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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: 350 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. 

Posláním 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 k obohacení kulturního dění 
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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. Škola provozuje pobočku v Nechvalicích v místní základní škole a 
pro kolektivní výuku pěveckého sboru využívá prostory Komunitního centra Sedlec – Prčice. 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 2020/2021, zakoupila škola snížcový pozoun, 
kytary, violoncella. Třídy byly dovybaveny novým nábytkem a dekoracemi. Rozšířen byl i notový archív. 
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, Orffovými nástroji a nově zakoupeným gymnastickým nářadím. 

Výtvarný obor vyučuje přípravnou výtvarnou výchovu, 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. V případě 
distanční výuky používají učitelé k online komunikaci aplikaci MS Teams, Skype a WhatsApp podle 
možností připojení.  
Škola má bezbariérový přístup vč. WC v přízemí a splňuje standartní hygienické podmínky. 
ZUŠ Sedlec – Prčice má jedno odloučené pracoviště v Základní škole v Nechvalicích, kde je plně 
vybavená třída pro výuku hudebního oboru.   

 
 
Datum založení školy: 1. dubna 1949  
 

I. Škola – nejvyšší povolený počet žáků a naplněnost školy (k 30. 9. 2021) 

Kapacita školy včetně pobočky v Nechvalicích je 350 žáků. 

 
 

Skutečný 
počet 
žáků 

celkem 

Počet žáků v uměleckém oboru 

hudební taneční výtvarný 

337 176 75 74 

 

 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, posl. úprava 1. září 2021) 
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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. 2020) 

Kód a název oboru 
Počet žáků  

v základním studiu v rozšířeném studiu 

Přípravné studium (1. a 2. roč.) 19 0 

Hudební obor – individuální a skupinová výuka 150 0 

Hudební obor – kolektivní výuka 12 0 

Taneční obor 75 0 

Výtvarný obor  74 0 

Celkem  330 0 

 

II. Počet žáků na II. stupni – podle uměleckých oborů (k 30. 9. 2020) 

Kód a název oboru 
Počet žáků  

v základním studiu v rozšířeném studiu 

Hudební obor – individuální a skupinová výuka 7 0 

Hudební obor – kolektivní výuka 0 0 

Taneční obor 1 0 

Výtvarný obor  3 0 

Celkem  11 0 

 

III. Počet žáků – podle místa vzdělávání (k 30. 9. 2020) 

Kód a název oboru 

Počet žáků  

Hlavní budova ZUŠ  
Pobočka v ZŠ 

Nechvalice 

Hudební obor – individuální a skupinová výuka 163 6 

Hudební obor – kolektivní výuka 13 0 

Taneční obor 76 0 
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Výtvarný obor  77 0 

Celkem  335 6 

 

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

 Přípravná výtvarná výchova 
 Výtvarná výchova 
 Keramická tvorba 

 Škola vzdělává žáky ze Sedlce – Prčice a žáky dojíždějící z okolních katastrálních území obcí – 
Červený Újezd, Jesenice, Sedlčany, Nedrahovice, Nechvalice, Petrovice, 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. 2022 bylo ke studiu přijato 71 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 2021/2022 bylo 25 absolventů I. a II. stupně studia. K 30. 6. 2022 ukončilo 
vzdělávání na vlastní žádost nebo nesplnění podmínek pro studium celkem 63 žáků. 

 

6.  Údaje o pracovnících školy 
 

K 30. 9. 2021 byl celkový počet zaměstnanců 21. Z toho 19 pedagogických a 2 

nepedagogičtí pracovníci.  

 

 k 30.9.2021 k 30.6.2022 

Počet pedagogických 
pracovníků 

18 18 

Počet pedagogů 
s odbornou kvalifikací 

17 17 

Počet výkonných 
umělců 

1 1 

Počet nekvalifikovaných 
pedagogů 

0 0 
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Počet pedagogů 
v důchodovém věku 

0 0 

 

 

 

I. Základní údaje o pracovnících školy (k 30. 9. 2021) 
 

Konkrétní údaje o pracovnících školy 

Jméno Předmět, funkce 

Dubská Klára, Mgr. Příčná flétna, klavír 

Grécová Jitka, Mgr. Klavír, sborový zpěv, klavírní korepetice 

Gréc Jan, Ing. Kytara 

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

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

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

Míková Marie, Mgr. Výtvarný obor 

Neužilová Eliška, DiS. Kytara (mateřská dovolená) 

Pflegerová Anna, DiS. Akordeon, EKN, klavír, Hudební nauka 

Podrázký Jiří dipl.um. Příčná flétna (záskok za mateřskou dovolenou) 

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, klavírní korepetice 

Stiborová Jindřiška, Mgr. Hudební nauka, PHV ((záskok za mateřskou dovolenou) 

