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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE  

 

Název: Základní umělecká škola Milovice, příspěvková organizace  

Sídlo: Komenského 581, 289 24 Milovice-Mladá  

Právní forma: Příspěvková organizace  

IČO 07 856 687 

IZO 181 105 811  

Ředitelka: MgA. Romana Matějková  

První jmenování do funkce 1. 9. 2019  

Kontakty: tel: 728 880 523 

                  e-mail: zusmilovice@seznam.cz 

Zřizovatel: Město Milovice, nám. 30.června 508, 289 23 Milovice 

IČO 00 239 453 

 

 

Kapacita školy: 250 žáků  

 

Základní údaje za školní rok 2019/2020  

Žáků celkem 195 
Hudební obor 112 

Taneční obor 31 
Výtvarný obor 52 
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2. CHARAKTERISTIKA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY 

Základní umělecká škola Milovice, příspěvková organizace je školou tří oborovou s oborem 

hudebním, výtvarným a tanečním. Navštěvují ji žáci, kteří při průzkumech a talentových 

zkouškách prokážou schopnosti pro daný obor. Vzdělání na ZUŠ jim přinese základy znalostí 

a dovedností ve zvoleném oboru a připraví je dle potřeby pro další studium na středních  

a vysokých školách uměleckého zaměření.  

Ve školním roce 2019/2020 navštěvovalo školu celkem 195 žáků. Základní umělecká škola 

Milovice, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou a jejím 

zřizovatelem je od 1.9.2019 město Milovice.  

 

Prostorové vybavení školy  

Hlavní budova ZUŠ se nachází v Komenského ulici 581, ve 2.patře. Budova je majetkem MěÚ. 

V prostorách školy je k dispozici 8 vybavených hudebních tříd, učebna se zrcadly tanečního 

oboru – taneční sál, učebna výtvarného oboru a koncertní sál.  

Další využívané prostory: ředitelna, šatna pro žáky, sklad, sborovna a kancelář hospodářky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Koncertní sál. 

 

 

 

 

 

                                                                                   Učebna bicích nástrojů. 



Materiální vybavení a údržba školy: 
Zřizovatel město Milovice ve spolupráci s vedením ZUŠ Milovice nechalo nainstalovat 
do tanečního sálu a koncertního sálu školy klimatizační jednotky, jelikož se prostory 
školy nachází pod střechou a v letním období tak teploty překračovaly nastavené 
hygienické normy. 
  
Prostory školy jsou po rekonstrukci. V září 2019 proběhlo dokončení odhlučnění učebny 
č.4 pro výuku bicích nástrojů. 
V dubnu 2020 proběhly v koncertním sále akustické úpravy, které byly realizovány firmou 
EKOLA group, spol. s r.o., Mistrovská 4, 108 00 Praha 10. 

 
 

 
3. UMĚLECKÉ OBORY A ÚDAJE O ŽÁCÍCH V NICH  

Hudební obor 

V hudebním oboru jsou zastoupeny tyto nástroje: housle, viola, kytara, klavír, klávesy, bicí 

nástroje, zobcová flétna, příčná flétna, trubka, tenor, pozoun, lesní roh, zpěv a sborový zpěv. 

Souběžně s výukou hlavního předmětu probíhá výuka hudebního semináře (hudební nauka), 

jejíž hlavním úkolem je seznámit žáka s hudební teorií, dějinami a kulturním děním nejen  

v oblasti hudby. Od 1.ročníku do 5.ročníku I. stupně je hudební seminář povinnou součástí 

studia. 

Naším cílem je naučit žáky využívat hudbu jako prostředek vzájemné komunikace i osobního 

uměleckého sdělení. Klademe přitom důraz na individuální vzdělávání, aktivní přístup při 

interpretaci, vlastní tvorbu, poznávání hudební kultury a osvojení si základních teoretických 

znalostí. 

V hudebním oboru působí plně kvalifikovaní pedagogové, kteří s láskou odevzdávají své 

vědomosti mladým talentovaným žákům. Samozřejmostí jsou naše pravidelné interní, 

veřejné i mimoškolní koncerty a spolupráce s různými organizacemi. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      Žákovské koncerty. 

