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1) Základní údaje o škole  

 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2018/2019
 (podle zákona 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů) 

          Název školy :    Základní umělecká škola Sedlčany, Šafaříkova 428

         Adresa školy : Šafaříkova 428, 264 01 Sedlčany

Telefon a fax, mob.č. : 318 822 131   / 728 285 493

E-mail : sekretariat@zus-sedlcany.cz

IČO : 61904287

DIČ : CZ61904287
            
          IZO :                  114 002 339

Zřizovatel : Město Sedlčany

Forma hospodaření : Příspěvková organizace, právní subjekt

Ředitel školy: Mgr. Vladimíra Křenková

e-mail: krenkova@zus-sedlcany.cz

první jmenování do funkce  1. srpna 2018

zástupce školy: MgA. Monika Podrázká

          nástup do funkce: 1. září 2018 - nástup do funkce

Podle výše zmíněného zákona předkládám následující výroční zprávu o činnosti školy.

2) Charakteristika školy   

mailto:krenkova@zus-sedlcany.cz
mailto:sekretariat@zus-sedlcany.cz


 
     

Škola  (hlavní  budova)  působí  v samostatném objektu,  který  je  v majetku  MěÚ
Sedlčany.  Budova  je  lokalizována  v centru  města  jako  samostatně  stojící  objekt
v rozsáhlé zahradě. Tento objekt je vyhovující především po stránce jeho dostupnosti.
V současné době je však prostorově značně omezena výuka všech oborů a proto je stále
nutné hledat řešení přístavbou stávajícího objektu. 

Výuka byla v Sedlčanech realizována i v dalších schválených místech vzdělávání:
HO v Kulturním domě Josefa Suka, LDO v objektu z.s. NAŠLOSE, VO v budově MěÚ
 na náměstí T.G.M č. 34.

 
Povolená kapacita školy podle zřizovací listiny byla 570 žáků. Škola má dvě

pobočky.
Pobočka v Petrovicích u Sedlčan, kde vyučovali 2 učitelé v hudebním a 1 vyučující ve
výtvarném oboru. 
Pobočka  v ZŠ Krásná Hora nad Vltavou, kde vyučovali 2 učitelé v hudebním oboru a 1
vyučující ve výtvarném oboru na kapacitu 40 žáků. 
Celkem ve všech oborech bylo k 30. 9. 2018 zapsáno 570 žáků, z toho v hudebním 334,
ve výtvarném 132, v tanečním 75 a v literárně-dramatickém 29 žáků.  

Nadále ve škole působily tyto hudební soubory: Infinity Melody, Lidový soubor,
dechový soubor,   houslový  soubor,  žesťový  kvartet,  2  oddělení  pěveckého sboru
Zábojáček,  skupina  komorního  zpěvu,  jaz-pop-rocková  kapela  a  nejrůznější
nástrojové i pěvecké kombinace komorní hry. 
         Ve  zmíněném školním roce  se  podařilo  v rámci  finančních  možností  školy
dokoupit: k výuce zesilovač Behringer,  3 sady 1/2 houslí,  dětský lesní rok,  3 ks alt
saxofon, klarinet, cajon, keyboard na pobočku Petrovice, grafický lis, 2 ks fotoaparát pro
výtvarné oddělení a doplnění nábytkem – policovými regály. Proběhla výměna stolů ve
třídách  včetně  školních  lavic  a  židlí.  V koncertním  sále  bylo  instalováno  elektrické
promítací plátno, držákem upevněn dataprojektor, reprobedny a nové skříňky.
Od února 2019 Šablony II (financování MŠMT a EU) :  10 ks tablety, 10 ks notebooky.

Během tohoto školního roku škola prezentovala svoji práci prostřednictvím svých
webových stránek,  v regionálního tisku a TV, na plakátech i  na nástěnkách školy ve
městě i přilehlém regionu.



3) Přehledné údaje o zaměstnancích školy a jejich kvalifikaci  

Výuka je realizována v přípravných, v 1. - 7. ročnících I. stupně, dále 1. - 4. ročníku          
II. stupně ve všech oborech  dle platného Školního vzdělávacího programu ZUŠ Sedlčany.

