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Název školy:

Základní umělecká škola Neratovice
Vojtěšská 1219, okres Mělník

Adresa školy:

27711 Neratovice
Vojtěšská 1219

Telefonní kontakt:

315 682 788, 315 681 990 fax, 608274836 - ředitel

Adresa pro dálkový přístup:

zus.nera@iol.cz

Webové stránky školy:

www.zusneratovice.cz

Zřizovatel školy:

město Neratovice

Ředitel školy:

Jaroslav Zikmundovský

Zástupce statutárního orgánu:

Jaroslav Zikmundovský

Zástupce ředitele školy:

Květoslava Petráková

Charakteristika školy:

Příspěvková organizace

Charakteristika školy
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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 2014/15 realizovalo v 1. -3. ročnících I. a II. stupně dle
zpracovaného Školního vzdělávacího programu ZUŠ Neratovice (dále jen ŠVP). Cílem tvorby
těchto specifických plánů neratovické ZUŠ bylo zejména učinit výuku pro naše žáky
zajímavou a atraktivní při respektování místních podmínek, 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 čtvrté a vyšší ročníky vychází dosud většinově 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

Tři školní roky, kdy naše škola „jede“ podle nových ŠVP dokazují, že to byly roky úspěšné a
plodné – škola měla v těchto letech své reprezentanty v celostátních kolech Soutěží ZUŠ,
taneční obor propaguje díky své vysoké úrovni Neratovice nejen v České republice ale i různě
v Evropě. Toto se jistě odráží ve stále se zvyšujícím zájmu o neratovickou ZUŠ – v loňském
roce byla již kapacita školy zcela naplněna a v letošním se opět této hranici blíží. Nejvhodněji
tak odpovídáme na vysoce nadprůměrnou nabídku zájmové a kulturní činnosti včetně
sportovního vyžití v našem městě, v regionu, a i 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 uplynulém školním roce jsme se
rozhodli vystoupit z nabízejících se výročí a slavných dat a inspirovat se, v souladu v ŠVP
avizovanou tematickou pestrostí – téma se nazývalo „Ze života hmyzu“. A hmyz doslova
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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.

Škola se stále snaží představovat 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, kterými se škola představuje širší
veřejnosti, popularizuje svou činnost. Žáci si ověřují nabyté poznatky v praxi a současně
obohacují kulturní život města i regionu. Rodiče získávají 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 doplňovány dle aktuálních potřeb a zajisté i finančních možností školy. Školní
orchestr disponuje kvalitním vybavením, k výuce slouží interaktivní tabule, velkoplošné
obrazovky. Plánovaně jsou pořizovány nové hudební nástroje, které jsou žákům též
zapůjčovány.
V těsné a vstřícné spolupráci s městem, je rovněž věnována pravidelná pozornost údržbě a
obnově budovy školy a jejího vybavení. Po dokončení celkové výměny oken, rekonstrukci
osvětlení byla v tomto roce provedena i výměna podlahových krytin, zejména parket v sále
školy. Škole slouží upravená a udržovaná zahrada.
Pro nastávající období plánujeme provést rekonstrukci vestibulu a šaten školy tak, aby tyto
prostory lépe vyhovovaly současnému „školnímu provozu“ z hlediska bezpečnosti, ale
zároveň si podržely svou funkci společenského, výstavního a informačního prostoru.
Spolupracujeme s ostatními základními uměleckými školami Mělnicka, tradičně se osvědčuje
spolupráce se Společenským domem v Neratovicích.
Snahou školy je, aby takto vybavená škola sloužila veřejnosti i v době, kdy neprobíhá výuka.
Prostory jsou využívány ke komerčním i charitativním aktivitám. Škola se snaží využívat své
prostory v čase mimo výuku k pronájmu a přispívat tak do svého 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

Nejznámější tváří našeho hudebního oboru je nadále školní orchestr Junior Band pod vedením
pana učitele Novozámského. Po sezoně 2013-14 kdy orchestr získal třetí místo v celostátním
kole soutěže tanečních a jazzových orchestrů ZUŠ si stále udržuje vysokou úroveň.
Prokazuje, že naše škola poskytuje stabilní, velmi dobrou úroveň hudebního vzdělání,
reprezentuje úroveň jednotlivých skupin zde vyučovaných nástrojů, ať již dechových,
klávesových, strunných či bicích.
Hudební obor má čtyři základní předmětové složky: klavírní, dechovou, strunnou a pěveckou.
V roce 2014 – 15 jsou vyučovanými předměty hudebního oboru:
 individuální výuka na hudební nástroj nebo zpěv
 hudební nauka
 sborový zpěv
 komorní hra