 



Taneční obor  

Jedná se o kolektivní výuku v počtu 8–15 žáků.  

Náplní Tanečního oboru Základní umělecké školy Milovice je dosáhnout toho, aby byl pohyb 

kultivovaný, vytvářený z vnitřních pocitů. 

V hodinách je rozvíjena tanečnost, rytmičnost, muzikálnost, tvořivost a fyzické dispozice. 

Nejmenší žáci (5–7 let) rozvíjejí a kultivují svůj přirozený dětský pohybový projev v přípravné 

taneční výchově. Na ni navazuje 7 ročníků I. stupně, kde se vyučuje základům klasického, 

moderního a lidového tance. Žáci jsou vedeni k samostatnému řešení pohybových, 

prostorových, rytmických a výrazových úkolů. Aktivně se zapojují do průběhu a stavby 

vyučovací hodiny. Rozvíjí se jejich tvořivé schopnosti. 

 

 

Vystoupení  

a taneční sál ZUŠ. 

 

 

Výtvarný obor 

Ve výtvarném oboru se mohou děti vzdělávat od 5 let. Kolektivní výuka v počtu 8–15 žáků 
probíhá 1x týdně v rozsahu 2–3 lekce (1 lekce = 45 minut) ve specializované učebně, určené 
pro výtvarný obor. Třída je vybavena interaktivní tabulí, součástí je keramická pec a hrnčířský 
kruh. Pravidelné výstavy se uskuteční v budově školy, nebo v atriu na Radnici města Milovice. 

Během studia na naší škole zvládnou žáci nejrůznější techniky – od kresby, malby pastelem, 
vodovými či temperovými barvami, malby na sklo i hedvábí přes papíroryt, suchou jehlu, 
linoryt, koláž a objektovou tvorbu až k modelování keramiky a práci na hrnčířském kruhu. 
Během studia se žáci také seznámí se základy dějin výtvarného umění. 

                                                                                                         

                                                                                                        Učebna výtvarného 

                                                                                                                     oboru. 

 

 

  

 

 



4. PŘIJÍMÁNÍ UCHAZEČŮ KE VZDĚLÁNÍ  

Na základě talentových zkoušek konaných v červnu 2019 bylo pro školní rok 2019/2020 

přijato 195 žáků:   

Hudební obor 112  

Taneční obor    31 

Výtvarný obor  52 

Přijímací zkoušky pro školní rok 2019/2020 se konaly 17. června 2019 a dostavilo se k nim 

celkem 85 uchazečů, přijato bylo 45 uchazečů, z toho bylo 9 zájemců o taneční obor,  

9 zájemců o taneční přípravku, 28 zájemců o hudební obor, 14 zájemců o hudební přípravku 

a 25 zájemců o výtvarný obor. 

150 žáků, kteří přecházeli ze ZUŠ F. A. Šporka z Lysé nad Labem – pobočka Milovice, 

vykonali přijímací talentovou zkoušku v rámci postupových zkoušek u svých jednotlivých 

učitelů v hudebním oboru a dále bylo uznáno vystoupení tanečního oboru na závěrečném 

koncertě ZUŠ v červnu 2019. Výtvarný obor uspořádal výstavu v měsíci květnu 2019, která 

byla rovněž uznána jako přijímací talentová zkouška pro přecházející žáky. 

 

5. UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ A VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ  

Výsledky vzdělávání žáků v jednotlivých oborech: 
 

 prospěl 
s vyznamenáním 

prospěl neprospěl 

Hudební obor 100 2 0 

Výtvarný obor 46 0 0 

Taneční obor 24 0 0 

Přpravný ročník - - - 

 

 

Absolventi za školní rok 2019/2020 
 HO VO TO  

1. stupeň 0 3 0  

2. stupeň 0 0 0  

 

Všichni absolventi úspěšně vykonali závěrečné zkoušky, nebo předložili své 
závěrečné práce a ukončili studium I. či II. stupně příslušného oboru.  
 
 

K talentovým zkouškám na střední školu VO se připravovali celkem 2 žáci: 

Jeden žák byl úspěšně přijat k dalšímu uměleckému vzdělávání na střední školu. 



11.3.2020 – uzavření ZUŠ dle nařízení vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví. 