Výuka  hudební  nauky je  organizována  dle  platného  ŠVP  v pěti  ročnících.  Z kapacitních
důvodů byla rozložena výuka HN v  2. ročnících do tří oddělení a výuka ve  4. a 5. ročníku
naopak sloučena  a probíhá ve třech odděleních.
Rozšířena V KDJS – P.Bartizal – zaměření bicí nástroje a kytary.
Hudební  nauka  pro  zájemce  s rozšířeným  studiem  k přípravě  na  konzervatoře  a  speciální
hudební školy – J.Marhoul.

Údaje o pracovnících školy a jejich kvalifikaci



Ve  škole  působilo  začátkem  hodnoceného  období  celkem  pracovníků  32,  z toho  30
pedagogů (2 učitelky jsou na rodičovské dovolené),  2 ostatní pracovníci.

V následujícím přehledu jsou zmíněni všichni zaměstnanci školy s uvedením pracovního
úvazku k 1.9. 2018 a jejich nejvyšší dosažená kvalifikace.

Příjmení a jméno Vzdělání Úvazek Obor
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pedagogičtí pracovníci
Balková Iveta, DiS. konzervatoř s absolutoriem rodič. dov. HO
Bartizal Patrik, DiS. konzervatoř s absolutoriem částečný HO
Dědová Vendula konzervatoř + pedagogika částečný TO
Doudová Ludmila, DiS. konzervatoř s absolutoriem částečný HO
Drozd Stanislav, dipl. um. konzervatoř s absolutoriem plný HO
Feldsteinová Lenka Mgr. VŠ částečný VO
Fořt Pavel střední  s maturitou částečný HO
Janská Barbora, DiS. konzervatoř s absolutoriem    částečný HO
Kadeřábek Jiří střední odborné částečný HO
Kotvová Petra Mgr. konzervatoř ,  VŠ          částečný HO
Křenková Vladimíra Mgr. VŠ plný     VO
Marhoul Jan, DiS. konzervatoř s absolutoriem plný HO
Mayerová Eva konzervatoř s absolutoriem plný HO
Neužilová Kovalská Eliška,
DiS. konzervatoř s absolutoriem částečný HO
Nováková Jaroslava konzervatoř s absolutoriem částečný HO
Pinkasová Diana Mgr. VŠ částečný VO
Podrázká Monika MgA. VŠ plný HO
Podrázký Jiří, dipl.um konzervatoř s absolutoriem částečný HO
Pošvář Robert střední s maturitou částečný HO
Severa Martin ing. VŠ částečný HO
Severová Vladimíra konzervatoř s absolutoriem částečný HO
Sluková Kateřina Mgr. VŠ částečný HO
Sova Natálie konzervatoř s absolutoriem částečný HO 
Šafrová Olga Mgr. konzervatoř, VŠ částečný HO
Trojanová Jaroslava Mgr. VŠ částečný HO, LDO
Vavříková Miroslava, DiS. konzervatoř s absolutoriem rod. dov. TO
Vejmelková Veronika, DiS. konzervatoř s absolutoriem    částečný HO
Veselá Margareta konzervatoř + pedagogka částečný  TO
Vlčková Jarmila konzervatoř s absolutoriem částečný HO
Zakharová Olena, Mgr. VŠ plný HO

Nepedagogičtí pracovníci

Hájková Jitka střední s maturitou plný školnice
Toncarová Helena střední s maturitou plný účetní

Počet pracovníků k 1.9. 2018



Členění zaměstnanců podle praxe

Členění 
zaměstnanců podle
věku a pohlaví

věk muži ženy celkem %
do 20 let 0 0 0 0

21 - 30 let 2 4 6 21,43
31 - 40 let 2 4 6 21,43
41 - 50 let 1 6 7 25,00
51 - 60 let 2 4 6 21,43

61 a více let 1 2 3 10,71
celkem 8 20 28 100,0

% 28,57 71,43 100,0 X
z toho důchodci (+invalidní) 1 2 3 X

Členění pedagogických zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví

                    

Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace

Celkem
fyzický/přepočtený

Nepedagogický
fyzicky/přepočtený

Pedagogický
fyzický/přepočtený

30/ 21,41 2 / 2 28/ 19,41

doba trvání Celkem praxe /všeob./ ped. praxe v ZUŠ
 Sedlčany

do 5 let 7 11
do 10 let 8 7
do 15 let 3 7
do 20 let 4 0
nad 20 let 6 3

celkem 28 28

vzdělání dosažené muži ženy celkem %
střední odborné 1 0 1 3,57
úplné střední 2 2 4 14,29
vyšší odb = konzervatoř s abs. 4 9 13 46,43
vysokoškolské 1 9 10 35,71
celkem 8 20 28 100,0



 
Na 
základě 
§10 

odst. 2, zákona č.563/2005 Sb., je upuštěno u některých zaměstnanců od předpokládaného 
splnění odborné kvalifikace na základě splnění podmínek výkonného umělce. 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhalo celoročně-individuálně i 
kolektivně v projektu Šablony II, v rámci seminářů NIDV, GDPR v rámci Města 
Sedlčany, Portedo a další.

