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1) Pracovníci školy
Pedagogický sbor:

36 pedagogů

Funkce, jméno
Ředitel: PhDr. Ondřej Šedivý

vyučované předměty
Dechový orchestr, Hra na EKN, Hra na klavír

Zástupce ředitele (zástupce statutárního orgánu):
Bc. Eva Kovaříková

Hra na flétnu, Hra na zobcovou
flétnu, Dechový orchestr

Zástupce ředitele: Denisa Hrušková, DiS.

Hra na zobcovou flétnu, Hra na saxofon,
Hudební nauka

Učitelé:
Bělík Pavel, Mgr. (Hra na klavír, Hra na elektronické klávesové nástroje), Benda Jan (Hra na kytaru), Černý Zdeněk
(Hra na kytaru, Hra na elektronické klávesové nástroje, Kytarový soubor), Doležilová Světlana (Hra na klavír,
Čtyřruční hra), Halaby Štěrbová Martina (Hra na klarinet, Hra na saxofon, Hra na zobcovou flétnu, Soubor zobc.
fléten), Hána Jakub (literárně-dramatický obor-do 18. 11. 2020), Háp Vladimír (Hra na kytaru, Hra na baskytaru),
Hrušková Denisa (Hra na zobcovou flétnu, Hudební nauka, Hra na saxofon), Chovanec Pavel (Hra na violoncello,
Hra na violu), Janda Petr, Mgr. (Hra na baryton, Hra na tenor, Hra na pozoun, Hra na zobcovou flétnu, Hudební
nauka), Johnston Mark (Soubor irské a skotské hudby), Karfilátová Renata, Mgr. (Výtvarný obor), Kolaříková Alena
(Hra na klavír, Hra na elektronické klávesové nástroje, Čtyřruční hra), Koršo Milan (Hra na trubku, Hra na
elektronické klávesové nástroje, Hra na zobcovou flétnu, Skupinový doprovod písní, Hudební nauka), Kovaříková
Eva, Bc. (Hra na flétnu, Hra na zobcovou flétnu, Dechový orchestr), Křičková Zora, MgA. (Hra na klavír, Čtyřruční
hra), Kyzlík Antonín (Hra na klarinet, Hra na saxofon, Hra na zobcovou flétnu, Komorní hra), Mareš Jiří (Hra na
klavír, Hra na elektronické klávesové nástroje, Hudební nauka), Markvart Ladislav, Bc. (Hra na elektronické
klávesové nástroje, Hra na klarinet, Hra na klavír, Hra na saxofon, Komorní hra), Maťáková Jaroslava (Hra na
flétnu, Hra na zobcovou flétnu, Flétnový soubor), Mlsová Kateřina (Výtvarný obor), Nebřenská Markéta (Hra na
flétnu, Hra na zobc. flétnu, Hra na elektronické klávesové nástroje), Nosek Jaroslav (Hra na trubku, Hra na lesní
roh, Taneční orchestr, Dechový orchestr), Novák Jaromír, Mgr. (Hra na bicí nástroje, Marching band), Panchartek
Jiří (Hra na housle, Hra na kytaru, Smyčcový soubor), Panchartková Petra, Mgr. (Hra na klavír, Čtyřruční hra),
Rabas Pavel (Hra na elektronické klávesové nástroje, Hra na klavír), Roček Miroslav (Hra na kytaru, Hra na
housle), Salačová Milena (Hra na akordeon, Hra na elektronické klávesové nástroje, Komorní hra akordeonů,
Přípravná hudební výchova, Hudební nauka), Skalicová Hana (Hra na klavír, Čtyřruční hra), Synková Reitererová
Eva, BcA. (Literárně-dramatický obor), Šedivý Ondřej, PhDr. (Dechový orchestr, Hra na elektronické klávesové
nástroje, Hra na klavír), Šikulová Miroslava (Sólový zpěv, Komorní sborový zpěv), Veberová Jana (Sólový zpěv,
Literárně-dramatický obor od 25. 11. 2020), Valdmanová Petra (Hra na klavír, Hra na elektronické klávesové
nástroje, Čtyřruční hra), Vyšínová Hana (Hra na klavír, Čtyřruční hra)
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Nepedagogičtí pracovníci:
Masopust Jan – údržbář, Bryndová Irena – uklízečka, Urbanová Jana – uklízečka, Dryje Olga, Mgr.
– administrativní pracovnice, Pappová Jana – administrativní pracovnice (zástup za MD O. Dryje – 3. 5. – 11. 8.),
Martina Koudelková – administrativní pracovnice (zástup za MD O. Dryje od 12. 8.)
Smluvně zajišťovaní pracovníci:
Krejčí Jiří, Ing. - BOZP a PO, Křepínská Blanka, Ing. – zpracování mezd, Vanická Jaroslava – vedení účetnictví