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona  

č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 

odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí 

vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto 

mimořádné opatření:  

Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020: − osobní přítomnost žáků a studentů na 

základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle 

zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, − osobní přítomnost studentů na 

studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně  

a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. 

17.3.2020 – výuka probíhá ve všech oborech distančním způsobem 

11.5.2020 – obnovení výuky v ZUŠ Milovice za mimořádných hygienických opatření 

 

6. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY  

Pedagogičtí pracovníci 

Pedagogický sbor školy byl složen z 13 vyučujících.  

Z toho 11 v hudebním oboru (4 mužů a 9 žen), 1 vyučující ve výtvarném oboru a 1 vyučující v 

tanečním oboru.  

10 učitelů je plně kvalifikovaných, 1 má kvalifikaci uznanou jako výkonný umělec.  

Ostatní zaměstnanci  

Ve škole pracuje na plný úvazek hospodářka, která zároveň plní i funkci sekretářky  

a pokladní. Na částečný úvazek je zaměstnána jedna uklízečka a vrátný. 

 

7. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ  

V rámci DVPP se učitelé vzdělávali:  

ZUŠ Ilji Hurníka - na mistrovský houslový kurz houslisty Alexandera Shonerta. 
Seminář se koná v sobotu 15. února 2020, od 10:00 hod do 13:00 hodin, v koncertním sále 
ZUŠ Ilji Hurníka, Slezská 21, Praha 2 – Vinohrady.  
Povinné studium pro ředitele škol - Mladá Boleslav SLUŽBY A ŠKOLENÍ MB, z. ú. 
Mladoboleslavská univerzita 3. věku 

Někteří učitelé se nad rámec školy věnují metodice výuky (metodické semináře 
v rámci soutěžních přehlídek, účast v porotách, tvorba vzdělávacích programů)  
a pracují v krajských a národních uměleckých radách. 



8. VÝSLEDKY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI  

Údaje o aktivitách školy  

a) školní akce - interní žákovské koncerty  

b) víkendové akce, mimoškolní aktivity 

pro MÚ vítání občánků, vystoupení žáků HO, VO a TO na různých slavnostech města  

 
Seznam akcí za rok 2019/2020 

 
září 2019 
Vítání občánků na MÚ Milovice 
Retro den – vystoupení p. ředitelky 
 
listopad 2019 
Výroba Betlému žáky VO 
Přípravy na vánoční jarmark 
Žákovský koncert v sále ZUŠ 
Vystoupení žáků a paní ředitelky 
ke Dni studenstva – 30 let svobody 1989-2019 
Vítání občánků na MÚ Milovice 
 
prosinec 2019 
Rozsvícení vánočního stromu, jarmark, vystoupení na náměstí 
Vánoční výstava dětí VO - vystavení Betlému 
Adventní koncert v sále ZUŠ 
Vystoupení pro seniory na radnici města Milovice 
Vánoční koncert – atrium radnice města Milovice  
 
leden 2020 
Labyrint války – hudební vystoupení   
Žákovský koncert v sále ZUŠ 
 
 
únor 2020 
třídní večery 
 
 
březen 2020 
Vítání občánků na MÚ Milovice 
 
 
duben 2020  
zrušení všech akcí 
 
květen 2020  
příprava na talentové a postupové zkoušky 
 
 
červen 2020 
talentové a přijímací zkoušky 
Noc kostelů – vystoupení pedagogů a paní ředitelky ZUŠ v kostele sv. Kateřiny Alexandrijské  
v Milovicích 

 



9. PROGRAMY A PROJEKTY  

Celostátní festival základních uměleckých škol - ZUŠ OPEN – jedná se o celorepublikové 

kulturně hudební spojení všech ZUŠ v ČR, podporuje nadačního fond MenART Magdaleny 

Kožené. Naše ZUŠ je zapojena do projektu od prosince 2019. 

28.11.2019 – zahájení mezinárodní umělecké spolupráce s Maďarskem 

11.2.2020 – zahájení mezinárodní umělecké spolupráce s Polskem 

 

10. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČSI  

Ve školním roce 2019/2020 nebyla na škole provedena inspekční kontrola. 

