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Výroční zpráva o činnosti základní umělecké školy 

v souladu s ustanovením § 10 odst. 3 zákona 561/2004 sb. o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a § 7 Vyhlášky 15/2005 Sb., 

kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení 

školy, v platném znění. 

1. Základní údaje o škole 
 

Právní forma: Příspěvková organizace 

Název: Základní umělecká škola Sedlec – Prčice 

Sídlo: Náměstí 7. května 59, 257 91 Sedlec – Prčice 

IČO: 63822156, IZO: 102 014 043 

Místo poskytovaného vzdělávání  

nebo školských služeb: Náměstí 7. května 59, 257 91 Sedlec – Prčice 

Zřizovatel školy: Město Sedlec – Prčice, IČO: 00232645 

Adresa zřizovatele: Náměstí 7. května 62, 257 91 Sedlec-Prčice 

Ředitelka školy: Mgr. Vendulka Sosnovcová 

Tel.: 317 834 248, 773 830 717,  reditel@zussedlec.cz, www.zussedlec.cz 

Zástupce ředitele školy: Rostislav Janda dipl. um. 

Tel.: 317 834 248, 773 830 715, zastupce@zussedlec.cz 

Datum založení školy: 1949 

Datum zařazení do sítě škol: 23. 10. 2009  

Poslední aktualizace v síti: Dodatek č. 1, který nahrazuje zřizovací listinu z 20. 12. 2000 

Celková kapacita školy: 300 žáků 

 

2.  Charakteristika školy 

 Základní umělecká škola Sedlec – Prčice poskytuje přípravné a základní umělecké 
vzdělávání v oboru hudebním, tanečním a výtvarném.  

Organizace studia v základní umělecké škole se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) - § 30 
a vyhláškou č.71/2005 Sb. O základním uměleckém vzdělávání. Výuka ve škole probíhá formou 
individuální, skupinovou a kolektivní. 

Poslání Základní umělecké školy je rozvíjet kulturní, vzdělávací a výchovnou činnost od 
malých dětí až po dospělé, v rámci jejich mimoškolní a zájmové činnosti v oblasti celého 
regionu. Výuka, která probíhá podle řádně schválené vzdělávací koncepce, přispívá 
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k obohacení kulturního dění ve městě, okrese, i v celé republice, prostřednictvím koncertů, 
přehlídek, festivalů, výstav, divadelních a tanečních představení. 

Škola je umístěna v budově č. p. 59, jejímž vlastníkem a pronajímatelem je Městský 
úřad Sedlec – Prčice. V prostorách budovy jsou čtyři hudební třídy, koncertní/taneční sál, třída 
pro kolektivní výuku hudebního oboru a výtvarný ateliér. Pro prostorově náročnější akce si 
škola pronajímá kulturní sál při Základní škole Sedlec – Prčice. 

V hudebním oboru se vyučují smyčcové, strunné, klávesové a dechové nástroje. 
Studenti mají možnost si po dobu nezbytně nutnou zapůjčit vybraný nástroj přímo ve škole. 
Sklad nástrojů postupně rozšiřujeme, aby nabídka byla co nejširší. Ve školním roce 2019/2020, 
byla zakoupena výpočetní technika, dvě Bb trubky, sada zobcových fléten, notační prg. Sibelius 
a dovybavení zvukové aparatury. K dispozici je i notový archiv. Pro kolektivní výuku hudební 
nauky využíváme prostornou třídu vybavenou interaktivní tabulí, audiovizuální technikou, 
klavírem a Orffovými nástroji. 
Taneční obor vyučuje přípravnou taneční výchovu, pohybovou průpravu, taneční praxi, 
současný tanec a lidový tanec. Má k dispozici taneční sál vybavený audio technikou a klavírem, 
zrcadlovou stěnou a Orffovými nástroji. 
Výtvarný obor vyučuje výtvarnou a keramickou tvorbu. Výuka probíhá ve světlém, prostorném 
ateliéru v přístavbě z roku 2012. K dispozici má keramickou pec, dva hrnčířské kruhy, malířské 
stojany a spoustu pomůcek potřebných k výtvarné činnosti, které škola postupně doplňuje 
z vlastních finančních zdrojů. 
Ve všech třech oborech využíváme multimediální pomůcky. Třídní dokumentace je vedena 
učiteli v elektronické podobě v programu Klasifikace. Do programu Klasifikace mají přístup i 
zákonní zástupci žáků, kteří navštěvují kolektivní výuku, prostřednictví elektronické žákovské 
knížky. 
Škola má bezbariérový přístup vč. WC v přízemí a splňuje standartní hygienické podmínky. 
 
 
Datum založení školy: 1. dubna 1949  
 

I. Škola – nejvyšší povolený počet žáků a naplněnost školy (k 30. 9. 2019)  

Kapacita 
školy 

Nejvyšší povolený počet žáků  
v uměleckém oboru  

Skutečný 
počet 
žáků 

celkem 

Počet žáků v uměleckém oboru 

hudební taneční výtvarný 
literárně 
dramat. 

hudební taneční výtvarný 
literárně 
dramat. 