2) Další vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků
12. 6. 2021
10. – 15. 8.

seminář – Metodické postupy při výuce hry na kytaru na ZUŠ –Konzervatoř Teplice – J.
Benda, Z. Černý
akordeonové kurzy – Letní setkávání Třeboň – M. Salačová

Vzhledem k pandemické situaci bylo ve školním roce 2020/21 omezené další vzdělávání pracovníků.

3) Přehled o stavu žáků
ZUŠ měla na závěr 2. pololetí 632 žáků, z toho: 455 žáků v hudebním oboru, 156 žáků ve výtvarném oboru a 21
žáků v literárně-dramatickém oboru.
V hudebním oboru se v tomto školním roce vyučovalo následujícím předmětům: Hra na klavír, Hra na
elektronické klávesové nástroje, Hra na akordeon, Sólový zpěv, Hra na zobcovou flétnu, Hra na flétnu, Hra na
klarinet, Hra na saxofon, Hra na trubku, Hra na lesní roh, Hra na trombon, Hra na tenor, Hra na baryton, Hra na
tubu, Hra na housle, Hra na violoncello, Hra na klasickou kytaru, Hra na doprovodnou kytaru, Hra na basovou
kytaru, Hra na bicí nástroje, Čtyřruční hra, Komorní hra akordeonů, Smyčcový soubor, Kytarový soubor, Flétnový
soubor, Soubor zobcových fléten, Marching band, Komorní hra, Skupinový doprovod písní, Soubor irské a skotské
hudby, Taneční orchestr, Dechový orchestr, Přípravná hudební výchova 1, Přípravná hudební výchova 2, Hudební
nauka. Žáci hudebního oboru se zapojovali i v komorních souborech a orchestrech.
Ve výtvarném oboru jsou žáci postupně zařazováni do přípravného studia, I. a II. stupně. Vyučovalo se kresbě,
malbě, grafice, keramice, dekorativní činnosti, textilní tvorbě, modelování, počítačové tvorbě, a to v předmětech
plošná tvorba, prostorová tvorba, akční a audiovizuální tvorba, výtvarná kultura a přípravná výtvarná výchova.
V literárně-dramatickém oboru je základním principem výuky dramatická hra a improvizace, která podněcuje
a posiluje pozornost a soustředění, představivost, fantazii, myšlení, pohybovou kulturu, komunikaci slovní
i mimoslovní, techniku řeči a projevu vůbec. Vyučovalo se skupinově v předmětech dramatická průprava, hlasová
průprava, divadelní teorie, přípravná dramatická výchova, práce v souboru a přednes.
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Vyučované předměty a počty žáků dle zahajovacího výkazu (v závorce z toho dospělých pracujících):
Hra na akordeon
16
Hra na bicí nástroje
20
Hra na el. klávesové nástroje
32
Hra na flétnu
18
Hra na housle
21
Hra na klarinet
14
Hra na klavír
151 (1)
Hra na kontrabas
1
Hra na kytaru (klasická, dopr., baskytara) 46
Hra na lesní roh
1
Literárně-dramatický obor
26
Přípravná hudební výchova
13
Hra na saxofon
13
Sólový zpěv
31
Hra na tenor
1
Hra na trombon
4
Hra na trubku
19
Hra na violoncello
3
Hra na violu
1
Výtvarný obor
174
Hra na zobcovou flétnu
59

