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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 2017/18 realizovalo v 1. - 4. ročníku I. a
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 při respektování místních podmínek a veřejného zájmu; přihlíželi jsme též ke
skladbě pedagogického sboru, k současným trendům, zájmu města i regionu. Usilujeme o
spolupráci jednotlivých oborů a následné prezentaci školy jako integrovaného celku. 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.
Šest let, po které se naše škola řídí novým ŠVP, dokazuje, že nastoupená koncepce je
úspěšná a plodná - škola měla v těchto letech své reprezentanty v okresních, krajských i
celostátních kolech soutěží ZUŠ.
Hudební obor ve školním roce 2017/2018 reprezentovali žáci pana učitele Knappa i
Novozámského, literárně-dramatický obor pod vedením pana učitele Hrbotického se účastní
většiny školních akcí a pravidelně zakončuje školní rok velkým samostatným originálním
představením, výtvarný obor pod vedením paní učitelky Novotné tvoří nápaditou vizuální tvář
celého interiéru školy a taneční obor, vedený paní učitelkou Sadirovou nastolil svého druhu
nejvyšší stupeň výuky, který zviditelňuje školu a Neratovice nejen v České republice, ale i
v Evropě.
Ve školním roce 2017/2018 žáci prezentovali výsledky svého studia nejen v prostorách
školy, které slouží jako stálá výstavní síň výtvarného oboru, interními koncerty a
představeními, ale též se zapojili do řady akcí - koncertů, výstav a dalších vystoupení,
pořádaných jinými organizátory. Žáci se tak představují širší veřejnosti, popularizují naši
činnost, ověřují si nabyté poznatky v praxi a současně obohacují kulturní život města i
regionu. Rodiče získávají ucelenější přehled o postupu a vývoji dovedností 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 i materiálně-technické podmínky.
Pedagogický sbor je stabilní, fluktuace pracovníků minimální, mezi pedagogy a žáky panuje
tvůrčí a vstřícná atmosféra. Komunikace mezi pedagogy i s veřejností probíhá na dostatečné
úrovni, nadále pracujeme na větším rozšíření komunikace prostřednictvím informačních
technologií.
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Učebny jsou vybaveny funkčními didaktickými pomůckami a notovým materiálem, které jsou
každoročně doplňovány dle aktuálních potřeb a 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.
Ve spolupráci s městem jsme rovněž věnovali pravidelnou pozornost údržbě a obnově
budovy školy a jejího vybavení.
Stabilně spolupracujeme s ostatními základními uměleckými školami Mělnicka, tradičně se
osvědčuje spolupráce se Společenským domem v Neratovicích. Trvalou snahou naší školy
je, aby sloužila veřejnosti i v době, kdy neprobíhá výuka. Prostory byly využívány ke
komerčním i charitativním aktivitám.
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.

Hudební obor
Škola se prezentovala orchestrem Jazz Band pod vedením pana učitele Novozámského.
Neustále se zvyšuje kvalita pěveckého sboru pod vedením paní učitelky Fenstererové.
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 2017/18 jsou vyučovanými předměty hudebního oboru:





individuální výuka na hudební nástroj nebo sólový zpěv
hudební nauka
sborový zpěv
komorní hra
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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 v médiích i u
veřejnosti.
V roce 2017/18 jsou vyučovanými předměty tanečního oboru:






taneční pohybová průprava
klasická taneční technika
lidový tanec
moderní tanec
taneční praxe

Výtvarný obor
Také činnost výtvarného oboru ve školním roce 2017/18 můžeme bez obav označit jako
vysoce kvalitní. Již osmá velká prezentační výstava v prostorách ZUŠ, sloužící nadále jako
výzdoba školy, to jen dokazuje. Zájem o výuku výtvarného oboru je velký. Učební osnovy pro
výtvarný obor 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 2017/18 byly vyučovanými předměty výtvarného oboru:





plošná tvorba
prostorová tvorba
objektová a akční tvorba
výtvarná kultura

Literárně-dramatický obor
Výuka probíhá pod vedením pana učitele Hrbotického. Početně se literárně-dramatický obor
ve školním roce 2017/18 stabilizoval na počtu 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.
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V roce 2017/18 byly vyučovanými předměty literárně-dramatického oboru:





přípravná dramatická výchova
dramatická průprava
divadelní tvorba
dějiny umění
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Pracovníci školy ve školním roce 2017/2018
Interní učitelé
Jméno učitele