Individuální vzdělávací akce – osvědčení uložena v osobních spisech zaměstnanců.

Pro celý kolektiv školy proběhl  celodenní seminář v areálu Počepice „Dvojí 
výjimečnost“ M. Pospíšil

Přehled pedagogických porad: 

29. 8.2018 Zahajovací pedagogická porada (dále jen PR) č.1
 3.10.2018      Kontrolní a pracovní PR č.2
27.11.2018     Čtvrtletní pracovní a klasifikační PR č.3
21. 1.2019 Pololetní klasifikační a pracovní PR č.4
17. 4.2019 Čtvrtletní PR č.5
19. 6.2019 Závěrečná PR č.6

odborná kvalifikace splňuje
kvalifikaci

nesplňuje
kvalifikaci

celkem % splněné
kvalifikace

učitel HO 22 0 22 100,00
učitel VO 3 0 3 100,0
učitel  TO 2 0 2 100,0
učitel LDO 1 0 1 100,0
Celkem za ZUŠ 28 0 28 100,0



 4) Přijímání a zařazování žáků

     Žáci byli ke studiu přijímáni do přípravných oddělení na základě výsledků přijímacích
talentových zkoušek v závěru předchozího školního roku, popřípadě ještě krátce po zahájení
školního roku. Bylo nutné brát zřetel na kapacitní poměry školy.

V jednotlivých oborech byli ředitelem pověřeni učitelé, kteří vytvářeli přijímací komise
k talentové zkoušce. 
O přijetí konkrétních žáků rozhodla na základě doporučení přijímacích komisí s konečnou
platností  ředitelka  a  zástupkyně  školy.  Přijatí  starší  žáci  mohli  začít  studovat  i  bez
absolvování  přípravného stupně  s ohledem na míru  jejich schopností  a  talentu.  Tito  žáci
konali  dodatečnou  zkoušku  nebo  předkládali  výtvarné  práce  komisi,  která  o  tomto
vypracovala protokol.  Ředitelka také rozhodla o zařazení jednotlivých žáků k příslušným
učitelům.  Týkalo  se  to  také  žáků  po  ukončení  1.  pololetí  studia  v přípravném oddělení
hudebního oboru.

Příspěvek  na  úhradu  nákladů  spojených s poskytováním  základů  vzdělávání  v ZUŠ
(školné).

V popisovaném školním roce činila výše školného měsíčně v jednotlivých oborech:

obor Popis výuky – úplaty za vzdělávání Měsíční
výše ÚZV

v Kč
Hudební Přípravná hudební výuka 190

Individuální výuka na nástroj 290
Individuální výuka s pronájmem nástroje 350
Ve skupině 2 žáci 220
Ve skupině 2 žáci s pronájmem nástroje 280
Ve skupině 3 žáci 200
Ve skupině 3 žáci s pronájmem nástroje 260
Souborová nebo komorní hra 100
Sólový zpěv   - individuální výuka 270
                      - 2 žáci ve skupině 200

Výtvarný Přípravná výtvarná výchova 230
Skupinová výuka od 1. ročníku 230

Taneční Přípravná taneční výchova 170
Skupinová výuka od 1. ročníku 190

Literárně- Přípravné oddělení 140
dramatický Skupinová výuka od 1. ročníku 140

Sleva byla poskytnuta výjimečně ze sociálních důvodů (dle směrnice k poskytování slev).
Úhrada školného proběhla i na žádosti rodičů z finančních zdrojů nadací.