Taneční obor

Tradičně vysokou, a zde se můžeme pochlubit, že úroveň vpravdě mezinárodní si udržuje
taneční obor pod vedením paní učitelky Sadirové. Tento náš obor zviditelňuje Neratovice
nejen po celé ČR, ale i za hranicemi. Svědčí o tom bezpočet cen z mnoha soutěží, zájem o
studium, odezva médií a veřejnosti.
V roce 2014 – 15 jsou vyučovanými předměty tanečního oboru:
 taneční pohybová průprava
 klasická taneční technika
 lidový tanec
 současný tanec
 taneční praxe

Výtvarný obor

Také činnost výtvarného oboru ve školním roce 2014 – 15 můžeme bez obav označit jako
vysoce kvalitní a nadstandardní. Již třetí 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 2014 – 15 jsou 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.
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Literárně dramatický obor

Tento obor pod vedením pana Hrbotického, učitele s bohatou divadelní zkušeností a patřičnou
jazykovou erudicí se neustále rozvíjí, jak počtem žáků, tak úrovní svých vystoupení. Tento
obor je nedílnou součástí všech školních vystoupení.
Vyučují se zde všechny složky dramatického a slovesného projevu, též základní prvky
průpravných činností pohybových, mluvních i hudebně rytmických. Popularita tohoto oboru
rok od roku narůstá.

Počet žáků – výsledky vzdělávání.

Ve školním roce 2014 – 15 navštěvovalo ZUŠ v Neratovicích 449 žáků
Hudební obor
I. stupeň
II. stupeň

navštěvovalo
navštěvovalo
navštěvovalo

208 žáků
194 žáků
14žáků

absolvovalo 7 žáků

Taneční obor

navštěvovalo

100 žáků

absolvovalo 9 žáků

Výtvarný obor
I. stupeň
II. stupeň
absolvovalo

navštěvovalo
navštěvovalo
navštěvovalo

93 žáků
88 žáků
5 žáků
6 žáků

Literárně dramatický obor
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navštěvovalo

48 žáků

Pracovníci školy ve školním roce 2014 – 2015
Vedení školy:
Jaroslav Zikmundovský

ředitel

Květoslava Petráková
Interní učitelé:

Jméno učitele

zástupce

předmět

vzdělání

klavír, příčná
flétna, zobcová
flétna

Konzervatoř pro
zrak.post.mládež

klarinet, saxofon,
zobcová flétna

Ležalová Markéta

Khásová Jana

úvaze
k

třída/stupeň

1

12/5

konzervatoř

1

12/5

Kytara, příčná
flétna

Konzervatoř pro
zrak.post.mládež

1

12/3

Moravová Natále

klavír

Konzervatoř

1

12/4

Novozámský Michal

Bicí a žesťové
nástroje, klavír,
korepetice v TO,

Knapp Tomáš

Novotná Libuše

VO

SUPŠ+ped.st.
Konzervatoř

1

12/4

Keyboard,
akordeon,
zobcová flétna

Konzervatoř pro
zrak.post.mládež,
maturita

1

12/4

Petráková

PHV, HN, housle

Konzervatoř-nedokonč.

1

12/5

Sadirová Roksolyana

TO

Sílová Anna

Vydrová Kristýna

1

12/4

PHV, zpěv

UJEP

0,565

12/1

Hrbotický Saša

LDO

FF UK

0,714

12/3

Hálová Veronika RD

Zpěv, klavír

1

12/3

Zikmundovský
Jaroslav

Ostatní pracovníci:

VO

Konzervatoř, maturita
AMU+ped. st.

