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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   funkce neobsazena 
                                                                       
 
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 2021/22 realizovalo v přípravném studiu, v 1. - 

7. ročníku I. stupně a dále v 1. – 4. ročníku 2. 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 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  
 

 Ve sledovaném období jednoho školního roku začala odeznívat předchozí vlna 

covidu-19 a na žácích i zaměstnancích školy byla patrná radost a euforie z návratu do školy, 

do známého prostředí a k obvyklé činnosti, na kterou jsou zvyklí. Velmi rychle se  

nastartovala činnost všech čtyř oddělení, žáci se pod vedením svých pedagogů začali 

připravovat na vystoupení, soutěže, výstavy, koncerty i zkoušky všeho druhu.                                                                                                                                                 

Jasně se potvrdilo, že prezenční forma výuka je jedinečná a ve škole nenahraditelná.    

 Na začátku školního roku jsme uskutečnili v rychlém sledu školení pro zaměstnance 

pedagogy na zdokonalení ovládání programu Klasifikace, krátce poté následovalo školení pro 

všechny zaměstnance o BOZP a následně školení první pomoci. Ke studiu nastoupilo 

rekordních 445 žáků. Jako novinku jsme zahájili výuku pro dospělé pracující žáky, tzv. SPD. 

Přihlásili se dva zájemci.        

 Již v říjnu 2021 jsme uskutečnili první z řady velkých koncertů v sále školy, zahájili 

jsme spolupráci s městem při vítání občánků, poté proběhy již tradiční koncerty Černobílý 

(klavírní), Mikulášský i Vánoční, nově i koncert Novoroční, naši žáci se na jaře podíleli na 

programu pro Svaz tělesně postižených, s velkým ohlasem se setkal koncert učitelů školy. 

Naše škola byla organizátorem okresního kola soutěže v tanci, díky pomoci vedení 

Společenského domu (p. Petr Svoboda) měla soutěž profesionální podmínky, účastníci z 

ostatních základních uměleckých škol odjížděli nadšeni. 

 Díky velkému pochopení vedení města jsme opět posílili park našich nástrojů, 

přikoupili jsme několik houslí, bicích nástrojů, basklarinet a několik příčných fléten.  
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 V ostatních oborech jsme se po pandemické odmlce vrátili k účasti v soutěžích, 

přehlídkám i výstavám, které prezentují výsledky naší činnosti před veřejností.  

 Velmi úspěšné bylo vystoupení našich žáků před vchodem školy v rámci celostátního 

festivalu ZUŠ OPEN. Zde se prezentoval nejen školní orchestr, ale komorní tělesa, pěvecký 

sbor a taneční obor. Akce byla lemována pracemi žáků výtvarného oboru a u kolemjdoucích 

sklidila velké ovace. 

 Komerční využití prostorů školy - pronájem obchůdku v prostoru za sálem a soukromá 

aktivita paní učitelky Sadirové v sále školy se skupinou ROXTON se vrátilo v plném rozsahu.      

  

Personál školy 

 

 Náš sbor posílil mladý učitel Jan Samčík, který se zapojil do přípravy pěveckých 

talentů, dlouhodobě nemocnou paní uklízečku nahradila nová síla, paní Květa Kubrtová, 

později přibyla ještě paní Ilona Veselá. 

 

Organizace vyučovacího procesu 

 

 Návrat k normálu jsme promítli i do organizace vyučovacího procesu. Obnovili jsme 

praxi prezenčních pedagogických rad, již během září jsme uskutečnili školení první pomoci, 

BOZP i školení ke zdokonalení v práci s programem Klasifikace. Nově byla jmenována 

Umělecká rada ZUŠ Neratovice jako poradní orgán ředitele školy pro definování dalšího 

uměleckého směřování naší školy  jako celku i v jednotlivých oborech. Dále byly ustaveny 

předmětové komise hudebního oboru jako poradní orgán pro přípravu žáků na vystoupení, 

soutěže, postupové zkoušky i absolventské koncerty.  

 Byl vytvořen plán dalšího vzdělávání pedagogů a vydána příslušná směrnice, která ho 

definuje. 

 

Údržba a modernizace školy 

 

 Byla dokončena renovace prostor za koncertním sálem, které využívá především 

taneční obor. Současně jsme dokončili adaptaci bývalého kabinetu tanečního oboru na třídu 

pro výuku elektrické kytary a baskytary.  Posílili jsme zabezpečení prostor školy za sálem, ve 

spolupráci s firmou Gating Services jsme do chodby u vchodu umístili bezpečnostní kameru 

se záznamem. 
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Činnost jednotlivých oborů 

 

Hudební obor 

                                                   

 Hudební obor ve školním roce 2021/2022 směřoval své úsilí na obnovení 

„normálního“ provozu. Ve všech studijních zaměřeních se začalo znovu pilně a bez omezení 

pracovat. Cílem bylo zajistit vedle běžného vyučovacího procesu též přípravu žáků na veřejná 

vystoupení, soutěže a absolventské koncerty. Do stručného výčtu úspěšných veřejných 

vystoupení určitě patří již tradiční Podzimní, Černobílý, Mikulášský, Vánoční, Novoroční, 