Jakubíková Jana, Ing. Účetní 

Volšanská Zdeňka Školnice 

 

 

Přehled o pedagogických pracovnících 

Jméno Stupeň vzdělání Aprobace 

Dubská Klára, Mgr. Vysokoškolské magisterské HO – příčná 
flétna 

Gréc Jan, Ing. Vysokoškolské odborné 
(studium – Učitel naživo) 

HO – hra na 
Kytaru 

Grécová Jitka, Mgr. Vysokoškolské magisterské HO – sborový 
zpěv 

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

Janda Rostislav, dipl.um Vyšší odborné HO – pozoun 

Kadeřábek Jiří Střední odborné s VL Výkonný umělec 

Míková Marie, Mgr. Vysokoškolské magisterské VO 

Neužilová Eliška, DiS Vyšší odborné HO – kytara 

Pflegerová Anna, DiS Vyšší odborné HO – akordeon 

Pošvář Robert Střední odborné (Studium ke splnění kvl. 
předpokladů) 

HO – fagot 

Pošvářová Jana, DiS Vyšší odborné HO – housle 

Přasličáková Jaroslava, Mgr. Vysokoškolské magisterské HO – klavír 
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Račková Monika, Mgr Vysokoškolské magisterské HO  

Sosnovcová Vendulka, Mgr. Vysokoškolské magisterské VO 

Stiborová Jindřiška, Mgr. Vysokoškolské magisterské HO 

Svatošová Alena, Bc. Vysokoškolské bakalářské TO 

Štefanová Jaroslava, Mgr. 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 

 

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

 

Personální změny ve školním roce 2021/2022:   

 

 Po dobu pracovní neschopnosti a mateřské dovolené stálých zaměstnanců zastupují:  Ing. Jan 
Gréc – hra na kytaru, Jiří Podrázký dipl.um. (duben 2021) – hra na příčná flétna, Ing. Jana Jakubíková – 
účetní. 

Externí zaměstnanci na DPP – Mgr. J. Vopatová – taneční korepetice, Mgr. Jindřiška Stiborová – 
přípravná hudební výchova, hudební nauka  

Pracovní poměr v závěru roku ukončily Mgr. Jaroslava Přasličáková a Mgr. Jindřiška Stiborová (za MD). 

Po mateřské dovolené se v dubnu 2021 vrátila Klárka Dubská – hra příčná flétna a v září 2022 se bude 

vracet Eliška Kovalská Neužilová a nastupuje nová vyučující na klavír Kateřina Soukupová. Po návratu 

z mateřské dovolené na pozici účetní vystřídala Ing. Janu Jakubíkovou Ing. Miluše Laláková. 

 

 

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 ke splnění kvalifikačních předpokladů – České Budějovice. Ukončení 
červen 2022. 

• Studium k prohlubování odborné kvalifikace:                      

a) počet jednodenních a dvoudenních akcí: 32 

b) počet vícedenních akcí: 2 

• Finanční náklady vynaložené na DVPP: 37 441, 70 ,- Kč 
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8. Prezentace školy na veřejnosti a přehled účasti v soutěžích ve školním 
roce 21-22 

Srpen 

• Sobota 28. srpna 2021 od 15 hod – Zahradní slavnost Villa Vallila - vystoupení Pikola - J. 
Grécová 

• Sobota 28. srpna 2021 - výtvarná dílna – Zahradní slavnost Villa Vallila - výtvarný obor 

Září 

• Sobota 18. září 2021 - Soustředění TO – Blízká setkání třetího druhu - sál ZŠ 
 

Říjen 

• Pátek 1. říjen 2021 - Přehlídka dětského scénického tance Praha – taneční obor 
• Čtvrtek 21. října 2021 – DVPP – Hudební jazyk a improvizace – Vít Koryta – seminář pro 

učitele ZUŠ 
• Pátek 22. října 2021 od 18. 30 hod – Podzimní setkání – třídní koncert třídy J. Přasličákové – 

sál ZUŠ 
• 27. – 29. října podzimní prázdniny 

Listopad 

• Pátek 5. listopad 2021 od 16 hod – Vítání sv. Martina    

• Středa 10. listopadu od 17 hod – Třídní koncert tříd J. Grécové, J. Pošvářové – sál ZUŠ 
• Pátek 12. listopadu 2021 – Kdo se bojí filharmonie? – Rudolfinum Praha, Muzeum hudby 

Praha – Hudební zvěřinec – projektový den - hudební obor 
• 12. - 14. listopadu - Středočeské PIANOFORTE - klavírní soutěž – Říčany – J. Přasličáková se 

svými žáky 
• 12. – 14. listopadu 2021 – Celostátní přehlídka dětského scénického tance Kutná Hora 2021 