 

11. EKONOMICKÁ ČÁST VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY 

 

OBDOBÍ 1.9.2019 – 31.8.2020   ZUŠ Milovice 

    

   údaje v tis. Kč 

NÁKLADY PROVOZNÍ hlavní činnost doplňková činnost celkem za účetní jednotku 

materiál 307 0 307 

energie 290 0 290 

údržba 384 0 384 

cestovné 3 0 3 

služby 406 0 406 

mzdové náklady 408 0 408 

pojistné komerční 4 0 4 

odpisy 31 0 31 

drobný majetek 320 0 320 

NÁKLADY CELKEM 2153 0 2153 

    

   údaje v tis. Kč 

VÝNOSY PROVOZNÍ hlavní činnost doplňková činnost celkem za účetní jednotku 

Školné + půjčovné 552 0 552 

jiné výnosy z činnosti 10 0 10 

čerpání fondů 0 0 0 

ostatní výnosy 0 0 0 

dotace provoz 1775 0 1775 

VÝNOSY CELKEM 2337 0 2337 

    

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 184 0 184 
Jedná se o průběžný výsledek za školní rok: období 1.9.2019 – 31.8.2020  

    

STAVY FONDŮ k datu 31.8.2020   

    
FOND ODMĚN 0 Kč               Podrobněji - viz výkazy 2019 + 2020   
FKSP 61 877 Kč   
REZERVNÍ FOND 54 596 Kč   
REZERVNÍ FOND-DARY 0 Kč   
FRIM 24 269 Kč   



12.  ÚPLATA ZA VZDĚLÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020 

Úplata za vzdělávání ZUŠ Milovice 2019/2020 
 

Výše úplaty byla stanovena podle § 8 Vyhlášky č.71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání. 

 

                                                                                       pololetí                        měsíčně 
 

HUDEBNÍ OBOR 
Přípravná hudební výchova                          1300 Kč                       260 Kč 

 
Předmět – zpěv/nástroj 
- individuální výuka (1 žák)                        1500 Kč                      300 Kč 

 
Předmět – zpěv/nástroj                                                  
- skupinová výuka (2 - 4 žáci)                    1300 Kč                       260 Kč 

 

Sbor – samostatné studium                      1300 Kč                       260 Kč 

 
Studium pro dospělé                                   12 000 Kč                     2400 Kč 
 

Výtvarný obor 
Výtvarný obor                                                  1400 Kč                       280 Kč 
Studium pro dospělé                                   12 000 Kč                     2400 Kč 
 

Taneční obor 
Taneční obor                                                    1300 Kč                       260 Kč 
Studium pro dospělé                                   12 000 Kč                     2400 Kč 
 
 
Úplata je splatná za I. pololetí do 15. září, za II. pololetí do 15. února patřičného školního roku. 
Při nedodržení termínu nemá žák nárok na vyučovací hodiny a dle § 7 odst. 1 písm. d) Vyhlášky č. 71/2005 Sb., 
o základním uměleckém vzdělávání, přestává být žákem školy. 
 
  

 
Možnosti úhrady úplaty za vzdělávání: 
bezhotovostním převodem na účet školy č. 5743447359/0800 
 
Nezapomeňte uvést variabilní symbol, který spolu 
s předepsanou částkou najdete v e-mailu zaslaném školou.  



13. ZÁVĚR 

První školní rok v naší ZUŠ byl pro nás všechny náročný, ale bohatý na řadu uspořádaných 

koncertů a zapojení se do mimoškolních aktivit ve spolupráci s městem Milovice, což je 

uvedeno výše.  

Ani uzavření školy nařízením vlády ČR nás nezaskočilo a všichni pedagogové se zhostili svého 

úkolu vzdělávat své žáky za každých okolností bravurně. Rodiče, zřizovatel město Milovice  

i veřejnost jsou nám všem velkou oporou. 

 

 

 

V Milovicích dne 25. 9. 2020 
 

 

 

 

MgA. Romana Matějková 

 

 

Výroční zpráva byla projednána na pedagogické radě 29.9.2020 
 
 

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2019/2020 byla vyhotovena ve třech 

výtiscích, z nichž jeden obdržel zřizovatel město Milovice, jeden zůstává v archivu školy  

a jeden je zveřejněn na webových stránkách školy www.zusmilovice.cz. 