Jarní, Velikonoční, Májový koncert a koncert „Ahoj, prázdniny.“ Kromě toho si třídní učitelé 

organizovali v průběhu školního roku i třídní přehrávky svých žáků pro jejich rodiče a 

příbuzné.                                                                                                                                                                            

 Na přání zástupců města škola začala obsazovat hudebními čísly akci Vítání občánků, 

naši žáci se podíleli na tvorbě programu pro Svaz tělesně postižených. V únoru 2022 se 

dvanáct našich žáků zúčastnilo soutěží okresních kol ve hře na dechové a bicí nástroje, 

konaných v Mělníku a Kralupech. Deset z nich zvítězilo ve své kategorii a postoupilo do 

krajských kol, která se konala v Kolíně a Říčanech. Zde naši žáci získali jedno druhé a pět 

třetích míst ve své kategorii. V květnu se žáci hudebního oboru zúčastnili celostátního 

festivalu ZUŠ OPEN a vystoupili v prostoru před školou. Prezentoval se zde školní orchestr, 

saxofonový kvartet, akordeonový soubor i pěvecký sbor. Ozdobou činnosti hudebního oboru 

byl červnový absolventský koncert žáků ze tříd pana Knappa, paní Khásové, Ležalové a 

Hálové. 

 Za zmínku jistě stojí, že na půdě školy vznikly po saxofonovém kvartetu další komorní 

soubory, a to soubor bicích nástrojů a soubor příčných fléten.  

 

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

pěveckou a rytmickou.   

 

V roce 2021/22  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 
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Taneční obor 

 

 Taneční obor se rovněž rychle probral z covidové letargie. V listopadu proběhla 

tradiční ukázková hodina baletu pro rodiče s živým doprovodem klavíru. Paní učitelka 

Sadirová se aktivně podílela na přípravě a organizaci okresního kola v tanci pro okres Mělník 

a Praha – západ, které proběhlo ve Společenském domě Neratovice. Její skupina děvčat, 

tančící na její choreografii, zvítězila ve své kategorii a postoupila do krajského kola, kde 

získala bronzové pásmo.   

 Několik tanečních formací prezentovalo práci tanečního oboru při květnovém 

celostátním festivalu ZUŠ OPEN před vchodem školy. 

                                                                                                                  

V roce 2021/22 byly vyučovanými předměty tanečního oboru: 

 

 taneční pohybová průprava 

 klasická taneční technika 

 lidový tanec 

 moderní tanec 

 taneční praxe 

 

 

Výtvarný obor 

 

 Obě vyučující výtvarného oboru, paní učitelka L. Novotná i paní učitelka A. Ježková, 

daly žákům rychle zapomenout na covidovou pauzu. Početní stav se dostal na maximálně 

možných 105 žáků. Žáci se zúčastnili několika výtvarných soutěží  - o nejkrásnějšího Luskouna 

(naše práce mezi vítěznými vystavena na Magistrátu v Praze a poté v ZOO Praha), Obraz pro 

Fénix, Pestrý svět, Lidice 2021, v několika případech se jim za jejich práce dostalo 

významných ocenění. Žáci se též podíleli se svými obrázky na vzniku cyklistické mapy 

Mělnicka. 

 V rámci školy proběhla předvánoční výstava prací žáků v prostoru školy, od půlky 

června následovala tradiční výstava ve foyeru školy a na jejích chodbách. 

 

V roce 2021/22  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, rovněž s respektováním 

všech dobíhajících pandemických omezení, ale hlavně prezenčně. Přes počáteční potíže s 

vyšší nemocností ve skupinách se i zde výuka rozběhla a všechny skupiny začaly pilně 

pracovat. Několik chystaných představení bylo nutno zrušit, ale v květnu v sále školy 

proběhla zdařilá inscenace Erbenova Zlatého kolovratu v úpravě Jiřího Suchého a Sněhurka a 

sedm trpaslíků na motivy veršované pohádky F. Hrubína. 

 Na konci června proběhlo druhé představení, opět před zcela plným sálem, v první 

části večera opět Hrubínova Sněhurka a sedm trpaslíků a v druhé části představili starší žáci 

dramatizaci hry A. P. Čechova Námluvy. Toto představení bylo pojato současně jako 

absolventské, neboť několik žáků 4. ročníku 2. stupně zde završilo mnohaleté studium LDO a 

odchází studovat na vysoké školy. 

