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1. Základní údaje o škole 

 
 

Adresa školy:  Základní umělecká škola Josefa Slavíka Hořovice, 

                        Palackého náměstí 253, PSČ 268 01 

 

IČO:  70856303 

 

e-mail:  zus.horovice@quick.cz 

 

telefon:  311 512 036 

 

ředitel:  BcA. Jakub Albrecht 

 

trvalý pobyt:  Koterovská 75 

                        326 00 Plzeň 

 

právní forma:  příspěvková organizace 

 

zřizovatel:  Středočeský kraj 

                   Zborovská 11 

                   150 21 Praha 5 

 

Datum zápisu do školského rejstříku:  1. 1. 2005 

 

Datum zahájení činnosti:  1. 9. 1950 

 

Vedoucí a hospodářští pracovníci:  BcA. Jakub Albrecht, ředitel 

                                                          Marcela Folková, hospodářka, účetní 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:zus.horovice@quick.cz
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2.Charakteristika školy: 
  

 

Základní umělecké vzdělávání se řídí dle § 109 zákona č. 561 / 2004 Sb. (školský 

zákon).     

  

     Základní umělecké vzdělávání poskytuje základy vzdělávání v jednotlivých 

uměleckých oborech a uskutečňuje se v základní umělecké škole. Škola formuje 

žáky, kteří ji navštěvují zejména po stránce kulturně – estetické, mravní, tělesné, 

rozumové a citové. Díky odbornému přístupu pedagogů zprostředkovává první 

estetické vjemy dítěte a kultivuje je. 

Základní umělecká škola také připravuje žáky pro další profesní růst - vzdělávání 

na středních školách uměleckého zaměření a  konzervatořích, popřípadě pro 

studium na vysokých školách s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením. 

      

Základní umělecká škola Josefa Slavíka Hořovice (dále jen ZUŠ, škola) 

organizovala ve školním roce 2014 / 2015 přípravné studium, základní studium I. a 

II. stupně a studium pro dospělé. Výuka byla vedena ve třech oborech (hudebním, 

tanečním a výtvarném) v intencích učebních plánů MŠMT a od začátku školního 

roku 2012 / 2013 se vzdělávání na ZUŠ řídí také dle Školního vzdělávacího 

programu, který ve šk. roce 2014 / 2015 platil pro žáky přípravných ročníků, 1. až 

3. ročníků I., II. cyklu a studia pro dospělé. Škola stejně jako v minulých letech (se 

souhlasem ředitele školy) otevřela v některých odděleních hudebního oboru 

vzdělávání dospělých, které je obsazeno s menším počtem než v předchozím 

školním roce.  

 

    Sídlo ZUŠ Josefa Slavíka – budova v Hořovicích 

- navštěvovali žáci hudebního, tanečního a výtvarného oboru. K dispozici bylo 7 

vybavených učeben a 1 víceúčelový sálek pro potřeby tanečníků a žáků hudebního 

oboru k především interním akcím (třídní přehrávky, koncerty). 

Vyučování v budově na Palackého náměstí začalo 1. 9. 1950, tzn. od počátku 

založení školy. Budova je historického rázu, jedná se o bývalý klášter řádu 

Františkánů, jenž je zapsán mezi kulturními památkami České republiky. 

Budova je majetkem tohoto řádu a spravuje ji Nadační fond Konvent Pax. Roční 

nájemné školy bylo hrazeno částkou 87. 284,- Kč z provozních prostředků školy 

 

    Pobočka Žebrák 

Škola má své jediné odloučené pracoviště, a to na Náměstí č. p. 89 v královském 

komorním městě Žebráku, kde do výuky dochází každým rokem cca 70 žáků 

v hudebním oboru. Žáci se zde ve školním roce 2014/2015 vzdělávali v hodinách 

individuální výuky, a to ve hře na klavír, zobcovou a příčnou flétnu, klarinet a 
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saxofon. Hodiny kolektivní výuky, stejně jako v předchozím roce, byly zastoupeny 

těmito předměty - sborový zpěv „pěvecký sbor Zvonek“ a „pěvecký sbor 

Zvoneček“, hudební nauka, komorní hra, kde docházelo do jedné vyučovací 

hodiny 12-15, max. však 20 žáků. Vyučování probíhalo v 2 třídách (malá a velká 

třída) pod vedením 5 aprobovaných pedagogů.  