300 160 60 80 0 300 154 70 76 0 

 

 Cílová kapacita školy není překročena. 

Hudební, taneční a výtvarný obor vyučují podle Školního vzdělávacího programu 

základní umělecké školy Sedlec – Prčice (datum vydání 1. září 2012, úprava 1.září 2015) 
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3. Umělecké obory a údaje o žácích v nich 

 

I. Počet žáků na I. stupni – podle uměleckých oborů (k 30. 9. 2019) 

Kód a název oboru 
Počet žáků  

v základním studiu v rozšířeném studiu 

Přípravné studium (1. a 2. roč.) 42 0 

Hudební obor – individuální a skupinová výuka 148 0 

Hudební obor – kolektivní výuka 13 0 

Taneční obor 70 0 

Výtvarný obor  73 0 

Celkem  300 0 

 
 

II. Počet žáků na II. stupni – podle uměleckých oborů (k 30. 9. 2019) 

Kód a název oboru 
Počet žáků  

v základním studiu v rozšířeném studiu 

Přípravné studium (1. a 2. roč.) 0 0 

Hudební obor – individuální a skupinová výuka 6 0 

Hudební obor – kolektivní výuka 0 0 

Taneční obor 0 0 

Výtvarný obor  2 0 

Celkem  8 0 

 

Hudební obor vyučuje podle Školního vzdělávacího programu Základní umělecké školy Sedlec 
– Prčice 2012 tyto předměty:  

Dechové oddělení: 
Hra na zobcovou flétnu 
Hra na příčnou flétnu 
Hra na klarinet 
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Hra na saxofon 
Hra na trubku  
Hra na pozoun  
Hra na lesní roh  

Klávesové oddělení: 
Hra na klavír  
Hra na EKN  
Hra na akordeon  

Pěvecké oddělení 
Sólový a komorní 
Sborový zpěv  

Strunné oddělení 
Hra na kytaru  
Hra na elektrickou kytaru  

Smyčcové oddělení 
Hra na housle  
Hra na violoncello 
 

  
Kolektivní výuka: 
  Hudební nauka, PHV  

Komorní a souborová hra  
Klavírní seminář 
Sborový zpěv 

  
  

 Taneční obor vyučuje podle Školního vzdělávacího programu Základní umělecké školy 
Sedlec – Prčice 2012 tyto předměty: 

 Přípravná taneční výchova   
 Pohybová průprava 
 Taneční praxe 
 Současný tanec 
 Lidový tanec 

 Výtvarný obor vyučuje podle Školního vzdělávacího programu Základní umělecké školy 
Sedlec – Prčice 2012 tyto předměty: 

 Přípravná výtvarná výchova 
 Výtvarná výchova 
 Keramická tvorba 
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 Škola vzdělává žáky ze Sedlce – Prčice a žáky dojíždějící z okolních katastrálních území 
obcí – Červený Újezd, Jesenice, Sedlčany, Nedrahovice, Nechvalice, Votice (Středočeský kraj), 
Borotín, Sudoměřice u Tábora, Nadějkov, Chyšky (Jihočeský kraj). 

 

4. Přijímání uchazečů ke vzdělávání  

 Přijímáni jsou žáci, kteří vykonají úspěšně talentovou zkoušku s ohledem na kapacitu 
školy a nabídku vyučovaných předmětů. Talentové zkoušky mají nastavená pravidla podle ŠVP 
ZUŠ Sedlec – Prčice. O talentových zkouškách je veden záznam a rodiče jsou informováni na 
základě přiděleného čísla žáka v prostorách budovy školy a na internetových stránkách. 

K 1. 9. 2020 bylo ke studiu přijato 69 žáků do hudebního, tanečního a výtvarného oboru. 

 

 

5.  Ukončení vzdělávání a výsledky ve vzdělávání 

 Ukončení vzdělání probíhá na základě nesplnění podmínek pro výuku, žádosti o ukončení 
vzdělání a dokončením vzdělání II. stupně podle ŠVP ZUŠ Sedlec – Prčice 2012. 

 Hodnocení žáků probíhá formou vysvědčení v 1. a 2. pololetí. Žáci, kteří dokončí studium 
I. nebo II. stupně dostávají závěrečné vysvědčení na základě vykonaného Absolventského 
koncertu (zkoušky) v hudebním oboru, absolventského vystoupení v tanečním oboru a 
absolventskou výstavou ve výtvarném oboru. Absolventské výstavy se většinou konají při 
zahradní slavnosti školy. 