– taneční obor 
• 18. listopadu od 16.30 hod – Varhanní podvečer -  Třídní koncert tříd J. Štefanové, J. Grécové 

– kostel sv. Jeronýma - odloženo 
• Neděle 21. listopadu 2021 od 13 hod – Soustředění R-Band – prostory ZUŠ 
• Středa 24. listopadu od 18.15 hod  - Třídní koncert tříd P. Hanouska a J. Kadeřábka – sál ZUŠ 
• Pátek 26. listopad 2021 - Rozsvícení vánočního stromu v Sedlci  – hudební obor, výtvarný 

obor – vánoční přání, taneční obor – stínové zpracování adventních výjevů, audionahrávka 
vánočních písní – hudební obor 

•  Sobota 27. listopad 2021 - Rozsvícení vánočního stromu na náměstí v Prčici – hudební 
obor   

 

Prosinec 

• Neděle 5. prosince 2021 - Antonín Dvořák mladým – klavírní soutěž 

• Neděle 5. prosince 2021 od 15 hod – Třídní koncert třídy J. Gréce – sál ZUŠ 

• Pondělí 6. prosince 2021 – Škatulení – divadlo Ponec -  projektový den tanečního oboru – 

odloženo – jaro 2022 
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• Čtvrtek 9. prosince 2021 od 16. 30 hod - Varhanní podvečer - kostel sv. Jeronýma - žáci ze 

tříd J. Štefanové a J. Grécové 

• Čtvrtek 9. prosince 2021 – Předvánoční besídka ZŠ a MŠ Nechvalice – pobočka ZUŠ - online 

• Neděle 12. prosinec 2021 od 14 hod - Adventní koncert v Kapli ČCE – benefice pro Kapli – 

odloženo – jaro 2022 

/odložení benefičního koncertu v Kapli ČCE, 12. 12. z důvodu onemocnění a karantén, benefice 

by nesplnila účel v případě konání komornější formy koncertu, odloženo na jaro 2022, zvažováno 

jako akce v zahradě u Kaple/ 

• Úterý 14. prosince 2021 od 18 hod – Předvánoční třídní koncert třídy R. Pošváře a K. 

Dubské – sál ZUŠ 

• Středa 15. prosince 2021 od 15 hod – Soutěže v koledování – žáci J. Pošvářové 

• Pátek 17. prosince 2021 od 16 hod - Třídní koncert žáků třídy J. Štefanové - sál ZUŠ 

• Pondělí 20. prosince 2021 od 18 hod - Třídní koncert žáků třídy J. Gréce – sál ZUŠ 

• Úterý 21. prosince 2021 od 18 hod – Předvánoční třídní koncert třídy A. Pflegerové – sál ZUŠ 

• Středa 22. prosince – Ředitelské volno 

• Vánoční přání seniorům – výtvarný obor 

• Ptačí sněm – happening a prostorová instalace k výročí úmrtí Václava Havla v zahradě školy – 

výtvarný obor 

• Vašek 85 – exteriérová výstava portrétů VH – vchod ZUŠ – výtvarný obor 

• Třídní koncerty dle rozpisu – pro vyučující HO jsou povinné 2 třídní koncerty za školní rok, lze 

je organizovat společně 

 

Leden 

• Školní kola soutěží - termín bude upřesněn 
• Sobota 8. ledna 2022 od 9 - 12 hod - Projektový den - klavírní seminář 
• Úterý 18. ledna 2022 – MAP Sedlčansko – KDJS sedlčany 
• Úterý 25. ledna 2022 - Třídní koncert třídy R. Jandy - sál ZUŠ - odloženo 
• Středa 26. ledna 2022 od 18 hod – Školní kolo soutěží ZUŠ – sólový zpěv – sál ZUŠ 
• Pátek 28. ledna 2022 - Třídní koncert třídy M. Račkové – sál ZUŠ - odloženo 
• Pondělí 31. ledna 2022 – Pololetní vysvědčení 

 

Únor 

• Pátek 4. února – Pololetní prázdniny - jednodenní 

• Úterý 8. února 2022 – Okresní kolo soutěže ZUŠ – sólový zpěv – ZUŠ Příbram, Nám. TGM 
155 

• Úterý 15. února 2022 - Školní kolo soutěží ZUŠ – hra na dechové nástroje – sál ZUŠ – třídní 
koncert třídy R. Jandy 

• 20. – 25. února 2022 – Jarní prázdniny 
 

Březen 

• Úterý 1. března 2022 – Školní kolo soutěže ZUŠ – taneční obor – sál ZŠ 

• Pátek 4. března 2022 – Pocta divadlu Semafor – koncert Swing Band Tábor – hudební obor 
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• Úterý 8. března 2022 – Zobcová flétna v proměnách času a žánru –  Mgr. J. Kydlíček – 

seminář nejen pro žáky dechového oddělení 

• Čtvrtek 10. března 2022 - Okresní kolo soutěží ZUŠ – hra na dechové nástroje – ZUŠ JJR 

Rožmitál pod Třemšínem 

• Čtvrtek 10. března 2022 – Výtvarné setkání s K. Růžičkovou ve výtvarném ateliéru – M. 