 

ZUŠ má tyto prostory pronajaty na základě smlouvy o výpůjčce s městem Žebrák. 

Zároveň sdílí společné prostory (schodiště, chodby, WC zaměstnanců školy) 

s Městskou knihovnou v 1. patře budovy. Ve 2. patře se nachází pobočka Muzea 

Českého krasu.  

 

 

Organizace výuky a vnitřní chod školy: 
 

Během školního roku se vedení školy a pedagogové seznamovali s elektronickým 

programem evidence žáků a zaměstnanců iZUŠ. V 1. pololetí se pomocí iZUŠ 

tiskly žákům opisy a na závěr školního roku vysvědčení a potvrzení o studiu 

přípravným ročníkům. Od nového školního roku 2015 / 2016 je naplánován ostrý 

provoz evidence pomocí iZUŠ, vyjma evidence a vedení třídních knih. 

 

               

Materiální a provozní zajištění chodu školy     
 

    Vzhledem k tomu, že celkový stav budovy byl ze strany majitelů dlouhodobě 

zanedbáván a přísun finančních prostředků na nutné byl v minulých letech 

přinejmenším sporadický. Od doby změny ve vedení školy 1. 8. 2012 se situace 

zlepšila a podařilo se dohodnout s majiteli budovy na neodkladných investicích 

v zázemí budovy školy v Hořovicích. 

Po rekonstrukci přední stěny budovy čelem do náměstí se na začátku školního roku 

2014/2015 dohodlo vedení školy s majiteli na další opravě – změně topného 

systému na plynové. Důvodem k této investici se stal nevyhovující stav skladových 

prostor, ve kterých bylo uskladněno topný materiál, a kde se začala propadat 

střecha. Zlepšení hygienického stavu (prašnost ve spodním patře budovy) tuto 

investici ještě více podpořilo. Dílčí úkony změny topného systému byly zahájeny 

v listopadu 2014, a v lednu 2015 byly dokončeny. Chod školy během stavebních 

úprav nebyl jinak omezen.  

Tuto investici – změnu topného systému - hradili z vlastních zdrojů majitelé 

budovy, Nadace KONVENT PAX.  

 

   Další opravy (vnitřní) byly zafinancovány z prostředků naší školy (dle nájemní 

smlouvy). Tyto rekonstrukce již přispěli a ještě přispějí do budoucna k lepšímu 

obrazu školy v očích žáků, rodičů a veškeré veřejnosti. Budova a prostředí v ZUŠ 
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bylo dlouhodobě zanedbáno a proto nutnost oprav je více než potřebná, aby naše 

škola byla důstojným, přátelským a živým stánkem hudby a tance nejen v našem 

regionu. 

 

 

 Výmalba společných prostor školy v budově na Palackého náměstí 

v Hořovicích – červenec, srpen 2014 

 Výmalba velké třídy na pobočce v Žebráku - červenec, srpen 2014 

 instalace nových zásuvek s dětskou pojistkou a přídavného světla – 

červenec, srpen 2014 

 drobné opravy hudebních nástrojů školy pro potřeby výuky – září, říjen 2014 

 změna topného systému kotle na tuhá paliva na plyn v budově školy 

v Hořovicích – prosinec, leden 2015 

o jednání s místním památkovým úřadem o umístění plynového vedení 

na hlavní chodbě tak, aby nenarušilo historický ráz budovy - listopad 

2014 

o osazení nových rozvodů plynového vedení od přední fasády přes 

hlavní chodbu ke kotli prosinec - 2014 

o umístění a zapojení kotle, osazení bednění na plynového vedení – 

leden 2015 

 úprava prostoru kolem školy – kácení, sekání trávy a vzrostlého porostu – 

během školního roku 

 nákup drobného vybavení do výuky ve všech odděleních školy – během 

školního roku 

 nákup notového materiálu – během školního roku 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ZUŠ Josefa Slavíka Hořovice                                  Výroční zpráva – školní rok 2014 / 2015 