 Ve školním roce 2019/2020 bylo 7 absolventů a k 30. 6. 2020 ukončilo vzdělávání na 
vlastní žádost nebo nesplnění podmínek pro studium celkem 39 žáků. 
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6.  Údaje o pracovnících školy 
 

K 30. 9. 2019 byl celkový počet zaměstnanců 21. Z toho 19 pedagogických a 2 

nepedagogičtí pracovníci.  

 

 k 30.9.2018 k 30.9.2019 

Počet pedagogických 
pracovníků 

20 19 

Počet pedagogů 
s odbornou kvalifikací 

19 18 

Počet výkonných 
umělců 

1 1 

Počet nekvalifikovaných 
pedagogů 

0 0 

Počet pedagogů 
v důchodovém věku 

1 0 

 

I. Základní údaje o pracovnících školy (k 30. 9. 2019) 

 

Odborná kvalifikace pedagogů 

Kvalifikovaní pedagogové (absolventi odborných škol) 88 % 

Výkonní umělci 12 % 

Nekvalifikovaní 0 

 

Konkrétní údaje o pracovnících školy 

Jméno Předmět, funkce 

Drozd Stanislav, dipl.um Trubka 

Dubská Klára Příčná flétna, klavír 

Grécová Jitka, Mgr Klavír, sborový zpěv, klavírní korepetice 

Hanousek Pavel, dipl.um Lesní roh, trubka, klavír, klavírní korepetice 

Chocholoušková Lenka Výtvarný obor 

Janda Rostislav, dipl.um Pozoun, trubka, klavírní korepetice, komorní a souborová hra 

Kadeřábek Jiří Kytara, el. kytara, komorní a souborová hra 

Kolářová Pavla, Mgr. Hudební nauka, příčná flétna, zobcová flétna 

Míková Marie, Mgr. Výtvarný obor 

Neužilová Eliška, Dis Kytara 

Pflegerová Anna Akordeon, EKN, klavír 

Pošvář Robert Klarinet, saxofon, zobcová flétna, komorní a souborová hra 

Pošvářová Jana, DiS Housle, violoncello, klavír 

Přasličáková Jaroslava, Mgr. Klavír 

Račková Monika, Mgr Klavír, klavírní seminář 

Sosnovcová Vendulka, Mgr. Výtvarný obor 

Svatošová Alena, Bc. Taneční obor 

Štefanová Jaroslava, Mgr. Klavír, zpěv, klavírní korepetice 

Jakubíková Jana, Ing. Účetní 

Volšanská Zdena školnice 
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Přehled o pedagogických pracovnících 

Jméno Stupeň vzdělání Aprobace 

Drozd Stanislav, dipl.um Vyšší odborné HO – trubka 

Dubská Klára Střední odborné (student konzervatoře) HO – příčná flétna 

Grécová Jitka, Mgr. Vysokoškolské magisterské HO – sborový zpěv 

Hanousek Pavel, dipl.um Vyšší odborné HO – lesní roh 

Chocholoušková Lenka Střední odborné VO 

Janda Rostislav, dipl.um Vyšší odborné HO - pozoun 

Kadeřábek Jiří Střední odborné s VL Výkonný umělec 

Kolářová Pavla, Mgr. Vysokoškolské magisterské HO 

Míková Marie, Mgr. Vysokoškolské magisterské VO 

Neužilová Eliška, DiS. Vyšší odborné HO - kytara 

Pflegerová Anna Střední odborné (student konzervatoře) HO - akordeon 

Pošvář Robert Střední odborné (student konzervatoře) HO – fagot 

Pošvářová Jana, DiS. Vyšší odborné HO -housle 

Přasličáková Jaroslava, 
Mgr. 

Vysokoškolské magisterské HO – klavír 

Račková Monika, Mgr. Vysokoškolské magisterské HO  

Sosnovcová Vendulka, 
Mgr. 

Vysokoškolské magisterské VO 

Svatošová Alena, Bc. Vysokoškolské bakalářské TO 

Štefanová Jaroslava, 
dipl.um. 

Vysokoškolské magisterské HO – klavír 

 

Rok ukončení funkčního studia (FS), tj. studia pro ředitele škol nebo studia pro vedoucí 
pedagogické pracovníky:  

- ředitelky:  2012 
- zástupce ředitelky školy:  2019 

 

 

Počet učitelů do 30 let 31 – 40 let 41 – 50 let 51 – 60 let 
nad 60 

let 

Z toho 

důchodci 

Celkem 3 6 6 4 0 0 

z toho žen 3 4 5 2 0 0 

 

Personální změny ve školním roce 2019/2020: 

 K 1. červenci 2018 byla jmenována ředitelkou školy Mgr. Vendulka Sosnovcová. 1. září 
2018 začal vykonávat funkci zástupce ředitelky Rostislav Janda dipl.um.  

V září nastoupili do ZUŠ pedagogové:  
     Mgr. Marie Míková – Výtvarný obor 
    



 
9 Výroční zpráva – školní rok 2019 – 2020                                   Základní umělecká škola Sedlec - Prčice 

 Po dobu pracovní neschopnosti a mateřské dovolené stálých zaměstnanců zastupoval 
Ing. Jan Gréc – Hra na kytaru, Ing. Jana Jakubíková – účetní. 