Míková – pro nemoc odloženo 

• Pátek 11. března 2022 – Krajské kolo soutěží ZUŠ – sólový zpěv – K. Mahrlová – J. Štefanová, 

J. Grécová  

• Čtvrtek 17. března 2022 - Okresní kolo soutěží ZUŠ – taneční obor – KDJS Sedlčany 

• Pátek 18. března 2022 od 16. 30 hod – Třídní koncert třídy M. Račkové – sál ZUŠ 

• Pátek 25. března – Zázraky evoluce, Okna do pravěku – exkurze výtvarného oboru ZUŠ – 
Národní muzeum Praha 

• Úterý 29. března – Hudební jazyk a improvizace – seminář pro pedagogy ZUŠ 

• Středa 30. března 2022 od 18 hod – Třídní koncert tříd P. Hanouska a J. Kadeřábka – sál ZUŠ 

 

Duben 

• Pátek 1. dubna 2022 od 17 hod – Třídní koncert třídy J. Pošvářové – sál ZUŠ 

• Sobota 2. dubna 2022 – Broumovská klávesa – 12. ročník mezinárodní soutěže pro mladé 

klavíristy – B. Vopatová, J. Přasličákoví 

• Pátek 8. dubna 2022  - Krajské kolo soutěží ZUŠ – hra na dechové nástroje – ZUŠ Říčany -  M. 

Dubský, R. Janda, J. Grécová 

• Neděle 10. dubna 2022 – Krajská postupová přehlídka dětských skupin scénického tance – 

České Budějovice 

• Pondělí 11. dubna 2022 – Škatulení – Divadlo Ponec –  taneční obor 

• Středa 13. dubna 2022 od 18 hod - Třídní koncert třídy J. Přasličákové - sál ZUŠ 

• Čtvrtek 14. dubna 2022 - Velikonoční prázdniny 

• Středa 27. dubna 2022 – Krajské kolo soutěží ZUŠ – taneční přehlídka – Divadlo Slaný 

• Čtvrtek 28. dubna 2022 od 19 hod -  Třídní koncert houslové třídy J. Pošvářové - sál ZUŠ 

• Pátek 29. dubna 2022 od 16 hod – Třídní koncert třídy J Štefanové – sál ZUŠ 

• Sobota 30. dubna 2022 od 8.30 hod do 12.30 hod – Baletídílna s Yana Matata – dílna 

klasického baletu s lektorkou pro žáky TO 

• Třídní koncerty dle rozpisu – pro vyučující HO jsou povinné 2 třídní koncerty za školní rok, lze 

je organizovat společně 

 

Květen 

• Neděle 8. května 2022 od 14 hodin – Benefice pro Kapli 2022 - koncert Kaple ČCE  

• Pátek 13. května – 14. května – Soustředění R-Band – sál ZUŠ 

• Sobota 14. května 2022 – Soustředění komorní hry – housle – J. Pošvářová 

• 14. – 15. května 2022 -  „Mladí pianisté hrají na klavír Steinway & Sons“ – Praha – klavírní 

soutěž – J. Přasličáková 

• Středa 18. května 2022 – WITNESS – divadlo Ponec – taneční obor – starší žáci 

• Pátek 20. května 2022 od 18 hod - Třídní koncert třídy J. Gréce - sál ZUŠ 
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• Pátek 20. května 2022 – Celostátní přehlídka dětských skupin scénického tance Kutná Hora 

– taneční obor 

• Neděle 22. května 2022 od  -  Absolventský koncert M. Melkesové (ze třídy M. Račkové) – 

sál ZUŠ - odloženo 

• 23. – 29. května 2022 – ZUŠ OPEN 2022 

• Úterý 24. – středa 25. května 2022 od 17. 30 hod - ZUŠ OPEN 2022 - Májové tančení – 

formou otevřených venkovních hodin - zahrada ZUŠ -  akce se připojuje k Týdnu uměleckého 

vzdělávání a amatérské tvorby, https://www.artyden.cz 

• Čtvrtek 26. května 2022 - Výtvarné setkání s K. Růžičkovou - Strassovou ve výtvarném 
ateliéru - M. Míková 