 

 7 

 

 

 

Škola – nejvyšší povolený počet žáků (kapacita) a naplněnost školy (k 30. 9. 2014)  

 

Kapacita 

školy 

Kapacita oboru vzdělání 
Skutečný 

počet žáků 

celkem
1
 

Počet žáků v oboru vzdělání
1
 

hudební taneční výtvarný 
Liter. 

dramat. 
hudební taneční výtvarný 

Liter. 

dram 

 

230 

 

 

175 

 

35 

 

20 

 

0 230 171 40 19 

 

0 

1
 bez dospělých 

 

 

 

    ZUŠ má průměrné vybavení, které průběžně obnovujeme a inovujeme. Pro 

individuální výuku hry na nástroj, zpěv jsou učebny dostačující. Pro hodiny 

kolektivní výuky tanečního a výtvarného oboru prostory tříd svojí výměrou 

nedostačují na počet žáků v jedné hodině. Jinak jsou dobře vybavené s vlastním 

zázemím. 

     

    Na průběh vyučování kladně působí týmová spolupráce pedagogického sboru a 

dobrý vztah vyučujících a žáků. Převážná většina rodičů má zájem o dění ve škole, 

podporují její činnost i všechny školní aktivity. Rovněž tak sledují domácí přípravu 

svých dětí. Problémy, které nastávají s pravidelnou docházkou do hodin hudební 

nauky, zejména u přespolních žáků, jsme s rodiči vyřešili. 

   Ačkoli výuka probíhá ve staré, historické budově kláštera, tak se žákům i 

rodičům, dle jejich vyjádření, u nás líbí. 

      

   Na škole působí kvalitní a plně aprobovaný tým pedagogů, kteří se snaží o co 

nejindividuálnější přístup k žákům a jsou pro ně vzorem nejen v umělecké rovině, 

ale zároveň vzorem úspěšné osobnosti.  

    Noví pedagogové se rychle zapojili do pracovního kolektivu – Ke 30. 6. 2014 

ukončila vyučování ve hře na klavír pí. uč. Shoko Kono. Od září 2014 nastoupila 

do výuky ve hře na klavír pí. uč. Veronika Roudová. V akordeonové třídě ukončila 

vyučování zastupující pí. uč. Kristýna Šírková a z mateřské dovolené ji plně 

nahradila pí. uč. Marcela Šlossarová.  
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Členové umělecké rady školy: 
 

       Hudební obor, klávesové nástroje – vedoucí Lenka Jandová, Dis. 

 Hudební obor, strunné nástroje – vedoucí Dalibor Procházka, Dis. 

 Hudební obor, dechové nástroje – vedoucí Aneta Brogelová, Dis. 

 Hudební obor, pěvecké – vedoucí Květa Ernestová, Dis. 

 taneční obor - vedoucí Mgr. et. MgA. Terezie Dudová 

 výtvarný obor - vedoucí Mgr. Barbora Albrechtová 

 

 

 

 

 

Pedagogická rada proběhla 6 x a to v termínech: 
 

 

Zahajovací pedagogická rada                            29. 8. 2014  

 

Mimořádná pedagogická rada                             8. 9. 2014  

 

1. čtvrtletí                                                          7. 11. 2014 

 

Pololetní pedagogická rada                                  9. 1. 2015 

 

3. čtvrtletí                                                           17. 4. 2015 

 

Závěrečná pedagogická rada                              12. 6.  2015 
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3. Umělecké obory a údaje o žácích v nich: 

 

 

 
I. Počet žáků na I. stupni – podle oborů vzdělání (k 30. 9. 2014) 

 