Předmět

Vzdělání

Fensterer Kristýna

klavír, HN, PHV, sborový
zpěv, zobcová flétna

UJEP

1

12.

2.

Hálová Veronika

sólový zpěv
komorní zpěv

konzervatoř

1

12.

5.

Hrbotický Saša

literárně-dramatický obor

FF UK

0,857

12.

5.

Khásová Jana

klavír, zobcová flétna,
příčná flétna

konzervatoř

0,957

12.

7.

Knapp Tomáš

zobcová flétna, klarinet,
saxofon

konzervatoř

1

12.

6.

Ležalová Markéta

kytara, zobcová flétna,
příčná flétna

konzervatoř

1

12.

5.

Moravová Natálie

klavír

konzervatoř

0,957

12.

7.

Novotná Libuše

výtvarný obor

SUPŠ
+ pedagogické
studium

1

12.

5.

Novozámský Michal

trubka, pozoun, bicí
nástroje, klavír

konzervatoř

1

12.

6.

Petráková Květoslava

housle, hudební nauka

konzervatoř

0,917

12.

7.

Sadirová Roksolyana

taneční obor

konzervatoř

1

12.

5.

Sílová Anna

klavír, keyboard, zobcová
flétna, akordeon

konzervatoř

0,696

12.

6.

Zikmundovský Jaroslav

výtvarný obor

AMU
+ pedagogické
studium

1

12.

7.

hudební obor, klarinet,
saxofon, zobcová flétna

FF UK

1

12.

6.

ředitel školy do 31. 7. 2018

Novotný Roman
ředitel školy od 1. 8. 2018

Úvazek Třída Stupeň

Ostatní pracovníci
Jméno pracovníka

Zařazení

Úvazek

Třída

Stupeň

Horáková Alena

uklízečka

0,625

2.

11.

Issiridir Jolana

uklízečka

0,625

2.

11.

Petrák Karel

školník

0,118

2.

12.

Petráková Květoslava

fakturantka,
administrativní pracovnice

0,3

7.

12.

Studecký Zbyšek

účetní

0,5

11.

11.
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Počet žáků - výsledky vzdělávání
Ve školním roce 2017/18 navštěvovalo ZUŠ v Neratovicích 441 žáků.

Hudební obor

Počet žáků

Celkem

179

I. stupeň

164

II. stupeň

15

Absolvovalo

18

Taneční obor
Celkem
Absolvovalo

Výtvarný obor

Počet žáků
103
7

Počet žáků

Celkem

103

I. stupeň

96

II. stupeň

7

Absolvovalo

6

Literárně-dramatický obor

Počet žáků

Celkem

56

I. stupeň

52

II. stupeň

4
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Akce školy

Hudební obor

Soutěže
Škola se zúčastnila okresních a krajských kol soutěží MŠMT vypsaných pro ZUŠ ve hře na
dechové nástroje. Jeden žák ze třídy pana učitele Knappa postoupil v kategorii hra na
saxofon dokonce až do ústředního kola.