Přehled zapsaných žáků podle zahajovacího výkazu

I. stupeň Celkem
žáků

taneční  obor výtvarný
obor

literárně-
dramatický

obor

hudební obor

Přípravné studium  1. 4 2 2 0 0
Přípravné studium  2. 49 14 16 1 18
1. ročník 93 9 11 6 67
2. ročník 115 12 19 6 78
3. ročník 79 12 18 5 44
4. ročník 63 6 14 7 36
5. ročník 40 4 15 1 20
6. ročník 50 6 18 0 26
7. ročník 31 0 8 3 20
Celkem 524 65 121 29 309

II. stupeň
Přípravní studium 1 0 0 0 1
1. ročník 13 3 3 0 7
2. ročník 13 3 3 0 7
3. ročník 13 4 2 0 7
4. ročník 2 0 0 0 2
Celkem 42 10 8 0 24

Studium pro dospělé Celkem
žáků

taneční obor výtvarný
obor

literárně-
dramatický

obor

hudební obor

Studující celkem 4 0 3 0 1
z toho ze SŠ, VŠ 4 0 3 0 1

Absolventi
minulý školní rok

Celkem
žáků

taneční obor výtvarný
obor

literárně-
dramatický

obor

hudební obor

I. stupeň 19 0 10 0 9
          II. stupeň 8 0 4 0 4

5)Výsledky vzdělávání žáků 



Soutěže základních uměleckých škol

Školního kola se účastnili žáci těchto oborů: 

           hra na akordeon – zúčastnilo se 5 žáků
- do okresního kola postoupilo 5 žáků

 hra na EKN  - zúčastnila se 1 žákyně – získala postup do okresního kola
 

          KH s převahou smyčc. nástrojů – zúčastnil se 1 duet, přímý postup do 
krajského kola (ze zdravotních důvodů se nezúčastnili)

 KH s převahou dech. nástrojů – zúčastnilo se dechové trio s klavírním 
doprovodem – získalo postup do okresního kola
           LDO – nekonalo se

                     
                     
           Okresní kolo: hra na akordeon  – účast 5 žáků, postup do krajského kola 4 žáci
                                  hra na EKN – účast 1 žákyně – postoupila do krajského kola

    KH s převahou smyčců – nekonalo se???
KH s převahou dechů – dech. trio s klavírním doprovodem -           
postoupilo do krajského kola
LDO – zlaté pásmo a postup do krajského kola

     
                                    

          Krajské kolo: hra na akordeon –  2x 2. místo, 1x 3. místo, 1x neúčast
   hra na EKN - 1x 2. místo 

                                 KH s převahou smyčců  - neúčast z důvodu nemoci 
   KH s převahou dechů – neúčast 

                                  LDO – stříbrné pásmo
   

Výtvarný obor: celostátní přehlídka výtvarné tvorby – „Artama Nipos“ – téma 
Sdílená  imaginace - ocenění 
                         -  účast na projektu Menart            

                         -  mezinárodní soutěž LIDICKÁ Růže 2019 - ČU

Taneční obor:  festival „Podzimní fantazie“ Jablonec n. N. – cena poroty
                       - Krajská přehlídka scénického tance Příbram – ocenění
                       - Krajská přehlídka scénického tace pro Liberecký kraj – ocenění
                       - Krajská přehlídka mládeže a dospělých Praha - ocenění
                       

 6)  Současné   prostorové podmínky pro výuku  



         Využití  jednotlivých učeben a sálů (včetně podnajatých prostor v KDJS a
v klubovně z.s. NAŠLOSE) je nejlépe patrno z  rozpisů o využití učeben. Učebny jsou
plně  vytíženy,  dochází  k jejich  užívání  více  pedagogy  v jednom  dnu  s nutným
prodloužením  do  pozdních  večerních  hodin.  Využívání  prostor  je  takto
z ekonomického  pohledu  vítané,  ale  nevhodné  vzhledem  k dopravní  obslužnosti
regionu a  také někdy vzhledem k nízkému věku žáků. Nepřímá vyučovací  činnost
pedagogů (tj. čas na přípravu, aranžování, samostudium apod.) musí být často řešena
formou „mimoškolní práce“.

      Velký  nedostatek  prostor se  projevuje  nejvíce  v hudebním  oboru.  Je  to
způsobeno především nárůstem počtu žáků a dále vznikem souborů, které vyžadují
zkušebny  většího  rozměru.  Jedná  se  o  soubor  Infinity  Melody,  dechový  orchestr,
lidový  a  houslový  soubor,  žesťový  soubor,  pop-rock-jazz  kapelu  a  další  komorní
sdružení.

       Výtvarný obor čtvrtým rokem působil v nově zřízeném ateliéru, v objektu na
náměstí T.G.M. č. 34.