• Čtvrtek 26. května 2022 od 15. 45 hod – Generálka – HRAJEME SI VŠICHNI! - Koncert 
komorních souborů ZUŠ – sál ZŠ 

• Pátek 27. května 2022 od 18 hod – Generálka Premonstrátský den – „oslava devítisetletého 

výročí založení řádu“ - komponovaný program duchovní hudby 

• Neděle 29. května 2022 od 17 hod – ZUŠ OPEN 2022 – HRAJEME SI VŠICHNI! - Koncert 

komorních souborů ZUŠ – sál ZŠ - akce se připojuje k Týdnu uměleckého vzdělávání a 

amatérské tvorby, https://www.artyden.cz 

 

Červen 

• 30. května – 3. června – Přijímací zkoušky do všech oborů ZUŠ 

Hudební obor – Úterý 31. května 2022 -  13-17 hod v budově ZUŠ 

                           Čtvrtek 2. června 2022 - 13-17 hod v budově ZUŠ 

Taneční obor – středa 1. června 2022 – 14 - 17 hod – taneční sál ZUŠ 

Výtvarný obor – středa 1. června 2022 – 13 – 18 hod - ateliér ZUŠ 

• Pátek 3. června 2022 – neděle 6. června 2022 – Ústřední kolo soutěže Soutěžní přehlídka 

tanečního oboru – Karlovy Vary – Městské divadlo Karlovy Vary  

• Pátek 3. června 2022 od 17 hod – Absolventský koncert Ž. Zavadilové – klavír, Z. Dubské – 

klavír, V. Mahrlové – sólový zpěv (ze třídy J. Štefanové)  – sál ZUŠ 

• Pátek 3. června 2022 - Absolventský koncert J. Vnenčákové (ze třídy J. Štefanové) – sál ZUŠ – 

odloženo na sobotu 17.9. 2022 

• 6. – 10. června 2022 - Postupové zkoušky 

• Sobota 4. června 2022 – Premonstrátský den – „oslava devítisetletého výročí založení řádu“ 

- „Veni sancte“ – komponovaný program duchovní hudby – klášter Milevsko 

• Úterý 7. června 2022 od 18 hod - Absolventský koncert E. Duškové - klavír (ze třídy J. 

Grécové) a V. Mahrlové – klavír (ze třídy J. Štefanové) – sál ZUŠ 

• Čtvrtek 9. června 2022 od 18 hod - Třídní koncert třídy J. Grécové - sál ZUŠ 

• Pátek 10. června 2022 od 18 hod – Noc kostelů 2022 – Sedlec-Prčice 

• Sobota 11. června 2022 – dopoledne – Soustředění Pikola – Komunitní dům – přeloženo na 

18.6. 2022 

• Sobota 11. června 2022 – Baletídílna s Yana Matata – dílna klasického baletu s lektorkou pro 

žáky TO – odloženo 

• Sobota 11. června 2022 – Koncert pro seniory – KD Nechvalice 

• Pondělí 13. června 2022 od 17 hod - Třídní koncert třídy R. Pošváře – sál ZUŠ 

• Úterý 14. června 2022 - Třídní koncert třídy R. Janda – sál ZUŠ 

https://www.artyden.cz/
https://www.artyden.cz/
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• Čtvrtek 16. června 2022 – Absolventská vystoupení - taneční obor 

• Sobota 18. června 2022 dopoledne – Soustředění Pikola - sál ZUŠ  

• Úterý 21. června 2022 od 17.30 hod - Třídní koncert třídy A. Pflegerové – sál ZUŠ 

• Středa 22. června 2022 od 15 hod – Zahradní slavnost ZUŠ – výtvarná výstava a další site 

specific akce v zahradě a prostorách školy 

• Čtvrtek 23. června 2022 od 17 hod - Třídní koncert třídy M. Račkové – sál ZUŠ 

• Pátek 24. června 2022 – Mezinárodní kytarová soutěž Zruč nad Sázavou 

• Pátek 24. června 2022 od 17.30 hod – Třídní minikoncert ze třídy J. Pošvářové – sál ZUŠ 

• Pátek 25. června 2022 od 16.30 hod – Spojeni tancem – Hogo fogo – Drážkov 

• Neděle 26. června 2022 od 15 hod – Absolventský koncert Moniky Melkesové ze třídy M. 