Údaje o prospěchu žáků v jednotlivých učebních oborech:

Obor

Počet žáků

Prospělo
s vyznamenáním

Prospělo

Neprospělo

Neklasifikováno
PHV, PVV, PDV

Hudební

455

355

39

0

61

Výtvarný

156

123

0

0

33

LDO

21

18

0

0
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Celkem

632

496

39

0

97
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Absolventi školního roku 2020/21
Žák

Obor

Učitel

Hudební obor 1.stupeň
Beranová Veronika

Hra na klavír

Doležilová

Čechová Eliška

Hra na klavír

Kolaříková

Černý Vojtěch

Hra na klavír

Valdmanová

Dědková Gala

Hra na klavír

Vyšínová

Divišová Jana

Hra na flétnu

Nebřenská

Dobiášová Marie

Hra na klavír

Kolaříková

Falta Šimon

Hra na bicí nástroje

Novák

Havláková Kateřina

Hra na klavír

Kolaříková

Havláková Martina

Hra na klavír

Kolaříková

Havláková Martina

Sólový zpěv

Šikulová

Husáková Michaela

Hra na akordeon

Salačová

Kalašová Zora

Sólový zpěv

Veberová

Kalousová Emily

Hra na klasickou kytaru

Roček

Kleker Jiří

Hra na zobcovou flétnu

Janda

Kocourková Marie

Sólový zpěv

Šikulová

Kolek Mikuláš

Hra na akordeon

Salačová

Kopalová Lucie

Hra na akordeon

Salačová

Koubská Ema Ludmila

Hra na klavír

Valdmanová

Kozáková Martina

Hra na klavír

Skalicová

Králová Emma

Hra na flétnu

Kovaříková

Krátký Matěj

Hra na klasickou kytaru

Černý

Kršová Klaudie

Hra na klavír

Vyšínová

Mikas Karel

Hra na klavír

Doležilová

Mrázek Aleš

Hra na klasickou kytaru

Černý

Pavlíček Jakub

Hra na akordeon

Salačová

Pohořalý Hugo

Hra na basovou kytaru

Háp

Popa Tereza

Hra na klavír

Panchartková

Synková Karolína

Sólový zpěv

Šikulová

Šifalda Josef

Hra na zobcovou flétnu

Kyzlík

Valdman Jiří

Hra na bicí nástroje

Novák

Vondrová Zita

Hra na klavír

Kolaříková

Výtvarný obor 1. stupeň
Beranová Veronika

Mlsová

Buková Hana

Mlsová

Franc Tomáš

Mlsová

Halaby Victorie

Karfilátová

Kautská Anděla

Karfilátová

Kozáková Martina

Karfilátová

Mlsová Barbora

Mlsová

Němcová Barbora

Mlsová

Oubrechtová Jana Marie

Karfilátová

Sedláková Stella

Mlsová
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Šťastná Nela

Karfilátová

Hudební obor 2. stupeň
Bílek Albert

Hra na klavír

Vyšínová

Elterleinová Natálie

Hra na klavír

Valdmanová

Krajník Ondřej

Hra na klavír

Vyšínová

Krátká Anna

Hra na klavír

Doležilová

Kubáč Václav

Hra na klavír

Skalicová

Palatová Tereza

Sólový zpěv

Šikulová

Peprníková Eliška

Sólový zpěv

Veberová

Sedláková Johana

Hra na klavír

Doležilová

Straková Kristýna

Hra na klavír

Doležilová

Střílková Martina

Hra na klavír

Panchartková

Šulc Michal

Hra na bicí nástroje

Novák

Výtvarný obor 2. stupeň
Tojnarová Daniela

Karfilátová

4) Soutěže ZUŠ

Ostatní soutěže:
Prague Junior Note 2021 – klavírní soutěž – Praha – 3. 6. 2021
Čechová Eliška – čestné uznání – uč. Kolaříková
Teplické flautohry 2021 – soutěž ve hře na zobc. flétnu – Teplice – 19. 6. 2021