Externí zaměstnanci na DPP – Mgr. J. Vopatová – taneční korepetice 

7.  Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně vedoucích 
pracovníků  

(ve smyslu vyhlášky MŠMT č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, 

akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků) 

 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů:  

- Robert Pošvář – studium na Pražské konzervatoři - obor hra na fagot 
- Klára Dubská – studium na Jihočeské univerzitě České Budějovice – učitelství pro 1. 

stupeň ZŠ 
- Anna Pflegerová – studium na Konzervatoři Plzeň – obor hra na akordeon 

 Studium k prohlubování odborné kvalifikace:                      

a) počet jednodenních a dvoudenních akcí: 24 

b) počet vícedenních akcí: 1 

 Finanční náklady vynaložené na DVPP: 17 550,- Kč 
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8. Výsledky a prezentace školy na veřejnosti  

Srpen 

 Sobota 31. srpna 2019 od 13 hod - Zahradní slavnost Villa Vallila - vystoupení 
Pikola – J. Grécová 

Září 

 Sobota 7. září 2019 od hod - Vítkovské slavnosti - vystoupení Pikola a Ekola – J. 
Grécová 

 Sobota 21. září 2019 – Zažít město jinak – Jistebnice – taneční obor – A. Svatošová 
 18. - 22. září 2019 - Mezinárodní malířský seminář - ve spolupráci se SO Sedlčany 

a ZUŠ Sedlčany – V. Sosnovcová 

Říjen 

 Čtvrtek 10. října 2019 – Projektový den Nový cirkus v Cirqueonu - Šablony II - 
Praha - A. Svatošová, V. Sosnovcová 

 Úterý 15. října 2019 – Koncert Big Band ÚH AČR – R-Band (R. Janda) 

 Čtvrtek 24. října 2019 od 17.30 hod - Klavírní seminář - čtyřruční hra (M. Račková) 

Listopad  

 Pátek 8. listopadu 2019 od 16 hod – Vítání svatého Martina – lampionový průvod 
městem s řadou překvapení - zahájení sál ZŠ –  taneční a hudební obor 

 Sobota 16. listopadu 2019 – Křest knihy E. Roztočilové Sedlčany – klavírní 
vystoupení Z. Dubské 

 Středa 20. listopadu 2019 – O létání a jiných snech P. Síse - projektový den 
v DOX – výtvarný obor 

 Úterý 26. listopadu 2019 od – Třídní koncert třídy J. Grécové, J. Kadeřábka, P. 
Hanouska – sál ZUŠ 

 Čtvrtek 28. listopadu 2019 od 18 hod - Třídní koncert třídy J. Pošvářové – sál ZUŠ 
 Pátek 29. listopadu 2019 od 17 hod - Rozsvícení vánočního stromu  -  náměstí 

Sedlec - keramický betlém, vánoční přání VO - hudební obor - R. Janda 
 Sobota 30. listopadu 2019 od 16. 30 hod - Rozsvícení vánočního 

stromu  -  náměstí Prčice - hudební obor -  R. Pošvář 
 Sobota 30. listopadu 2019 od 16. 30 hod - Rozsvícení vánočního stromu Borotín – 

R. Janda 
 Sobota 30. listopadu 2019 od 17. 30 hod - Rozsvícení vánočního stromu 

Sudoměřice u Tábora – R. Janda 

Prosinec 

 Neděle 1. prosince 2019 od 17 hod - Rozsvícení vánočního stromu Osek u 
Milevska – S. Drozd 

 Neděle 1. prosince 2019 od 15 hod – Adventní koncert v kostele sv. Vavřince Prčice 
– absolventky ZUŠ 

 Úterý 3. prosince 2019 od 16.30 hod - Třídní koncert třídy J. Štefanové – sál ZUŠ  
 Pátek 6. prosince 2019 – Muzeum Hudby, zkouška orchestru ÚHAČR  - 

projektový den Praha – hudební obor 
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 Neděle 8. prosince 2019 od 14 hod – Adventní koncert žáků ZUŠ v kapli ČCE - 
benefice pro Villa Valilla - M. Račková a učitelé hudebního oboru 

 Úterý 10. prosince 2019 - Adventní koncert v Petrovicích - S. Drozd 
 Čtvrtek 12. prosince 2019 od 17 hod - Třídní koncert třídy M. Račkové – sál ZUŠ 
 Sobota 14. prosince 2019 od 17 hod - Třídní koncert třídy K. Dubské, A. 