     Nevyhovující je i současný prostor pro skupinovou výuku hudebních nauk.
 Pro tuto  činnost  je  využíván současný  koncertní  sál  školy.  To vyžaduje  neustálé
přestavby lavic a židlí,  přenášení audio a video techniky,  didaktických pomůcek a
v některých  případech  i  omezování  individuální  výuky,  která  vyžaduje  použití
koncertního klavíru, který je v sále instalován. Tento stav omezuje i přípravy žáků na
koncertní vystoupení – zejména individuální hráče na hudební nástroje s doprovodem
klavíru, kdy se obtížně hledá volná kapacita sálu a často je toto nutno řešit posunem
nácviku do pozdních večerních hodin. 

Sál je také 2x v týdnu přestavován na zkušebnu sborového zpěvu.

Literárně – dramatický obor nemá žádný vlastní prostor a působí ve zkušebně 
                    z.s. Našlose. Výuka je do značné míry omezena prostorově a také
                    po stránce potřebné techniky, absenci podia i možnosti uložení rekvizit.

Pravidelné koncerty hudebního oboru začaly být v minulých 4 letech realizovány
v koncertním sále kulturního domu Josefa Suka.

V inspekční správě z května 2019 jedna z poznámek k řešení – nedostačující prostory
k výuce a kapacitě školy – viz. Inspekční správa na webu školy.

    
 7) Cíle  základního uměleckého vzdělávání jsou:



a) utvářet a rozvíjet klíčové kompetence žáků a tím kultivovat jejich osobnost po
stránce umělecké

b) poskytnout žákům základy vzdělávání ve zvoleném oboru
c) po  odborné  stránce  připravit  žáky  pro  vzdělávání  ve  středních  školách

uměleckého nebo pedagogického zaměření a v konzervatořích, popřípadě pro
studium na vysokých školách s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením

Organizace a řízení školy

Základním  dokumentem  ZUŠ  Sedlčany  je  Organizační  řád.  Určuje  zásady  řízení,
vymezuje působnost, rozsah a náplň jednotlivých útvarů a jejich vzájemné vazby.
Stanovuje  zásadní  povinnosti,  pravomoc  a  odpovědnost  vedoucích  pracovníků  a
pracovníků jim podřízených. Je součástí vnitřních předpisů ZUŠ. S tímto organizačním
řádem  jsou  seznámeni  všichni  pracovníci  školy  v rozsahu  odpovídajícím  jejich
pracovnímu zařazení.

                             8)   Vybavenost školy

Celkově  škola  disponuje  potřebným  vybavením  k realizaci  a  naplňování  současných
vzdělávacích programů. V potřebném rozsahu je žákům i učitelům poskytnuta možnost
pracovat s výpočetní technikou.

Hudební obor -  ve všech učebnách mají učitelé k dispozici klavír, digitální piano nebo
keyboard k nezbytným korepeticím. Koncertní sál je vybaven klasickým křídlem. Tento
sál  je  využíván  zároveň  jako  učebna  hudebních  nauk  a  zkušebna  pěveckého  sboru.
S výjimkou některých dechových nástrojů jsou v jednotlivých hodinách dětem k výuce
veškeré  hudební  nástroje  ve  škole  zapůjčovány.  Škola  vlastní  i  základní  ozvučovací
techniku k venkovním produkcím a vystoupením ve velkých sálech.

          Výtvarný obor -  realizuje výuku v samostatném ateliéru v budově MěÚ.  K nezbytnému
vybavení  patří  také  keramická  pec,  hrnčířský  kruh  i  PC  se  speciálním  softwarovým
vybavením. 

          Taneční obor – je vyučován v sále k tomuto určeném a také je do značné míry prostorově
omezen. Vybavení sálu splňuje požadavky na výuku. Podlaha je pokryta speciální baletní
krytinou, celý prostor je vybaven klimatizační jednotkou a ozvučen potřebnou technikou.
Jedna  ze  stěn  je  osazena  zrcadly.  Žákům  tanečního  oboru  chybí  samostatná  šatna.
Provizorně je toto řešeno tak, že je vymezen vstupní uzamykatelný prostor k převlékání
tanečníků.

             Literárně  dramatický obor  –  využívá ke své výuce podnajaté prostory divadelní
společnosti o.s. NAŠLOSE. Nemá prozatím k dispozici žádnou vlastní učebnu. 