Jiří Kleker – 1. místo – uč. Janda
Beethovenovy Teplice 2021 – klavírní soutěž – Teplice – 27. 6. 2021
Čechová Eliška – čestné uznání – uč. Kolaříková

Přijetí na umělecké školy:
Kleker Jiří – konzervatoř Teplice (zobcová flétna –uč. Janda)
Bížová Barbora – střední škola (VO – uč. Mlsová)
Tojnarová Daniela – vysoká škola (VO – uč. Karfilátová)

Ocenění žáci:
Na závěr školního roku na návrh učitelů byly vybraným 51 nejlepším žákům uděleny poukázky na odběr zboží
v celkové hodnotě 22 500 Kč z prostředků Spolku rodičů žáků ZUŠ v Roudnici n. L.
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5) Akce školy ve školním roce 2020/21:
4. 9.

Benefiční koncert na zámku Kačina - žákyně Zora Kalašová, uč. J. Veberová

Zámek Kačina

19. 9.

Vystoupení souboru Ambiam na akci Zažít Roudnici jinak

před kinem, Roudnice n. L.

21. 9.

Koncert k poctě Karla Jeřábka - zpěv Jana Veberová

zámek - kaple

19. - 22. 3.

Účast žáků souboru Ambiam na Tinto Music School, Skotsko

on-line připojení

12. 6.

Absolventský flétnový recitál Jany Divišové - uč. M. Nebřenská

Straškov - Vodochody

12. 6.

Účast souboru Ambiam v celostátním finále soutěže Folkytonk

Sloup v Čechách

29. 6.

Absolventský koncert žáků ze třídy S. Doležilové

Velký sál ZUŠ

Většina veřejných akcí ve školním roce 2020/21 se nekonala z důvodu vládního nařízení a opatření k pandemické
situaci onemocnění COVID 19.

6) Přijímací řízení a zařazování žáků
Na základě úspěšného složení talentových zkoušek bylo pro školní rok 2020/21 vybráno:
100 žáků do hudebního oboru
10 žáků do literárně-dramatického oboru
38 žáků do výtvarného oboru.
Všem přijatým žákům bylo písemně oznámeno rozhodnutí o přijetí.

7) Rozbor úrazovosti
Počet školních úrazů za školní rok 2020/2021: 0
Počet pracovních úrazů za kalendářní rok 2020: 0

8) Pracovní výsledky, inspekce, audit
březen a duben 2021 – Útvar interního auditu města Roudnice nad Labem – distanční veřejnosprávní kontrola
provedení inventarizace majetku a závazků ke dni sestavení řádné účetní závěrky za účetní období roku 2020 ve
smyslu ustanovení § 29 a § 30 zákona o účetnictví a vyhlášky č. 270/2010 Sb.
Předmět kontroly: U vybraných syntetických účtů byla prověřována správnost účtování a návaznost na údaje ve
výkazech sestavených k 31. 12. 2020 a provedení inventarizace majetku a závazků v souladu se zákonem o
účetnictví a prováděcí vyhláškou č. 270/2010 Sb. O inventarizaci majetku a závazků za účelem schválení
účetních uzávěrek příspěvkových organizací radou města
Závěr: Při následné kontrole hospodaření s prostředky zřizovatele nebyly zjištěny závažné nedostatky, které by
ovlivnily činnost a hospodaření příspěvkových organizací. V průběhu roku 2020 nebyl žádné příspěvkové
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organizaci nařízen odvod či sankce. Kontrolní orgán považuje hospodaření a vedení příspěvkových organizací za
úspěšné a správné.