Pflegerové – sál ZUŠ 
 Neděle 15. prosince 2019 od 13 hod – Neobyčejné obyčeje – předvánoční setkání 

- klavírní výběr ZUŠ - koncert Červený Hrádek - Sedlčany 
 Středa 18. prosince 2019 od 17. 30 hod - Třídní koncert třídy J. Přasličákové – sál 

ZUŠ 
 Středa 18. prosince 2019 od 13. 30 hod - Předvánoční zvučení - taneční, hudební 

obor - plánovaně živelné předvánoční koledování v ZUŠ, na náměstí a Městském 
úřadě Sedlec – Prčice 

 Čtvrtek 19. prosince 2019 od 15. 30 hod - Vánoční besídka MŠ – vystoupení 
tanečního oboru 

 Pátek 20. prosince 2019 od 17.00 hod - Třídní koncert třídy E. Neužilové Kovalské 
- sál ZUŠ  

 Neděle 29. prosince 2019 od 15 hod - Vánoční koncert v klášterní bazilice 
Milevského kláštera - S. Drozd 

Leden 

 Pátek 17. ledna 2020 – Třídní kolo soutěže hry na klavír – J. Přasličáková 
 20. – 25. ledna 2020 - Otevřené hodiny tanečního oboru 
 Sobota 25. ledna 2020 – Otevřená hodina TO pro dospěláky – taneční sál ZUŠ 
 Úterý 28. ledna 2020 od 17 hod - Třídní koncert třídy R. Pošváře – sál ZUŠ 
 Pátek 24. ledna – Školní kolo soutěže ZUŠ ve hře na klavír a na kytaru – klavírní a 

kytarová sekce HO 

Únor 

 Čtvrtek 20. února 2020 od 13.30 hod – Školní přehlídkové kolo tanečního oboru – 
sál ZŠ  

 Úterý 25. února 2020 - Okresní kolo soutěže ZUŠ - Hra na kytaru - ZUŠ Dobříš 
 Úterý 25. února 2020 od 17 hod – Třídní koncert tříd R. Jandy a S. Drozda – sál 

ZUŠ 
 Čtvrtek 27. února 2020 – „Rudolfinem hudebně a výtvarně“ – projektový den ZUŠ 

- Kdo se bojí filharmonie, Artpark k výstavě Michael Borremans, The Duck - 
vzdělávací program České filharmonie - projektový den ZUŠ 

 Čtvrtek 27. února 2020 - Okresní kolo soutěže ZUŠ - Hra na klavír - ZUŠ J.J. Ryby 
Rožmitál  

 Sobota 29. února 2020 od 14 a od 16 hod – Hodiny pro dospěláky – taneční obor – 
sál ZUŠ 

Březen 

 Úterý 3. března 2020 - Okresní kolo soutěže ZUŠ - Hra na housle – ZUŠ Sedlčany 
 Čtvrtek 19. března 2020 - Krajská přehlídka dětských skupin scénického tance 

středočeského kraje – Sedlčany – zrušeno – změna termínu 
 Čtvrtek 19. - 20. března 2020 - Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na kytaru - ZUŠ 

Kladno – změna termínu - ZRUŠENO 
 Čtvrtek 26. března 2020 od 18 hod – Výjezdní zasedání pedagogického sboru ke dni 

učitelů- ZRUŠENO 



 
12 Výroční zpráva – školní rok 2019 – 2020                                   Základní umělecká škola Sedlec - Prčice 

 Pátek 27. března 2020 od 17 hod - Třídní koncert třídy K. Dubské - sál ZUŠ- 
ZRUŠENO 

Duben 

 Čtvrtek 2. dubna 2020 od 18 hod – Třídní koncert třídy J. Pošvářové - sál ZUŠ- 
ZRUŠENO 

 Pátek 3. a sobota 4. dubna 2020 – Středočeské PIANOFORTE II. ročník – Stará 
radnice – Říčany- ZRUŠENO 

 Středa 8. dubna 2020 od 9 – 11 hod – Můžeš zpívat, tančit, hrát nebo také 
malovat – program pro MŠ v ZUŠ- ZRUŠENO 

 Úterý 21. dubna 2020 od 16.30 hod – Třídní koncert tříd J. Grécové, P. Hanouska 
a J Kadeřábka – sál ZUŠ- ZRUŠENO 

 Čtvrtek 23.dubna 2020 od 17 hod - Třídní koncert třídy J. Přasličákové - sál ZUŠ- 
ZRUŠENO 

 Neděle 26. dubna 2020 od 14 hod - Koncert žáků ZUŠ v kapli ČCE Prčice 
 Třídní koncerty - dle rozpisu ve sborovně- ZRUŠENO 

Květen 

 Úterý 5. května 2020 od 19. 30 - Zkouška orchestru - Česká filharmonie v Rudolfinu 
Praha - pedagogové ZUŠ- ZRUŠENO 

 Čtvrtek 14. května 2020 od 18 hod - ZUŠ OPEN - Koncert žáků a učitelů ZUŠ 
Sedlec - Prčice- ZRUŠENO 

 Čtvrtek 21. května 2020 - ZUŠ OPEN - Májové tančení- ZRUŠENO 
 Pátek 29. května 2020 od 17 hod - Absolventský koncert žáků A. Duškové, T. 