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
Pravidelná účast žáků hudebního oboru při vernisážích výstav ve Společenském domě

Samostatné akce školních orchestrů Junior band 2017/2018
Jazzový festival Neratovice 2017
Vánoční koncert na náměstí v Neratovicích - zahájení adventu
Koncert na Náměstí Republiky v Neratovicích - salon tradičního jazzu

Výtvarný obor
V tomto školním roce se věnoval výtvarným projektům: KRAJINA. Určuje estetickou tvář
školy. Ta vycházela z již pravidelných, velkých, tematicky i formálně pestrých výstav paní
učitelky Novotné. Letos se konala již po páté. Je obměňována výzdoba čtyř pater budovy
Městského úřadu na Náměstí Republiky.
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Taneční obor
V uplynulé sezóně taneční obor navštěvovalo 103 žáků, kteří jsou rozděleni do 7 ročníků a
Přípravného studia I. a II stupně. Výuka probíhala podle tanečních osnov. Školní rok
2017/2018 proběhl podobně úspěšně jako školní rok 2016/2017.
Žáci tanečního oboru 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. m. Prahy.
Taneční obor ZUŠ Neratovice a Roxton Dance School pravidelně pořádá taneční show
“Svátek tance”, letní taneční soustředění “Summer Week” a také taneční workshopy “Groove
Days” s českými a zahraničními lektory.
Žáci tanečního oboru se zúčastnili těchto tuzemských a mezinárodních soutěží:
Žáci 1. – 7. ročníku se zúčastnili tuzemských a mezinárodních soutěží:
Duben, květen 2018 Mistrovství Čech v kategoriích Street, Mini, děti, Junioři
Mistrovství ČR v katgorii Art Sólo, atd.
Květen 2018
Galaprogram TOP 30 Choreo Průmyslový palác Holešovice
Červenec 2018
Letní příměstský tábor Sport Centre Victor

Literárně-dramatický obor
Literárně-dramatický obor se ve školním roce 2017/18 stabilizoval na maximálním (vzhledem
ke kapacitě učebny) 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. Možnosti výuky byly díky zakoupení dekorací a marionet rozšířeny o lekce
loutkového divadla, což žáci přijali s velkým nadšením.
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.
V červnu uspořádal literárně-dramatický obor vydařené představení Gogolova Revizora
v malém divadelním sále Společenského domu Neratovice.
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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 vzdělávání pracovníků
Většina pedagogů provozuje uměleckou činnost i mimo svou pedagogickou práci, jsou členy
různých hudebních sdružení, pravidelně vystavují, publikují apod. Škola podporuje výuku
angličtiny.
Škola má vypracovaný plán dalšího vzdělávání. Učitelé sami pečují o svůj osobnostní a
profesní růst. Účastní se různých vzdělávacích kurzů.
Vedoucí tanečního oboru, 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 roce 2017

A.

Hlavní činnost

I.

Rozpočet města

1.

Náklady

Čerpáno 1.586 tis. Kč tis. Kč, tj. 95,5 % rozpočtu.
Důvodem nižšího čerpání rozpočtu (-74 tis. Kč) byla snaha o zajištění dostatečných zdrojů
na odvod úspory energií (41 tis. Kč). Překročení mzdových nákladů o 24 tis. Kč bylo pokryto
použitím fondu odměn ve stejné výši.
Ostatní nákladové položky rozpočtu nemají charakter závazného ukazatele a překročení
v položce jedné (ostatní náklady + 1 tis. Kč, resp. drobný hmotný majetek + 9 tis. Kč) bylo
kompenzováno úsporou v položkách jiných (např. spotřeba materiálu – 25 tis. Kč).
2.

Výnosy

Bylo dosaženo výnosů ve výši 1.661 tis. Kč, tj. 105,5 % rozpočtu.
Na překročení plánu výnosů o 86 tis. Kč se příznivě projevilo především překročení tržeb za
vlastní výkony (školné a půjčovné nástrojů + 59 tis. Kč), dalším vlivem bylo také použití
24 tis. Kč z fondu odměn.
3.

Hospodářský výsledek

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

II.

