violoncello, klavír konzervatoř 0,174 

Stochleba Michal Bc. el. kytara, baskytara FF UP  0,217 

Ježková Alena Mgr. výtvarný obor FF MU 0,217 
 

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 0,875 

Studecký Zbyšek, Ing. účetní 0,5 
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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. 

 

 

ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 31. 12. 2020 (v tis. Kč.) 

 

Komentář k výsledkům hospodaření za r. 2020 

 

A. ÚVOD 

Hospodaření ve sledovaném období probíhalo ve zcela mimořádných podmínkách a bylo 

ovlivněno zejména těmito nejvýznamnějšími skutečnostmi: 

1) Přerušení výuky v důsledku nouzového stavu v souvislosti s epidemií COVID 19. 

2) V souvislosti s novou metodikou výpočtu došlo ke skokovému meziročnímu navýšení 

provozní dotace ze státního rozpočtu o více než 1,2 mil. Kč. 
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B. HLAVNÍ ČINNOST 

 

I. Rozpočet města  

1) Náklady 

 Čerpáno 1.375 tis. Kč tis. Kč, tj. 83,1 % upraveného rozpočtu.  

 Téměř ve všech položkách došlo z důvodu mimořádné situace k úsporám. Výjimkou 

byl nákup drobného hmotného majetku, kdy byl plán čerpán na 101,3 % (+ 4 tis. Kč). Úspora 

energií ve výši 71 tis. Kč byla odvedena v lednu 2021 na účet zřizovatele. 

2) Výnosy 

 Bylo dosaženo výnosů ve výši 1.506 tis. Kč, tj. 96,0 % rozpočtu. 

 Plán tržeb za vlastní výkony (školné a půjčovné nástrojů) byl překročen o 7 tis. Kč, 

provozní dotaci vykazujeme vždy ve výši 100 %, plánované použití fondů ve výši 70 tis. Kč 

nebylo vzhledem k výše uvedeným úsporám nutné použít. 

3) Hospodářský výsledek 

 V hlavní činnosti bylo dosaženo zlepšeného hospodářského výsledku ve výši +131 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 21 tis. Kč bylo původně předpokládáno v položce drobný dlouhodobý 

majetek, ale po úpravě rozpočtu jsme je uplatnili v položce opravy a udržování. 

 

C. 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 93 tis. Kč, tj. 93,0 % rozpočtu. Dosažený zisk činil 87 tis. Kč, tj. o 2 tis. Kč více, 

než předpokládal plán. 
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D. Závěr 

 

 Hospodaření ZUŠ Neratovice v r. 2020 proběhlo v souladu se schváleným rozpočtem, 

závazné ukazatele nebyly překročeny. 

 

E. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku 

 

Zlepšený hospodářský výsledek ve výši 218.208,63 Kč navrhujeme rozdělit takto: 

a) odvod nevyčerpané části nákladů na energie:   70.984,49 Kč   

b) převod do fondu odměn:   60.000,- Kč 

c) převod do rezervního fondu:   87.224,14 Kč                   

 

 

 

 

 

 

         PhDr. Roman Novotný 

V Neratovicích dne 21. října 2021     ředitel ZUŠ Neratovice  