Pilíkové a V. Částky - sál ZUŠ – J. Přasličáková- ZRUŠENO 

Červen 

 V týdnu od 1. června do 5. června 2020 - Postupové zkoušky hudebního oboru 
ZUŠ – realizovány v týdnu od 15. – 19. června 

 Pátek 5. června 2020 - Noc kostelů- ZRUŠENO 
 Středa 10. června 2020 od 15 hod - Zahradní slavnost - výstava výtvarného oboru 

ZUŠ v zahradě a v prostorách školy se slavnostní vernisáží v režii hudebního oboru- 
ZRUŠENO 

 V týdnu od 15. - 19. června 2020 - Přijímací a talentové zkoušky do ZUŠ 
 Úterý 23. června – Absolventské koncerty hudebního oboru – J. Přasličáková 
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9.  Programy a projekty: 

Škola je zapojena do projektu Šablony II. ZUŠ Sedlec - Prčice 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011268 
Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. 
Doba realizace projektu: 1. 2. 2019 – 31. 1. 2021 
 

Výzva Šablony II. výrazně přispěje ke zlepšení kvality vzdělávání žáků v ZUŠ a jejich 
výsledků v dosažení klíčových kompetencí, podpoří profesní růst pedagogů ZUŠ pomocí 
dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání, podpoří zvyšování kvality 
každodenní práce prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy různých škol, 
posílí spolupráci s odborníky z praxe i s jinými kulturními a příbuznými organizacemi a rodiči.  

V rámci dalšího sebevzdělávání projekt umožní absolvovat kurzy rozvíjející osobnost, 
uměleckou, i metodickou vytříbenost učitele, připraví poznávací a vzdělávací dny pro žáky i 
jejich pracovní setkání s profesionálními umělci, posílí přípravu žáků pro trh práce. 

Projekt umožní také podpůrnou pomoc žákům dočasně ohroženým školním 
neúspěchem, ZUŠ zapojí do své práce školního asistenta. 

 
 
Aktivity projektu: 

A. PERSONÁLNÍ ŠABLONY: 

1. Školní asistent 

Cílem této aktivity je poskytnutí základní nepedagogickou podporu přímo v rodině při 
spolupráci s rodiči, a to při přípravě na vyučování spočívající např. v pomoci s organizací času, práce a 
s úpravou pracovního prostředí, motivaci k učení, poskytování formativní zpětné vazby žákovi, podporu 
při přípravě na školní práci. Podpora žáků při manipulaci s pomůckami, při soběstačnosti a motivaci ke 

vzdělávání. Poskytnutí podpory pedagogovi při administrativní a organizační činnosti ve 
vyučování i mimo vyučování, podle potřeb pedagoga. Školní asistent zajišťuje i podpůrné 
administrativní a organizační činnosti. Účelem asistentovy podpory v oblasti administrativních 
a organizačních úkonů je, aby pedagog získal více času na vlastní individuální práci s žáky. Tyto 
podpůrné činnosti ale nejsou hlavní pracovní náplní asistenta. 
 
2. Koordinátor spolupráce ZUŠ a příbuzných organizací - personální podpora ZUŠ: 

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - koordinátora 
spolupráce ZUŠ a příbuzných organizací základním uměleckým školám (dále také: 
Koordinátor spolupráce školy, či koordinátor). 
Koordinátor spolupráce ZUŠ navazuje kontakty za účelem komunikace a hledání vhodných 
forem spolupráce se zástupci různých organizací v oblasti kultury a umění (školy, školská 
zařízení, neziskové organizace, spolky, úřady, aj.), případně v oblasti sociálních služeb. 

3. Zapojení odborníka z praxe do výuky v ZUŠ 
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Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků základních uměleckých škol a 
odborníků z praxe v rámci jednotlivých uměleckých oborů. Díky spolupráci se zlepší kvalita 
výuky, která bude mít pozitivní vliv na výsledky žáků. 
Aktivita je určena pro pedagoga ZUŠ a odborníka z praxe, kteří společně naplánují a zrealizují 
10 vyučovacích hodin v průběhu 10 po sobě jdoucích měsíců, ve kterých probíhá výuka. Pro 
každou vyučovací hodinu proběhne reflexe včetně zhodnocení využitých metod a vlivu na 
vzdělávací procesy a výsledky žáků. Spolupráce pedagoga a odborníka z praxe může probíhat 
napříč vzdělávacími obory a ročníky 

4. Zapojení odborníka z praxe do výuky v ZUŠ 
 

Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků základních uměleckých škol 
a odborníků z praxe v rámci jednotlivých uměleckých oborů. Díky spolupráci se zlepší kvalita 
výuky, která bude mít pozitivní vliv na výsledky žáků. 
Aktivita je určena pro pedagoga ZUŠ a odborníka z praxe, kteří společně naplánují a zrealizují 
10 vyučovacích hodin v průběhu 10 po sobě jdoucích měsíců, ve kterých probíhá výuka. Pro 
každou vyučovací hodinu proběhne reflexe včetně zhodnocení využitých metod a vlivu na 
vzdělávací procesy a výsledky žáků. Spolupráce pedagoga a odborníka z praxe může probíhat 
napříč vzdělávacími obory a ročníky 

B. OSTATNÍ: 

5. Vzdělávání pedagogických pracovníků ZUŠ: 
 

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí 
dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. 
Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu akreditovaného v 
systému DVPP. 