zařazení

Issiridir Jolana

uklízečka

Petráková Květoslava

admin. prac, fakturantka

Petrák Karel

8

uklízečka

školník

1

Konzervatoř

Jméno

Horáková Iveta

1

12/3
12/5

úvazek třída/stupeň
0,625

0,625

0,118

0,800

2/11

2/11

2/12

7/11

Studecký Zbyšek

Akce školy

Účetní

0,500
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Hudební obor
Soutěže

V tomto školním roce se naši žáci zúčastnili soutěže ZUŠ - dechových nástrojů. Nicole
Vilímová obsadila v okresním kole ve hře na zobcovou flétnu 1. místo a 2. místo v krajském
kole. Ondřej Hudec obsadil v okresním kole ve hře na zobcovou flétnu 1. místo. Vojtěch
Novák ve hře na klarinet místo 2. Pavlína Šestáková obsadila ve hře na klarinet 1. místo jak
v okresním tak i v krajském kole.
Vystoupení, akce

Velký závěrečný a celooborový koncert – vystoupení ve Společenském Domě v Neratovicích
2 Veřejné žákovské koncerty
4 Výchovné koncerty
3 Vánoční koncerty
1 Vánoční koncert pro zdravotně postižené
Velký společný adventní koncert
6 Interních koncertů
Vystoupení v Domě kněžny Emmy
Vystoupení HO v prostorách MÚ pro dárce krve
Pravidelná účast žáků HO při vernisážích výstav v SD.
Akce školního orchestru Junior band 2014/2015
Jazzový festival Neratovice 2014
Vánoční koncert v Neratovicích
Jazzová zahrada Stará štace, Libiš
Koncert na kulturním festivalu v Dolních Beřkovicích
Vystoupení na festivalu jazzových orchestrů ZUŠ v Horních Počernicích
Koncert na Náměstí Republiky v Neratovicích salon tradičního jazzu
Koncert na festivalu jazzových orchestrů Neratovice
Orchestru bylo 10. 12. 2014 předáno ocenění hejtmana Středočeského kraje za vzornou
reprezentaci kraje.
Výtvarný obor

Pečuje o estetickou tvář školy. Estetika vychází z již pravidelných, velkých, tematicky i
formálně neuvěřitelně pestrých výstav paní učitelky Novotné. Vysokou úroveň VO dokládá i
pravidelně obměňovaná výzdoba 4 pater budovy Městského úřadu na Náměstí republiky.
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Žáci VO se zúčastnili výstavy dětských a seniorských prací „Očima generací“ v prostorách
Galerie Středočeského kraje (GASK) v Kutné Hoře. Během léta se uskutečnila výstava VO
v prostorách lobkovického zámku.
Taneční obor

V uplynulé sezóně taneční obor navštěvovalo 100 žáků, kteří jsou rozdělení do 7 ročníků a
přípravného studia. Výuka probíhala podle tanečních osnov. Školní rok 2014/2015 proběhl
úspěšně a za velkého zájmu veřejnosti, podobně jako roky předchozí.
Žáci 1. – 7. ročníku se zúčastnili tuzemských a mezinárodních soutěží:
Mistrovství Prahy tanečních formací - 8. dubna 2015
Street Show formace “Shoelaces” - 1. místo – 1., 2. roč.
Street Dance “Move Those Feet” – 2. místo – 3., 4. roč.
Street Dance “After School” – 3. místo – 5. roč.

Street Dance “Itch & Scratch” – 2. místo – 6., 7. roč.
Hip Hop “No shortcuts” - 1. místo – 6., 7.roč

Modern Balet “More Than Gold” – 2. místo – 7. roč.

Pompon Dance “Cheers” – 1. místo – absolventky TO ZUŠ

Účast dětských skupin na Mistrovství Čech v Chomutově a juniorských v Praze také byla
úspěšná, na 1. – 3. místě se umístilo několik skupin.
Mistrovství České republiky Brno 5. 6. 2015:
Titul Mistrů České republiky – 6., 7. roč.
Titul Vicemistrů ČR – 2., 3. roč.

Žáci 4. -7. roč. po Mistrovství Republiky (leden 2015) získali nominaci na
Mistrovství Evropy v Kielce, Polsko, kde získali
Titul Vicemistrů Evropy ve Street Battle Crew, Finálové umistění s malou skupinou
a na Mistrovství Světa v Rimini, Itálie v kategorii solo, duo a malá skupina.
Mistrovství ČR Street Battle :

1. místo – Tesařová Viktorie – 7. roč.