             K výuce tam má uloženy také nezbytné rekvizity a didaktické pomůcky

                              9)  Realizované programy a projekty 



Akce konané ve škol. roce 2018/19

Označené akce: červeně – zvláště významné akce za přítomnosti většího počtu žáků 
                                           a diváků

      modře – významné akce za účasti více žáků
      černě – běžné akce

Září     – otevření desky k připomínce 100 let založení republiky – HO, dechy 
-  týdenní výtvarný seminář v Polsku, Wagroviec, VO
- exkurze žáků VO do Písku
-schůzka PHV
-projekt Kreativní škola

Říjen   - vystoupení pro Svaz tělesně postižených v KDJS, HO
- celostátní setkání vyučujících VO v Plzni
- soustředění Infinity melody – Moninec
- exkurze VO Laterna Magika 
- rozsvěcení stromku v nemocnici Sedlčany - HO
- Učitelský koncert HO, LDO
- Podzimní fantazie Jablonec nad Nisou, TO

Listopad -  2x koncert v KDJS, HO
-  otevřená hodina v PHV, HO
- vzpomínková akce na 17. listopad v muzeu, v zahradě ZUŠ a na 

nám. T.G.M. – Tančírna 30let
- soustředění žáků VO + LDO v Hrachově
- exkurze TO Alta Praha

Prosinec – rozsvícení vánočního stromu v Oseku u Milevska
- návštěva představení v divadle Minor Praha

2 představní Adventní ťukání pro školy a veřejnost, HO, TO, LDO
- vernisáž výstavy v muzeu, HO
- Adventní koncert v kapli v Příčovech, HO

- Advent v Petrovicích, 2x pro MŠ, pečovatelský dům, na OÚ pro 
                                                            veřejnost, HO, VO

- vánoční koncert v kostele Petrovice  žáků ze tř. S. Drozda, HO

- třídní koncert E. a J. Neužilových a J. Marhoula v KDJS, HO
- třídní koncert E. Mayerové v KDJS



- vánoční vystoupení na farmářských trzích na náměstí, HO
- vánoční koncert pro Domov seniorů v Sedlčanech, HO
- vánoční koncert v kostele Votice, HO
- vánoční koncert v kostele Chlum, HO
- vystoupení na Farmářských trzích
- 2 představení Adventní ťukání pro školy a veřejnost v divadle 

                                                                    KDJS, HO, TO, LDO
- Štědrovečerní koncert v Krásné Hoře nad Vlt., HO

Leden -  školní kolo soutěže ve hře na akordeon, EKN, HO
- soustředění žáků VO a LDO
- vystoupení na vernisáži v muzeu
-  exkurze Praha, VO a LDO
- Soustředění LDO Hrachov
- Seminář hudební improvizace pro PP
- koncert HO v KDJS

Únor  - otevřená hodina v TO
-  školní kolo hry na dechové nástroje
-  pořádání okresního kola tanečního oboru pro 4 okresy Středoč. kraje

v KDJS
-  okresní kolo soutěže ve hře na EKN a akordeony v Sedlčanech
-  okresní kolo soutěže ve zpěvu v Příbrami
- Objevená kytice – HO, VO, TO (8 představení v KDJS)
-  koncert v KDJS, HO
-  vernisáž výstavy v Zásmukách, VO, LDO

- zaslání výtvarných prací na mezinárodní soutěž Lidická růže

Březen -  2 představení „D+Š+B“ v KDJS
-  Okresní kolo soutěže LDO v Rožmitále
-  třídní koncert J. Vlčkové a V. Severové
-  krajské kolo soutěže ve hře na akordeon
-  Sedlčanská recitační soutěžní přehlídka, LDO
-  koncert v KDJS, HO
- soutěžní přehlídka scénického tance Středoč. kraje, Artama, TO
- masopustní průvod ve městě, LDO, VO, TO, HO

- třídní koncert B. Janské v KDJS



- exkurze VO Galerie Písek

Duben –  vernisáž výstavy projektu Lukášek v knihovně, VO
- krajské kolo ve hře na lidové nástroje v Mladé Boleslavi
- návštěva 2 francouzských výtvarníků v ateliéru VO

- vernisáž výstavy ke knihám D. Mrázkové v KDJS + představení 
„Jak šumí les“
-  2 koncerty v KDJ, HO
-  vystoupení pro Svaz invalidů v KDJS, HO
-  třídní koncert O. Šafrové v KDJS
-  třídní koncert P. Fořta a J. Kadeřábka 
-  třídní koncert P. Bartizala a B. Janské v KDJS