 
6. Projektové dny ve škole i mimo školu: 
 

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení 
projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí a žáků. 
Projektová výuka bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových 
kompetencí žáků. 
Projektovou výuku dále charakterizuje: 
 důraz na aktivizační metody výuky; 
 zahrnutí metod kooperativního učení, vedení k samostatnosti; 
 rozvoj kritického myšlení, kreativních metod výuky; 
 důraz na praktickou využitelnost poznatků; 
 důraz na mezipředmětovou spolupráci. 
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10.  Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 
(příp. o dalších kontrolách neuvedených v bodě 11) 

Ve školním roce 2019/2020 pracovníci ČŠI naši školu nenavštívili. Poslední inspekční zpráva je 
ze školního roku 2015/2016.  

  

11. Ekonomická část výroční zprávy o činnosti školy 

I. Výše úplaty ve vzdělávání podle uměleckého oboru a typu výuky pro žáka/dospělého – pro školní rok 

2019/20 

Kód a název oboru 

Výše úplaty za žáka – I. a II. st.  Výše úplaty – studium dospělých 

v základním 

studiu 

v rozšířeném 

studiu 
dospělý 

žák denního studia 

SŠ, VOŠ 

a konzervatoře 

Celkem  519 550,- 0 0 0 

 

II. Základní údaje o hospodaření školy 

Základní údaje o hospodaření školy 

v tis. Kč 

Za rok 2019 (k 31. 12.) Za 1. pol. roku 2020 (k 30. 6.) 

Činnost Činnost 

Hlavní Doplňková Hlavní Doplňková 

1. Náklady celkem  7 694 266,- 1 598,- 4 136 509,61 0,- 

2. Výnosy celkem  7 712 975,09 8 000,- 4 295 801,77 3 800,- 

z toho 
příspěvky a dotace na provoz  250 000,- 0,- 250 000,- 0,- 

ostatní výnosy  7 462 975,09 8 000,- 4 045 801,77 3 800,- 

3. 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK před 

zdaněním  
18 709,09 6 402,- 159 292,16 3 800,- 

 

 

 

 

 

 

 



 
16 Výroční zpráva – školní rok 2019 – 2020                                   Základní umělecká škola Sedlec - Prčice 

III. Přijaté příspěvky a dotace 

Přijaté příspěvky a dotace v tis. Kč 
Za rok 2019  

(k 31. 12.) 

1. Přijaté dotace ze státního rozpočtu celkem (INV) 0,- 

2. 
Přijaté dotace z rozpočtu kraje (včetně vrácených příjmů z pronájmu) celkem 

(INV) 
0,- 

3. 
Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje ze státního rozpočtu přes 

účet zřizovatele (MŠMT apod.)  celkem (NIV)  
6 678 281,- 

z toho 

přímé vzdělávací výdaje celkem (UZ 33 353) 6 678 281,- 

z toho mzdové výdaje (platy a OPPP) 6 678 281,- 

ostatní celkem1 (vypsat všechny - např. UZ 33 166,…) 0,- 

z toho 

UZ 33052  

  

  

4. 
Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje z rozpočtu kraje celkem 

(NIV) 
0,- 

z toho 

běžné provozní výdaje celkem (UZ 000)  

ostatní účelové výdaje celkem1 (vypsat všechny - např. UZ 001, 002…)  

z toho 

OU 007  

  

  

5. 
Z jiných zdrojů (sponzorské dary, strukturální fondy EU, FM EHP/Norsko 

atd.)  
0,- 

1Doplňte do tabulky výši veškerých využitých účelových dotací, název označte odpovídajícím UZ (např. Soutěže, 

olympiády UZ 33166, Protidrogová prevence UZ 002). 
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12. Hodnocení vzdělávání od 16. března – 28. června 2020 v období pandemie 

Covid -19 

V oblasti školství vláda svým usnesením ze dne 12. 3. 2020 zakázala osobní přítomnost žáků 

a studentů při vzdělávání nebo studiu na všech školách v ČR. Od 16. 3. probíhala na naší 

škole výuka formou distančního vzdělávání (výuka na dálku). V tomto náročném období se 

museli učitelé vyrovnávat se situací, kterou si nikdo z nich nedokázal dříve ani představit, 

natož se na ni připravit. Žáci a studenti byli v té době doma a jejich výuka dálkovou formou 

byla mnohem náročnější než výuka běžná. Výuka probíhala většinou prostřednictvím e-

mailu, Skype a WhatsApp. V začátcích to byla pouze komunikace přes telefon a email.  