2. místo – Battle Team “New Era Crew” – 7. roč.
1. místo – Choreografie Battle Teamů – 7. roč.
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V soutěžní sezóně za rok 2014/2015 záci Tanečního oboru s TŠ ROXTON získali Titul
“Nejúspěšnější klub - Čechy” a celkem:
18 x zlato, 7x stříbro, 12 x bronz.

Vystoupení v divadle Royal Theatre: “Shoelaces” – 1. a 2. roč.

Natáčení videoklipu Aubrey s Lake Malawi a JAD Production

Natáčení videolkipu Young Blood s Lake Malawi a JAD Production
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. Mnozí bývalí žáci a také absolventi TO ZUŠ jsou studenty Taneční Konzervatoře hl.
Města Prahy.
Literárně dramatický obor

Početně se LDO ve školním roce 2014/15 opět rozrostl - na cca 50 žáků.
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
vrcholném představiteli francouzského klasicismu Moliérovi a o italské commedii dell´arte. V
průběhu celého školního roku žáci LDO absovovali sérii veřejných prezentací.
V předvánočním čase se významně účastnili výchovných koncertů pro základní školy,
charitativního koncertu a vánočního veřejného koncertu, a to s komediálním příběhem
Kdopak půjde do Betléma?
V průběhu jarních a letních měsíců se vybraní žáci LDO představili jako recitátoři na
slavnostních vernisážích ve Společenském domě Neratovice (výstava fotografií k výročí
konce 2. světové války) a v budově naší školy (reprezentativní výstava výtvarného oboru).
V souvislosti s každoročním celoškolním V.I.P. projektem, věnovaným tentokrát hmyzí říši,
se všichni žáci LDO v průběhu celého druhého pololetí věnovali náročnému zkoušení
moderní verze Karafiátových Broučků uváděné pod názvem Broučci a Brouci. Oblíbený
pohádkový příběh byl přenesen do 60. let minulého století, do doby, kdy svět okouzlili slavní
Brouci z Liverpoolu – skupina Beatles. Představení ve velkém sále Společenského domu v
Neratovicích, stejně jako dvě jeho „předpremiérová” uvedení na výchovných koncertech se
setkala s velmi pozitivním ohlasem veřejnosti.
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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 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.
Učitelé sami pečují o svůj osobnostní a profesní růst.
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.
Noví a začínající pedagogové jsou do praxe uváděni zkušeným pedagogem.
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Základní údaje o hospodaření školy
A. HLAVNÍ ČINNOST
I. Náklady

Čerpáno 1.387 tis. Kč, tj. 92,5 % rozpočtu (-113 tis. Kč).

Na nižším čerpání rozpočtu se především podílela úspora v nákladech na energie ve výši 122
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
mzdových nákladů bylo kompenzováno úsporou OON (+- 2 tis. Kč). Ostatní nákladové
položky nejsou závazným ukazatelem a případné překročení jedné bylo kompenzováno
úsporou v položce jiné (služby + 51 tis. Kč, drobný hmotný majetek – 50 tis. Kč).
II. Výnosy

Bylo dosaženo výnosů ve výši 1.417 tis. Kč, tj. 101,6 % rozpočtu (+ 22 tis. Kč).

Nárůst souvisel zejména s vyššími výnosy ze školného (+ 58 tis. Kč), které dosáhly 106,0 %
plánované úrovně.
III. Hospodářský výsledek

Bylo dosaženo zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 30 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
125 tis. Kč, tj. o 20 tis. Kč více, než předpokládal rozpočet.
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C. Závěr

Hospodaření ZUŠ Neratovice v r. 2014 proběhlo v souladu se schváleným rozpočtem.
D. Návrh na rozdělení zisku

Bylo dosaženo zisku ve výši 155.390,56 Kč, který navrhujeme rozdělit takto:
a) odvod nevyčerpané části nákladů na energie:
b) převod do fondu odměn:

c) převod do rezervního fondu:

121.831,- Kč

26.000,- Kč

7.559,56 Kč

V Neratovicích, dne 6. 2. 2015

Zpracoval: Ing. Zbyšek Studecký
Jaroslav Zikmundovský
ředitel ZUŠ Neratovice
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