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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: 607 487 001 

                    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 2020/2021  

Žáků celkem 236 
Hudební obor 135 

Taneční obor 33 
Výtvarný obor 68 
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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 2020/2021 navštěvovalo školu celkem 236 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 9 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. 

 

 

 

 

                 

      Baletní sál. 

 

     

 

 

 

 

 

                                                                                 Kytarová učebna. 

  



Materiální vybavení a údržba školy 

V říjnu 2020 jsme instalovali trezorovou skříň. Do učeben přidali zrcadla. Vybavili 
školu hudebním programem Sibelius. Dokoupili velký gymnastický koberec do 
tanečního oboru. Do tanečního sálu jsme instalovali baletní tyč profi. V rámci 
propagace jsme byli součástí projektu „Kniha z nebe“. V prosinci 2020 jsme dokoupili 
další hudební nástroje, větší kytary a housle, úměrné k věku žáků, elektronické klávesy 
Yamaha. Dokoupili další notový materiál pro výuku. V červnu 2021 proběhlo další 
postupné odhlučnění stěny v učebně č.3 a uč. č.7. tak, aby vyhovovalo hygienickým 
hlukovým parametrům. Práce probíhaly za plného chodu školy. Pro potřeby školních 
akcí a koncertů jsme vybavili naši školu aparaturou, mikrofony, mixážním pultem. Ve 
VO byli dokoupeny a namontovány chybějící křídla k tabuli. 

Vzhledem k pandemické situaci, která nastala v předchozím roce, jsme se 
intenzivně připravili na možnost další distanční výuky. Dokoupili jsme nové počítače, 
instalovali nové pc programy pro distanční výuku, scannery, pc kamery a novou 
tiskárnu. 

Probíhala pravidelná údržba a ladění všech hudebních nástrojů, údržba a 
kontrola budovy, vybavení, elektroinstalace aj. 

 

 
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. 

 

 

 

 



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. 

 

 

                                

 

 

 

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. 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 



4. PŘIJÍMÁNÍ UCHAZEČŮ KE VZDĚLÁNÍ  

Na základě talentových zkoušek konaných v červnu 2020 bylo pro školní rok 2020/2021 

přijato 236 žáků:   

Hudební obor 135 

Taneční obor    33 

Výtvarný obor  68 

Přijímací zkoušky pro školní rok 2020/2021 se konaly v týdnu od 1. června 2020 a dostavilo 

se k nim celkem 96 uchazečů, z toho bylo 5 zájemců o taneční obor, 8 zájemců o taneční 

přípravku, 37 zájemců o hudební obor, 13 zájemců o hudební přípravku a 33 zájemců o 

výtvarný obor. Přijato bylo 63 uchazečů. Další uchazeči o studium přicházeli i po ukončení 

talentových zkoušek k dodatečné zkoušce.  

 

5. UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ A VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ  

Výsledky vzdělávání žáků v jednotlivých oborech: 
 

 prospěl 
s vyznamenáním 

prospěl neprospěl 

Hudební obor 113 1 0 

Výtvarný obor 54 0 0 

Taneční obor 22 0 0 

Přpravný ročník - - - 

 

 

Absolventi za školní rok 2020/2021 
 HO VO TO  

1. stupeň 2 6 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 připravovalo celkem 0 žáků: 

K talentovým zkouškám se na střední školu HO připravoval celkem 1 žák. 

Na konzervatoř v Praze byla úspěšně přijata žákyně z pěveckého oddělení ze třídy paní 

učitelky MgA. Romany Matějkové. 

 

 



5.10.2020 – uzavření ZUŠ dle nařízení vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví. 

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. září 2020 č. 958 o přijetí krizového opatření 

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 

ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České 

republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru 

/označovaný jako SARS-CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. 

a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí 

krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) 

krizového zákona.  

17.3.2021 – výuka probíhá ve všech oborech distančním způsobem 

11.5.2021 – obnovení výuky v ZUŠ Milovice za mimořádných hygienických opatření 

 

6. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY  

Pedagogičtí pracovníci 

Pedagogický sbor školy byl složen z 15 vyučujících.  

Z toho 12 v hudebním oboru (4 mužů a 11 žen), 2 vyučující ve výtvarném oboru a 1 vyučující 

v tanečním oboru.  