Hudební obor: využíval se Skype (žákova hra na nástroj, ukázka učitele, zpětná vazba, rada, 

konverzace), WhatsApp (výuková videa od učitele pro žáky, zaslaná nahrávka od žáka 

pedagogovi).  

Výtvarný obor: využívaly se různé komunikační kanály ( WhatsApp, e-mailová komunikace, 

natočená videa, tvorba Corona deníkových záznamů).  

Taneční obor: probíhala výuka na platformě Youtube, do kanálu ZUŠ se nahrávaly žákům 

videa (s choreografiemi k naučení, úkoly a koncepty k improvizaci či videa k posílení a 

protažení svalstva). Zpětnou vazbu (videa s úkoly, fotky, referáty) od rodičů nebo rovnou od 

žáků dostávala vyučující přes WhatsApp, Messenger a email.  

Učitelé všech uměleckých oborů se snažili výuku tvořit tak, aby nepřidělávali starosti 

přetíženým rodičům. I přesto by se bez nich distanční výuka neobešla, zvláště u menších 

žáků. Poděkování patří všem rodičům za pomoc a trpělivost – je samotné a zejména naše 

žáky hodnotíme velkou jedničkou. Od 11. 5. byla zahájena prezenční individuální výuka v 

hudebním oboru a 25. 5 se otevřela škola i pro kolektivní výuku. Někteří zákonní zástupci 

žáků požádali opět o distanční výuku. 
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13. Závěr 

Školní rok 2019/2020 se standartně rozběhl. Do školy nastoupila Mgr. Marie Míková (výtvarný 

obor) a během školního roku nastoupil Ing. Jan Gréc (hra na kytaru) na místo E. Kovalské – 

Neužilové, která odešla na mateřskou dovolenou. Vedení školy usilovalo o navýšení kapacity 

školy ze 300 žáků na 350 žáků a otevření odloučeného pracoviště ZUŠ Sedlec – Prčice 

v Základní a mateřské škole Nechvalice. Vše bylo schváleno a připraveno k otevření od září 

2020. 

1. pololetí se stále neslo v duchu oslav sedmdesátého výročí školy. Proběhly akce, na kterých 

ZUŠ spolupracuje s městem a Základní a mateřskou školou Sedlec – Prčice (Vítkovské slavnosti, 

Sv. Martin, Rozsvícení vánočních stromů atd.). Klavíristé připravovali své žáky do školního a 

okresního kola ve hře na klavír. Proběhly třídní vánoční koncerty a školní kolo ve scénickém 

tanci. Pokračovali jsme v plnění projektu Šablony II (tři projektové dny).  Připravovaly se akce 

ke konci školního roku – Zahradní slavnost, Závěrečný koncert, Májové tančení, Noc kostelů a 

další. 

2. pololetí bylo v prezenční výuce krátké. Přesto ještě proběhla školní přehlídka scénického 

tance, školní a okresní kola soutěží ve hře na kytaru a na klavír. 11. března byly uzavřeny 

všechny školy včetně ZUŠ, a to z důvodu Mimořádného opatření vlády. Z obavy šířící se 

pandemie COVID – 19 byly školy uzavřeny až do 11. května. Období uzavřené školy bylo dost 

náročné, jak pro celý pedagogický sbor, tak i pro rodiče a děti. Vedení školy hledalo způsob, 

jak učit distančně. Učitelé k tomu přistoupili velmi zodpovědně. Učili jsme on-line pomocí 

videohovoru (Messenger, WhatsUp, Skype), nahrávali videa na Youtube a rozesílali úkoly a 

inspirace emailem.   

Díky otevření školy v omezeném režimu od 11. května mohly proběhnout postupové a 

přijímací zkoušky a absolventské koncerty 2020. K přijímacím zkouškám přišlo celkem 72 dětí 

a 64 bylo přijato. 

Vedení školy dále hledalo způsob, jak v případě dalšího uzavření školy sjednotit online výuku. 

Škola na konci prázdnin začala využívat platformu od Microsoftu MS TEAMS. Tím by byla 

případná distanční výuka sjednocena. Téma pro celý rok bude „Domovina, čertovina, 

hrbatina“ – ,,Jsou místa, se kterými se můžeme setkávat, mapovat je svými smysly a uchovat 

si je v paměti, jsou místa, která pak mohou být viděna v krajině dětství… „  

  

Datum zpracování zprávy: 15. 10. 2020                       Datum projednání ped. radou: 21. 11. 2020 

 

 

Podpis ředitele a razítko školy: Mgr. Vendulka Sosnovcová 