- lidový soubor na festivalu Středočeského kraje v Říčanech
-  soustředění na Moninci, DPS Zábojáček
-  vystoupení na vernisáži v muzeu, HO
- Koncert George watsons college ensemble
-  exkurze do podniku Petrof v Hradci Králové, HO a VO
-  dílny připravené žáky školy pro 6 skupin žáků MŠ ve všech oborech
- Krajské kolo přehlídky LDO

Květen – třídní koncert žáků M. Podrázké v KDJS
-  vernisáž výstavy žáků ZUŠ v knihovně a vyřazení absolventů, VO, 
HO

-  vystoupení na oslavě Dne matek v Krásné Hoře, HO
-  třídní koncert J. Vlčkové v KDJS 

-  třídní koncert J. a E. Neužilových a J. Marhoula v KDJS
-  exkurze žáků do Prahy, VO

- představení LDO v knihovně Sedlčany
-  Sedlčanská vonička v divadle KDJS, HO, TO, LDO

                                                                                       
-  Muzejní noc - ZUŠ Open
-   vystoupení na vyřazení maturantů Gymnázia a SOŠE Sedlčany, HO
-  Infinity Melody na soustředění na Moninci
-  třídní koncert N. Sovy v KDJS
-  třídní koncert E, Mayerové v KDJS
-  třídní koncert J. Novákové v ZUŠ
-  třídní koncert O. Zacharové v Krásné Hoře



-  třídní koncert L. Doudové
- Noc kostelů – VO a HO
-  absolventský koncert v KDJS, HO
- ČŠI
- Přehlídka VO ARTAMA Zlín

Červen – spaní a tvoření v zahradě školy, VO-dílny
- výstava prací v galerii v Kolíně, VO
- výtvarné dílny v parku zámku Vrchotovy Janovice
- vystoupení Zábojáčku pro Klub důchodců v KDJS
-  oslava výročí HZS Rovina, lid. soubor
- vernisáž v muzeu, HO
- Farmářské trhy
- Třídní koncert O.Zacharové v KH
- městské slavnosti ROSA na náměstí, vystoupení souborů školy, 
HO, LDO
- Men Art VO
- ZUŠ Open v Příbrami - HO
- celoškolní závěrečná slavnost všech oborů Brány 2019-80 let oslavy 

Realizované projekty v     tomto roce:  

„Masopust v Sedlčanech“, všechny obory

„Sedlčanská vonička“

„Učitelské představení“ v divadelním sále KDJS

„Spolupráce s institucemi a aktivní účast v klášteře Zásmuky“

„Adventní ťukání“

„Představení LDO D+Š+B“

Představení muzikálu „Objevená Kytice“

„ZUŠ Open – Muzejní noc“



„Městské slavnosti Rosa“

„Brány 2019“
 

Všechny projekty jsou zpracovány v rámci jednotlivých oborů a zdokumentovány 
na webových stránkách školy nebo v kronikách oborů.

10) Údaje o konání kontrol ČŠI a jiných kontrolních orgánů



 Za účetní  období roku 2018 a 1.  pololetí  roku 2019 proběhl audit  účetní
závěrky příspěvkové organizace 

 Kontrola  plnění  povinností  v nemocenském  pojištění,  v důchodovém
pojištění  a  při  odvodu pojistného na sociální  zabezpečení  a  příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti.

 Česká školní inspekce – zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a 
výsledků vzdělávání podle příslušných školních vzdělávacích programů, 
naplňování školního programu a jeho souladu s právními předpisy a RVP.

11) Závěr



                     Z předložené zprávy vyplývá, že základní umělecké školy patří

 v systému škol mezi nepostradatelné. Snaží se vést mladé lidi k hlubšímu 

chápání duchovních hodnot. Vedou své žáky k poznání i jiných rozměrů lidského

ducha a ke kulturnímu chování. Zároveň se pokouší přispět k potlačení 

některých negativních vlivů, které přináší současný svět.

Datum zpracování zprávy:   26. srpna 2019

Podpis ředitele a razítko školy:   ………………………………

                                   


	ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA SEDLČANY, ŠAFAŘÍKOVA 428
	VÝROČNÍ ZPRÁVA

	OSNOVA
	1) Základní údaje o škole
	Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2018/2019
	(podle zákona 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
	Kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