9) Hospodaření školy
Hospodářské období za rok 2020 bylo uzavřeno s celkovým hospodářským výsledkem: zisk 263 741,16 Kč, z toho
z hlavní činnosti 199 378,16 Kč a z hospodářské činnosti 64 363 Kč.
Náklady celkem: 22 247 429,17 Kč, výnosy: 22 511 170,33 Kč.
Na úplatách za vzdělání (školné) bylo vybráno: 1 791 192 Kč.

10) Zpráva o vybavenosti školními pomůckami a stavu budov
Základní umělecká škola má solidní vybavení pro všechny obory, starší a opotřebované nástroje a
pomůcky vedení školy průběžně nechává opravovat či je vyměňuje za nové. Většina školních pomůcek a
výtvarných potřeb je pořizována za finanční prostředky získané činností ZUŠ či z provozního příspěvku
zřizovatele. Ve školním roce 2020 – 2021 jsme do majetku školy například přikoupili: moderní nábytek do
kanceláří a vybraných tříd, noty, učebnice, příslušenství hudebních nástrojů, notebooky DELL do všech tříd včetně
příslušenství a programu „Klasifikace“ (k elektronickému vedení třídní dokumentace od 1. 9. 2021). Nemalé
finanční prostředky musela škola bohužel vynaložit na povinné „anticovid“ opatření (roušky, respirátory,
desinfekce, antigenní testy apod.).
Na Rvačově byla provedena generální oprava obou koncertních křídel v sále (Petrof, Weinbach) a
vzhledem k potřebě rychlejšího a stabilnějšího internetového připojení byl změněn poskytovatel internetu,
způsob připojení a rozvod. Rovněž byly opraveny komíny a utěsněna střecha.
V budově Dr. Slavíka, kde nově sídlí výtvarný obor, bylo přízemí dovybaveno novým nábytkem a sborovna
vybavena moderním, výkonným kopírovacím strojem (pronájem zařízení).
V budově v Libušině ul. byla v prvním patře částečně adaptována třída, která dříve sloužila výtvarníkům
pro potřeby výuky hudebního oboru (štuk, výmalba, opravy nátěrů, sanita), v adaptaci budeme dále pokračovat
v následujícím roce. Celá budova byla vymalována, lokálně provedeny zednické opravy (např. chodba v přízemí) a
vyměněny byly venkovní dveře (vstup do zahrady) a dveře do chodby. I na této budově byly opraveny komíny.
Na všech pobočkách bylo smluvně domluveno bezplatné využívání Wi-fi připojení, na pracovišti
v Budyni n. O. jsme pak získali novou učebnu v přízemí (vybavena pianinem a celkově zařízena pro potřeby ZUŠ).
Do této učebny jsme proto zakoupili i vhodný nábytek.