Račkové – sál ZUŠ 

• Neděle 26. června 2022 – Arena – festival Divadla Bratří Formanů – Pikola – vystoupení 

sborového zpěvu 
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Celostátní přehlídka dětských skupin scénického tance Kutná hora 2021 – 13. listopadu 

2021 

Nominace ze školního kola 2020 na postup do Krajské přehlídky Praha 2021:  

• choreografie Blízká setkání třetího druhu (SR 56) - ocenění za: pohybovou a 

prostorovou připravenost, dynamiku a patřičné napětí jednotlivých obrazů, 

originalitu kostýmu, rekvizity, práci s hlasem, svébytnou autonomii při řešení krizové 

situace 

Klavírní soutěž Pianoforte - listopad 2021, Říčany  

  Barbora Vopatová, vyučující J. Přasličáková – čestné uznání 

  Johana Stiborová, vyučující J. Přasličáková – čestné uznání 

  Monika Grécová, vyučující J. Přasličáková – čestné uznání     

Antonín Dvořák mladým – Praha – prosinec 2021    

Barbora Vopatová, vyučující J. Přasličáková – bronzové pásmo 

 Johana Stiborová, vyučující J. Přasličáková – bronzové pásmo                                                                           

Okresní kola soutěže ZUŠ 2021/2022 v sólovém a komorním zpěvu – ZUŠ Příbram, Nám. 

T.G. Masaryka 155 
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Výsledková listina – Sólový a komorní zpěv (Okresní kolo – Příbram – 4 soutěžící) 

1. místo s postupem Mahrlová Kateřina ZUŠ Sedlec-Prčice (Štefanová, korep. Grécová) 22,83  

2. místo Laláková Adéla ZUŠ Sedlec-Prčice (Štefanová, korep. Grécová) 19,17  

2. místo Neužilová Valentina ZUŠ Sedlec-Prčice (Štefanová, korep. Grécová)   

2. místo Endrychová Eliška ZUŠ Sedlec-Prčice (Štefanová, korep. Grécová) 18,17 

Postupy do krajského kola (P) - Mahrlová Kateřina (ZUŠ Sedlec - Prčice ) 

Okresní kola soutěže ZUŠ 2021/2022 v sólovém a komorním zpěvu – ZUŠ Benátky nad 

Jizerou 

3. místo - Mahrlová Kateřina (Štefanová, korep. Grécová) 

Okresní kola soutěže ZUŠ 2021/2022 ve hře na dechové nástroje – ZUŠ J. J. Ryby Rožmitál 

pod Třemšínem 

Hra na trubku 

1. místo s postupem do krajského kola – Dubský Matěj (Janda, korep. Grécová) 

 

Hra na příčnou flétnu 

Čestné uznání – Stiborová Johana (K. Dubská, korep. Štefanová) 

                              Starostová Josefina (K. Dubská, korep. Grécová) 

Krajské kolo soutěže ZUŠ 2021/2022 ve hře na dechové nástroje 

Hra na trubku 

2. místo – Dubský Matěj (Janda, korep. Grécová)                                  

Soutěžní přehlídka tanečního oboru - okresní kolo soutěže ZUŠ  - KDJS Sedlčany 

Oceněné choregrafie: 

 Na prahu známa neznáma – stříbrné pásmo 

Na ovečky – zlaté pásmo s návrhem na postup – ocenění za hravý přirozený dětský projev 

V říší hmyzí bránou zmizím – zlaté pásmo s postupem – ocenění za hudební cítění a 

originální taneční provedení 

Soutěžní přehlídka tanečního oboru - krajské kolo soutěže ZUŠ  -  Divadlo Slaný 

V říší hmyzí bránou zmizím – zlaté pásmo s postupem do ústředního kola - ocenění za 

soulad hudby, slova, pohybu a za choreografickou práci 
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Zvláštní ceny pro pedagogy a korepetitory 

• Za pedagogické vedení – Svatošová Alena, Bc. 

Soutěžní přehlídka tanečního oboru - ústřední kolo soutěží ZUŠ 

V říší hmyzí bránou zmizím – A. Svatošová, dívky 

Krajská přehlídka dětských skupin scénického tance 2022 – České Budějovice 

Ocenění za tanečnost a volbu tématu – návrh na nominaci ZUŠ Sedlec-Prčice  

Alena Svatošová a dívky Pravidla hry 

Ocenění za pohybový výraz tanečníka Prokopa Filipa ZUŠ Sedlec-Prčice  

Alena Svatošová Mít kamaráda je lepší než celá říše blýskavého kovu  

Ocenění za výběr tématu ZUŠ Sedlec-Prčice Alena Svatošová Mít kamaráda je lepší než celá říše 

blýskavého kovu  

Ocenění za vystavěnou taneční kompozici a interpretaci – návrh na nominaci ZUŠ Sedlec-Prčice  

Alena Svatošová a chlapci Na jedné lodi …    

Celostátní přehlídka dětských skupin scénického tance 2022 – Kutná Hora 20. – 21. května 