 

V roce 2021/22 byly vyučovanými předměty literárně-dramatického oboru: 

 

 přípravná dramatická výchova 

 dramatická průprava 

 divadelní tvorba 

 dějiny umění 

 

 

 

Pracovníci školy ve školním roce 2020/2021 
 
 

Pedagogové 
 

Jméno učitele Předmět Vzdělání Úvazek 

Buňata Jan, DiS. klavír, trubka konzervatoř 0,217 

Čápová Markéta smyčcové nástroje konzervatoř 0,696 

Figar Vladimír, BcA. klavír, korepetice konzervatoř 0,783 

Fričová Renata, Bc. klavír 
 konzervatoř  
 (studium 6. ročník) 

0,261 

Hálová Veronika sólový zpěv, komorní zpěv konzervatoř 1 

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

Jablonská Sylva, MgA. violoncello, klavír konzervatoř 0,174 
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Ježková Alena, Mgr. výtvarný obor FF MU 0,217 

Kavalíková Pavla, DiS. hudební nauka, flétny konzervatoř 0,725 

Khásová Jana klavír, zobcová flétna, příčná flétna konzervatoř 0,956 

Knapp Tomáš zobcová flétna, klarinet, saxofon konzervatoř 1 

Košina Jan, DiS. bicí nástroje konzervatoř 0,652 

Ležalová Markéta kytara, zobcová flétna, příčná flétna konzervatoř 1 

Moravová Natálie klavír konzervatoř 0,609 

Novotná Libuše výtvarný obor 
SUPŠ + pedagogické 
studium 

0,857 

Novotný Roman, PhDr. 
ředitel školy 

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

1 

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

konzervatoř 1 

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

konzervatoř 0,621 

Sadirová Roksolyana, 
Mgr. 

taneční obor konzervatoř 0,524 

Samčík Jan, DiS.. sólový zpěv student konzervatoře 0,131 

Stochleba Michal, Bc. el. kytara, baskytara FF UP  0,261 
 

 
Nepedagogové 

 
Jméno pracovníka Zařazení      Úvazek   Třída Stupeň 

Kubrtová Květuše uklízečka 0,625 2. 12. 

Tichavová Jana (zástup Ilona Veselá) uklízečka 0,625 2. 12. 

Falgenhauer Karel školník, recepční, údržbář 1 5. 12. 

Havránková Vanda, Bc. hospodářka, mzdová účetní 0,75 8. 7. 

Studecký Zbyšek, Ing. ekonom 0,5 11. 11. 

 
 
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. 
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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 sleduje i další 

odbornou literaturu, týkající se umělecké školy, např. Hudební rozhledy, Art antiques, Dance 

time nebo Národní dovadlo. 

 

 

ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 31. 12. 2021 (v tis. Kč.) 

 

Komentář k výsledkům hospodaření za r. 2021 

 

A. ÚVOD 

Hospodaření ve sledovaném období probíhalo ve zcela mimořádných podmínkách a bylo 

ovlivněno zejména těmito nejvýznamnějšími skutečnostmi: 

1) Přerušení výuky v souvislosti s epidemií COVID 19 

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

navýšení provozní dotace ze státního rozpočtu o více než 1,4 mil. Kč.  

B. HLAVNÍ ČINNOST 

I. Rozpočet města  

1) Náklady 

Čerpáno 1.419 tis. Kč tis. Kč, tj. 89,9 % upraveného rozpočtu.  

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

OON, kde bylo překročení o 8 tis. Kč kompenzováno úsporou v nákladech na platy a náhrady 

mzdy ve stejné výši. Úspora energií ve výši 28 tis. Kč byla odvedena v lednu 2022 na účet 

zřizovatele. 

2) Výnosy 

Bylo dosaženo výnosů ve výši 1.473 tis. Kč, tj. 98,7 % rozpočtu. 
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Plán tržeb za vlastní výkony (školné a půjčovné nástrojů) byl překročen o 12 tis. Kč, provozní 

dotaci vykazujeme vždy ve výši 100 %. Plánované použití fondů ve výši 70 tis. Kč bylo 

čerpáno částečně vzhledem k obdržení věcných darů (hudební nástroje) v celkové ceně 38 

tis. Kč. 

3) Hospodářský výsledek 

V hlavní činnosti bylo dosaženo zlepšeného hospodářského výsledku ve výši + 54 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. Ostatní neinvestiční výdaje (ONIV) ve výši 

38 tis. Kč byly vyčerpány na nákup drobného hmotného majetku. 

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 75 tis. Kč, tj. 75,0 % rozpočtu. Dosažený zisk činil 70 tis. Kč, tj. o 15 tis. Kč méně, než 

předpokládal plán. 

D. INVESTICE 

Ve sledovaném období organizace obdržela investiční dotaci ve výši 1.280.900 Kč na nákup 

klavíru a saxofonu, která byla plně využita. 

E. ZÁVĚR 

Hospodaření ZUŠ Neratovice v r. 2021 proběhlo v souladu se schváleným rozpočtem, 

závazné ukazatele nebyly překročeny. 

F. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku 

Zlepšený hospodářský výsledek ve výši 124.717,14 Kč navrhujeme rozdělit takto: 

a) odvod nevyčerpané části nákladů na energie:    28.173,29 Kč   

b) převod do fondu odměn:            50.000,- Kč 

c) převod do rezervního fondu:      46.543,85 Kč 

 

 

         PhDr. Roman Novotný 

V Neratovicích dne 21. října 2022     ředitel ZUŠ Neratovice  