11) Spolupráce s rodiči
S většinou rodičů je dobrá spolupráce, mají zájem o výuku svých dětí, navštěvují koncerty, představení a
výstavy žáků, kde mohou sledovat umělecký vývoj svých dětí a porovnávat výsledky jejich učení s ostatními žáky.
Rodiče se zajímají o pravidelné docházení svých dětí do vyučování a dbají, aby nezameškávaly výuku. Schůze
Spolku rodičů žáků ZUŠ v Roudnici nad Labem jsou nahrazeny elektronickou komunikací a hlasováním „per
rollam“, výbor se schází dle potřeb. Z prostředků spolku rodičů jsou hrazeny odměny nejlepším žákům za
pracovní výsledky, úspěchy v soutěžích a výbornou reprezentaci školy.
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12) Rozvoj zařízení
Základní umělecká škola zachovává ve své nabídce možnosti výuky a zapojení dětí ve třech oborech
(hudební, výtvarný a literárně-dramatický) a bohatý výběr nástrojových tříd. Učitelé, členové souborů a sólisté se
zapojují do kulturního života regionu. Ředitel školy spolupracuje jako externista s Českou školní inspekcí a
pracuje ve Školské komisi města Roudnice n. L. Žáci jsou vedeni ke vzájemné spolupráci a účinkování pro starší
nebo postižené spoluobčany, škola se snaží o usměrňování jejich zájmu o aktivní muzicírování i výtvarnou
činnost. Pořádáním výchovných koncertů či divadelních představení pro žáky všech typů škol se snažíme získávat
další zájemce o aktivní kulturní využívání volného času. Vystupování žáků na veřejnosti, účast na výstavách,
účinkování při koncertech, vernisážích a soutěžích rozvíjí také jejich zdravou soutěživost a ctižádost, získávají
zkušenosti, sebevědomí. Škola spolupracuje se všemi školami ve městě a velice úzce pak s Galerií, s Říp o. p. s.,
DDM Trend, Sokolem a mateřskými školami. Škola v tomto školním roce poskytovala na základě smluv
schválených Radou města svůj sál jako zkušebnu pro Dechový orchestr mladých. Literárně-dramatický obor
natočil a vydal propagační CD.
V průběhu školního roku pak bylo v rámci rozvoje dále uskutečněno toto:
1) Změna organizačního schématu školy – vznik nových pozic vedoucích pracovníků (vedoucí odloučených
pracovišť, školník).
2) Příprava přechodu na elektronické vedení třídní dokumentace v programu „Klasifikace“ (od 1. 9. 2021).
3) Novelizace ŠVP.
4) Novelizace Školního řádu.
5) Provedena pravidelná roční kalkulace úplaty za vzdělávání.
6) Získání nových pedagogických pracovníků.
7) Změna stravného – zaveden tzv. stravenkový paušál.
Celý školní rok 2020 – 21 byl zásadní měrou ovlivněn celosvětovou epidemií a nemocí Covid-19, kvůli
které se neustále měnily podmínky školního provozu v individuální a zvláště pak v kolektivní výuce. Značnou
část školního roku jsme proto museli vyučovat výhradně distančně, což bylo náročné zejména v kolektivních
předmětech, pro starší členy pedagogického sboru a zároveň pro začínající nebo méně pokročilé žáky.
Každému žákovi jsme se snažili vyjít vstříc tím, že si rodina sama mohla vybrat způsob distanční výuky, který
jim vyhovoval a na který stačila domácím technickým vybavením. Jako zásadní se projevila nutnost užší
spolupráce rodičů při domácí přípravě žáků. Pokud byla v průběhu roku povolena prezenční výuka, probíhala
za dodržování přísných hygienických pravidel (testování a dokládání testování, respirátory, dezinfekce, nový
systém úklidu atd.). Plnou měrou byl využit vnitřní informační systém, e-mailová komunikace a v mnoha
případech se zaměstnanci rychle museli naučit pracovat s moderními technologiemi. Žáci byli významně
ochuzeni o možnost vystupovat před veřejností, pořádat výstavy, konat normální postupové zkoušky a noví
adepti konat klasické talentové zkoušky. Škola však celý školní rok využívala alespoň možností on-line
koncertů, prezentacích prací žáků na webu a facebooku, literárně-dramatický obor natočil rozhlasové hry,
orchestry a soubory s pomocí zvukového technika dokonce realizovaly distanční společné nahrávky nových
skladeb. Celý pedagogický sbor, provozní zaměstnanci, žáci i rodiče si prošli po všech stránkách velmi
náročným a netradičním školním rokem.

PhDr. Ondřej Šedivý – ředitel ZUŠ
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13) Obrazová příloha – Zpravodaje ZUŠ 2020/21
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