Kód a název oboru 
Počet žáků  

v základním 

studiu 

v rozšířeném 

studiu 

Přípravné studium (1. a 2. roč.) 38 0 

Hudební obor – individuální výuka 132 0 

Hudební obor – skupinová výuka 0 0 

Hudební obor – kolektivní výuka 15 0 

Taneční obor 20 0 

Výtvarný obor  17 0 

Literárně dramatický obor 0 0 

Celkem  222 0 

 

 

 

 

 

II. Počet žáků na II. stupni – podle oborů vzdělání (k 30. 9. 2014) 

 

Kód a název oboru 
Počet žáků  

v základním 

studiu 

v rozšířeném 

studiu 

Přípravné studium (1. a 2. roč.) 0 0 

Hudební obor – individuální výuka 8 0 

Hudební obor – skupinová výuka 0 0 

Hudební obor – kolektivní výuka 0 0 

Taneční obor 0 0 

Výtvarný obor  0 0 

Literárně dramatický obor 0 0 

Celkem  8 0 
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III. Studium dospělých – podle oborů vzdělání (k 30. 9. 2014) 

 

Kód a název oboru 
Počet dospělých 

 - celkem  

z toho žáci 

denního studia ze 

SŠ, VOŠ  

a konzervatoří 

Hudební obor – individuální výuka 9 3 

Hudební obor – kolektivní výuka 0 0 

Taneční obor 0 0 

Výtvarný obor  0 0 

Literárně dramatický obor 0 0 

Celkem  9 0 

 

 

 

 

 

IV. Žáci hudebního oboru základní umělecké školy podle učebních plánů  

(k 30. 9. 2014) 

 

Obor - učební plán (studijní 

zaměření) 
 

Počet žáků ve studiu 
Počet 

studujících 

dospělých 
přípravném 

základním 

rozšířeném 
Kód Název 

I. 

stupeň 

II. 

stupeň 

1101  Hra na klavír   3 45 3 0 2 

1102  Hra na el. klávesové nástroje   0 15 1 0 0 

1103  Hra na akordeon   0 4 0 0 0 

1201  Hra na housle   0 4 0 0 1 

1206  Hra na kytaru   1 11 3 0 0 

1301  Hra na zobcovou flétnu   3 22 0 0 0 

1302  Hra na flétnu(kromě zobcové)   0 8 0 0 1 

1305  Hra na klarinet   0 6 0 0 0 

1306 Hra na saxofon  0 2 0 0 1 

1307 Hra na trubku  0 3 0 0 0 

1308 Hra na lesní roh  0 1 0 0 1 

1602  Sborový zpěv   5 15 0 0 0 

1603 Sólový zpěv  4 11 1 0 3 

 Celkem   16 147 8 0 9 
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4. Přijímání uchazečů ke vzdělávání 

 

 
Na základě vyhlášky o ZUŠ č. 71/2005 byly provedeny talentové zkoušky. Na 

jejich základě bylo přijato do přípravného studia 25 nových žáků - 11 žáků do 

hudebního oboru, 12 žákyň do tanečního oboru a 2 žákyně do výtvarného oboru. 

Do 1. ročníku základního studia I. stupně dělalo zkoušky 22 žáků do hudebního, 1 

do tanečního oboru a 3 žáci do výtvarného oboru. Všichni byli přijati ke studiu. 

Do 1. ročníku základního studia II. stupně byli přijati 3 žáci do hudebního oboru. 

 

 

 

 

 

 

5. Ukončení vzdělávání a výsledky ve vzdělávání 

 

 
I. stupeň základního studia ukončilo 8 žáků hudebního oboru a II. stupeň 

základního studia ukončili 3 žáci hudebního oboru 

 

Na střední pražskou uměleckou školu byla přijata žákyně 3./ I. výtvarného oboru -  

Kateřina Obořilová. 