14 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 administrátor pc programu 

Klasifikace. 

 

7. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ  

V rámci DVPP se učitelé vzdělávali: 

Online webináře.  Kurz Seminář animovaného filmu pro VO. ACZ, spol. s r. o. 

Online webinář – Využití virtuální reality při distanční výuce.  

Online webinář – Základy práce se zvukem v počítači Audacity 

 
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 2020/2021 

 
září 2020 
Vítání občánků na MÚ Milovice 
 
 
prosinec 2020  
Vánoční koncert ZUŠ online  -  natáčela Snews TV 
Odkaz na koncert na www.zusmilovice.cz 
 
 
zrušení všech akcí do odvolání 
 
květen 2021  
příprava na talentové a postupové zkoušky 
Odhalení památníku Benátecká Vrutice - vystoupili pedagogové ZUŠ, žákům z důvodu  
epidemiologické situace nebylo umožněno vystoupit na veřejných akcích 
 
červen 2021 
talentové a přijímací zkoušky 
 
 
REPREZENTACE ŠKOLY 
Celostátní klavírní soutěž Steinway & Sons 
Klavírní soutěž Prague Junior Note 
 
Soutěže se zúčastnily dvě žákyně z klavírního oddělení.  
Odměnou našim účinkujícím bylo 1.místo a 2.místo. 

 

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. 

Mezinárodní umělecká spolupráce s Maďarskem – v prosinci 2020 bylo našim zahraničním 

partnerům posláno tradiční vánoční hudební přání elektronickou komunikací. 

Mezinárodní umělecká spolupráce s Polskem – v prosinci 2020 bylo našim zahraničním 

partnerům posláno tradiční vánoční hudební přání elektronickou komunikací. 

 

 



10. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČSI  

Ve školním roce 2020/2021 nebyla na škole provedena inspekční kontrola. 

 

 

11. EKONOMICKÁ ČÁST VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY 

 
OBDOBÍ 1.9.2020 – 31.8.2021   ZUŠ Milovice 

    

   údaje v tis. Kč 

NÁKLADY PROVOZNÍ hlavní činnost doplňková činnost celkem za účetní jednotku 

materiál 554 0 554 

energie 441 5 446 

údržba 259 0 259 

cestovné 0 0 0 

služby 481 2 483 

mzdové náklady 9 0 9 

pojistné komerční 17 0 17 

odpisy 35 0 35 

drobný majetek 713 0 713 

NÁKLADY CELKEM 2509 7 2516 

    

   údaje v tis. Kč 

VÝNOSY PROVOZNÍ hlavní činnost doplňková činnost celkem za účetní jednotku 

Školné + půjčovné 632 0 632 

jiné výnosy z činnosti 223 0 223 

čerpání fondů 0 0 0 

ostatní výnosy 0 74 74 

dotace provoz 2650 0 2650 

VÝNOSY CELKEM 3505 74 3579 

    

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 996 67 1063 
jedná se o průběžný výsledek za školní rok: období 1.9.2020 – 31.8.2021  

    

STAVY FONDŮ k datu 31.8.2021   

    
FOND ODMĚN 58 014 Kč   
FKSP 139 584 Kč   
REZERVNÍ FOND 136 650 Kč   
REZERVNÍ FOND-DARY 0 Kč   
FRIM 215 873 Kč   

    
 
Podrobněji – viz výkazy 2020+2021 
    
    

 

 

 



12.  ÚPLATA ZA VZDĚLÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 

Úplata za vzdělávání ZUŠ Milovice 2020/2021 
 

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 

Druhý školní rok v naší ZUŠ byl pro nás opět poznamenaný pandemickou situací. Spoustu 

naplánovaných akcí jsme byli nuceni zrušit.  

Opětovné zavření školy nařízením vlády ČR nás však již nezaskočilo a všichni pedagogové se 

již předem řádně na distanční výuku připravili. Rodiče i město nám velmi pomáhali, byli nám 

nejen oporou, ale pomáhali nám všem i zpětnou vazbou, vzájemnou komunikací na dálku  

a trpělivostí. 

 

 

 

V Milovicích dne 6.10. 2021 
 

 

 

 

 

MgA. Romana Matějková 

 

 

Výroční zpráva byla projednána na pedagogické radě dne 6.10.2021. 
 
 

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2020/2021 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. 