2022 

Alena Svatošová a chlapci Na jedné lodi …   

Alena Svatošová a dívky Pravidla hry  

Broumovská klávesa 2022 

Barbora Vopatová, vyučující J. Přasličáková – účast   

Mladí pianisté hrají na klavír Steinway & Sons 2022 - 14. - 15. května 2022 

Barbora Vopatová – 4. cena ve IV. kategorii, vyučující J. Přasličáková 

Mezinárodní kytarová soutěž Zruč nad Sázavou  

Ema Matoušková, Valentina Neužilová ze třídy J. Gréce - účast 

 

9.  Programy a projekty: 

Škola ve školním roce 2021/2022 nečerpala finanční dotace z programů a projektů z operačních 
programů. Pro rok 2022/2023 plánuje zapojení do projektu ZUŠ Sedlec – Prčice Šablony, kde bude 
čerpat finanční prostředky z Operačního programu Jan Amos Komenský. 
Doba realizace projektu: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2025 
Doba trvání projektu: 36 měsíců 
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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 2020/2021 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 

2021/22 

Kód a název oboru 

Výše úplaty za žáka – I. a II. st. 

(školné a půjčovné hud. nástr.) 
Výše úplaty – studium dospělých 

v základním 

studiu 

v rozšířeném 

studiu 
dospělý 

žák denního studia 

SŠ, VOŠ 

a konzervatoře 

Celkem  569 800,- 0 0 0 

 

II. Základní údaje o hospodaření školy 

Základní údaje o hospodaření školy 

v tis. Kč 

Za rok 2021 (k 31. 12.) Za 1. pol. roku 2022 (k 30. 6.) 

Činnost Činnost 

Hlavní Doplňková Hlavní Doplňková 

1. Náklady celkem  9 846 803,- 593,- 4 964 809,- 0,- 

2. Výnosy celkem  9 846 898,- 2 900,- 5 136 118,- 3 700,- 

z toho 
příspěvky a dotace na provoz  250 000,- 0,- 300 000,- 0,- 

ostatní výnosy  9 596 898,- 2 900,- 4 836 118,- 0,- 

3. 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK před 

zdaněním  
136,- 2 307,- 171 325,- 3 700,- 

 

 

III. Přijaté příspěvky a dotace 

Přijaté příspěvky a dotace v tis. Kč 
Za rok 2021 

(k 31. 12.) 
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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)  
9 024 811,- 

z toho 

přímé vzdělávací výdaje celkem (UZ 33 353) 9 024 811,- 

z toho mzdové výdaje (platy a OPPP) 9 024 811,- 

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…)  
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11.  Závěr 

Školní rok 2021-2022 se rozběhl podle tradičního scénáře, na který jsme byli zvyklí z let před pandemií. 

Zahájili jsme ho vystoupením pěveckého sboru Pikola na Zahradní slavnosti ve Ville Vallile a výtvarnou 

dílnou pro její návštěvníky už poslední víkend v srpnu 2021. Ke studiu v ZUŠ nastoupilo celkem 337 dětí 

ve všech oborech.  

 Výuka v 1. pololetí probíhala především prezenčně za dodržení všech opatření, které si pandemická 

situace nesla, v případě zájmu u žáků v karanténě distančně. Do školy byl dle mimořádných opatření 

povolen vstup pouze žákům. V prosinci 2021 se pandemická situace zhoršila, proto tradiční rozsvícení 

vánočních stromů proběhlo z oken ZUŠ a pořízením nahrávek do místního rozhlasu. Začátek 2. pololetí 

byl poznamenán propuknutím válečného konfliktu na Ukrajině. Škola nabídla umělecké vzdělání 

uprchlíkům z Ukrajiny. Výuka probíhala zdarma ve volném čase pedagogů, škola poskytla prostor, 

nástroje a notový materiál. Ukrajinští žáci se poměrně brzy opět stěhovali pryč z regionu a na konci 

školního roku už o vzdělání v naší ZUŠ nebyl z jejich strany zájem. Zajímavou zkušeností byl baletní 

seminář zkušené lektorky klasického tance Yany Mataty pro žáky tanečního oboru. Mezi zaměstnanci 

se hned v počátku válečného konfliktu organizovala sbírka na pomoc Ukrajině a přispěli jsme tak 

částkou 4658,- Kč Člověk v tísni, SOS Ukrajina. 

V hudebním oboru probíhaly soutěže ve hře na dechové nástroje a v komorním a sólovém zpěvu. Dva 

naši žáci (Matěj Dubský – hra na trubku, Kateřina Mahrlová – sólový zpěv) postoupili až do krajských 

kol. Klavíristé se účastnili soutěží Pianoforte 2021 v Říčanech, Broumovská klávesa 2022 a Mladí 

pianisté hrají na klavír Steinway & Sons. V listopadu jsme byli s dětmi z hudebního oboru v pražském 

Rudolfinu v rámci projektového dne – Kdo se bojí filharmonie. Během roku probíhali tradiční třídní 

koncerty, adventní koncerty, varhanní koncert jako novinka klavírního oddělení, pak samozřejmě již 

tradiční vánoční koncerty a v průběhu 2. pololetí i absolventské koncerty, kterých bylo v letošním 

školním roce celkem 9, z toho dva absolventi slavnostně zakončovali studium druhého stupně. 