Rozpočet Středočeského kraje

Téměř celá přidělená provozní dotace byla vyčerpána v souladu se stanoveným účelem
(zejména osobní náklady). Část dotace ve výši 2.693,- Kč, kterou nebylo možné použít
v souladu se stanovenými podmínkami, byla vrácena na účet Středočeského kraje v lednu
2018.
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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 176 tis. Kč, tj. 167,6 % rozpočtu (+ 71 tis. Kč). Dosažený zisk činil 150 tis. Kč,
tj. o 73 tis. Kč více, než předpokládal plán.

C.

Závěr

Hospodaření ZUŠ Neratovice v roce 2017 proběhlo v souladu se schváleným
rozpočtem, překročení mzdových nákladů bylo pokryto z fondu odměn, ostatní
závazné ukazatele nebyly překročeny.

D.

Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku

Zlepšený hospodářský výsledek ve výši 224.423,10 Kč navrhujeme rozdělit takto:
a.
b.
c.

odvod nevyčerpané části nákladů na energie ...........................40.689,16 Kč
převod do fondu odměn............................................................ 88.733,94 Kč
převod do rezervního fondu ...................................................... 95.000,00 Kč

13

Srovnání s rokem 2016
Hospodaření, inventarizace
Prostředky přidělené KÚ

2016/2017

2017/2018

Srovnání

Celkem

6 576 567,00 Kč

6 978 490,00 Kč

401 923,00 Kč

Z toho na mzdy

4 804 359,00 Kč

5 082 186,00 Kč

277 827,00 Kč

Odvody

1 640 282,00 Kč

1 734 743,00 Kč

94 461,00 Kč

2016/2017

2017/2018

Srovnání

Celkem

535 000,00 Kč

480 000,00 Kč

-55 000,00 Kč

Z toho na energie

469 080,24 Kč

438 028,00 Kč

-31 052,24 Kč

Opravy a údržba

146 086,00 Kč

68 054,00 Kč

-78 032,00 Kč

2016/2017

2017/2018

Srovnání

179 900,00 Kč

175 700,00 Kč

-4 200,00 Kč

Fondy

2016/2017

2017/2018

Srovnání

Odměn

158 326,13 Kč

174 535,00 Kč

16 208,87 Kč

Rezervní

337 289,44 Kč

350 118,00 Kč

12 828,56 Kč

Granty a dotace MŠMT

2015/2016

2017/2018

Srovnání

Granty a dotace KÚ

2015/2016

2017/2018

Srovnání

Inventarizace majetku

2015/2016

2017/2018

Srovnání

45 994,80 Kč

45 994,80 Kč

-Kč

2 189 432,95 Kč

2 172 376,00 Kč

-17 056,95 Kč

2 235 427,75 Kč

2 218 370,80 Kč

-17 056,95 Kč

Prostředky přidělené MěÚ

Vedlejší hospodářská činnost
Tržby a výnosy celkem

Dlouhodobý hmotný
Dlouhodobý drobný nehmotný
Dlouhodobý drobný hmotný
Umělecká díla
Celkem
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Žáci, zaměstnanci, akce

Počet žáků

2016/2017

2017/2018

Srovnání

1. stupeň

417

415

-2

2. stupeň

20

26

6

Celkem

437

441

4

2016/2017

2017/2018

Srovnání

Hudební obor

186

179

-7

Literárně-dramatický obor

58

56

-2

Výtvarný obor

93

103

10

Taneční obor

100

103

3

2016/2017

2017/2018

Srovnání

17

17

0

2016/2017

2017/2018

Srovnání

Pedagogičtí pracovníci

12,4

12,4

0

Nepedagogičtí pracovníci

2,2

2,2

0

Z toho externí pracovníci

0

0

0

14,6

14,6

0

2016/2017

2017/2018

Srovnání

Počet uskutečněných výstav

4

3

-1

Účast na soutěžích

3

9

6

Počet koncertů a představení

41

35

-6

Obory - počty žáků

Učebny
Odborné učebny, tělocvičny

Počet zaměstnanců

Celkem

Akce

V Neratovicích dne 14. října 2018

PhDr. Roman Novotný
ředitel ZUŠ Neratovice od 1. 8. 2018
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