Odložený benefiční koncert pro Kapli ČCE se uskutečnil na jaře 2022. 

Novinkou tohoto školního roku byl samostatný koncert komorních souborů ZUŠ. Na divadelním podiu 

se představily všechny komorní soubory a uskupení, celkem 70 dětí. Koncert proběhl v rámci 

celorepublikového happeningu ZUŠ Open. Na začátku června škola přijala pozvání Milevského kláštera 

bratří premonstrátů, kdy probíhaly oslavy devítisetletého výročí založení řádu, a odehrála v bazilice 

koncert duchovní hudby.  Se stejným programem jsme se zapojili do celostátní akce Noci kostelů 2022 

v Sedlci – Prčici. Pěvecký sbor Pikola byl ve spolupráci s uskupením Hujer přizván k účinkování v rámci 

festivalu Aréna na Loď Tajemství bratří Formanů v Praze a svoji pražskou premiéru si zpěváci v horku a 

parnu náležitě užili. 

Ema Matoušková spolu s panem učitelem Janem Grécem byla přijata do celoročního stipendijního 

programu MenART 2022/2023 u mentora Pavla Steidla ve hře na kytaru. MenART je roční stipendijní 

program určený dětem a studentům nadaným v uměleckých oborech a jejich pedagogům. Umožňuje 

jim po dobu jednoho školního roku pracovat v úzkém kontaktu s mentory – výraznými osobnostmi 

české umělecké scény. MenART je realizován v oboru hudebním (klasická sekce a sekce bez 

žánrového omezení), výtvarném, literárně-dramatickém a tanečním. 

Taneční obor se účastnil krajské taneční přehlídky dětských skupin scénického tance NIPOS ARTAMA 

v Českých Budějovicích odkud dvě choreografie (,,Na jedné lodi‘‘ a ,,Pravidla hry‘‘) postoupili do 
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celostátního kola, které se konalo v Kutné Hoře v květnu 2022. Soutěžní přehlídka tanečního oboru 

základních uměleckých škol se koná každé tři roky, letošní rok to bylo kvůli koronavirovým omezením 

po čtyřech letech, a ústřední kolo proběhlo 3.-5.6. 2022 v Karlových Varech. Cesta tanečního oboru 

s choreografií ,,V říši hmyzí, bránou zmizím“ do ústředního kola v Karlových Varech vedla přes okresní 

kolo v Sedlčanech a pak přes krajské kolo ve Slaném. Tradičně taneční obor navštívil dvakrát divadlo 

Ponec (Witness a Škatulení) v rámci projektových dní. ZUŠ OPEN Májové tančení sice déšť zahnal do 

útrob budovy ZUŠ, ale i tak se představily všechny ročníky tanečního oboru rodičům, přátelům i 

dalším divákům. V tanečním oboru bylo po dlouhé době 12 absolventek, které úspěšně představili 

svou autorskou absolventskou tvorbu Jednoho večera proměny v kulturní stodole v Nedrahovicích. 

Výtvarný obor celý rok tvořil v tématu PROMĚNY. Projektový den byl namířen do nově 

rekonstruované budovy Národního muzea na výstavu Zázraky evoluce a Oknem do pravěku. 

Výtvarníci aktivně využívali bránu do ZUŠ, na které oslavili stylizovanými portréty nedožité výročí 

pana prezidenta Václava Havla ,,Vašek 85“, a dále projektem „Jsme na jedné lodi“ vyjádřili podporu 

Ukrajině a jejímu lidu ve válečném konfliktu s Ruskem. Na výstavě v rámci Zahradní slavnosti byly 

vystaveny i absolventské práce pěti absolventů výtvarného oboru. 

Závěr školního roku patřil tradičně Zahradní slavnosti, kde výtvarníci završili svůj projekt Proměny 

výstavou a propojili svoji celoroční práci s ostatními obory ZUŠ v zábavné dramaturgii 

předprázdninového odpoledne. Skvělá taneční vystoupení, úžasný pěvecký sbor, výborná hudební 

vystoupení a bezvadní hosté.  

Událostmi, zkušenostmi i emocemi nabitý školní rok 2021-2022 je za námi. Jedno je jisté, podtitul 

celoročního projektu PROMĚNY: „…zpívej k přeměně, tanči k proměně, maluj proměnu…“ se naplnil 

vrchovatě. 
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