 

 

 

6. Údaje o pracovnících školy 

 

 

 
 

I. Základní údaje o pracovnících školy (k 30. 9. 2014) 

 

Počet pracovníků 

celkem fyzický 

/přepočtený 

nepedagogických  

fyzický/přepočtený 

pedagogických 

fyzický/přepočtený 

pedagogických  

– s odbornou kvalifikací
1
 

17 / 10 3 / 1,7 14 / 9,1  14  

1
Ve smyslu §10 odst. 1 a 2 Zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů 
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II. Učitelé – podle nejvyššího dosaženého vzdělání (absolvované školy) – 

k 30. 9. 2014 

 
Počet učitelů 

VŠ uměleckého 

zaměření  

(AMU, AVU) 

VŠ – Ped. fakulta 

 – obory s uměl. 

zam. 

Konzervat

oř  

– 6letá 

Konzervat

oř 

 – 4letá 

Jiná VŠ 
Jiná VOŠ  

nebo SŠ 
magisters

ké stud. 

bakalářs

ké stud. 

magisters

ké stud. 

bakalářs

ké stud. 

1 2 4 0 7 0 0 0 

 

 

Funkční studium pro ředitele škol a školských zařízení bylo ukončeno v dubnu 

2014. 
 

 

 
 

III. Učitelé – podle délky praxe (k 30. 9. 2014) 

 
Počet učitelů s praxí 

do 5 let do 10 let do 20 let do 30 let  více než 30 let 

5 2 2 4 1 

 

 

 

 

IV. Věková struktura učitelů (k 30. 9. 2014) 

 

Počet učitelů 
do 30 

let 

31 – 40 

let 

41 – 50 

let 

51 – 60 

let 

nad 60 

let 

Z toho 

důchodci 

Průměrný 

věk 

Celkem 4 5 3 1 1 1 38,6 

z toho žen 4 3 3 0 0 0 35,2 
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7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně 

vedoucích pracovníků 

 

 

 

Naši pedagogové se individuálně zúčastňovali kurzů a přednášek, které jsou pro 

jednotlivé obory pořádány. Své poznatky potom pravidelně přenášeli jak na své 

žáky, tak na ostatní kolegy. 

 

 

 

8. Výsledky a prezentace školy na veřejnosti 
 

 

Dosavadní zkušenosti prokázaly jednoznačně nezastupitelné místo ZUŠ pro žáky 

Hořovic a jejich okolí.  

Na škole působilo několik žákovských soborů, které svým vystupováním na 

koncertech a jiných veřejných akcích šířili dobré jmény školy. Především však 

kolektivní výuka v předmětech hra v souboru, komorní či sborový zpěv jsou 

přínosem a obrovskou zkušeností pro žáky samotné.  

 

 Komorní pěvci (třída pí. uč. K. Ernestové) 

 Pěvecký sbor ZVONEK a ZVONEČEK (třída pí. uč. L. Jandové) 

Trio příčných fléten (třída pí. uč. A. Brogelové) 

 Soubor zobcových fléten (třída pí. uč. E. Gembické) 

 Klarineto-saxofonové trio (třída pí. uč. E. Gembické) 

 Kytarový soubor (třída pí. uč. D. Procházky 

 Orchestr ZUŠ (třída p. uč. J. Albrechta) 

 Taneční soubor BABY BALET (třída pí. uč. Terezie Dudové) 

 

Koncerty, vystoupení, výstavy a jiné akce školy 
 

   Na veřejných vystoupeních naše škola spolupracuje s různými institucemi a 

organizacemi – s Městským úřadem Hořovice, Gymnáziem Václava Hraběte, 1. a 

2. ZŠ Hořovice, ZŠ Žebrák, ZŠ a MŠ Tlustice, MŠ Hořovice a MŠ Žebrák, 

Městským kulturním a informačním střediskem i se zaměstnanci hořovického 

zámku. Pro veřejná vystoupení našich žáků i učitelů máme k dispozici Slavíkovu 

síň hořovického zámku, divadelní sál hořovické radnice, divadelní sál kulturního 

domu na Žebráku a prostory kostela církve Českobratrské – evangelické 

v Hořovicích. 

 

 



  ZUŠ Josefa Slavíka Hořovice                                  Výroční zpráva – školní rok 2014 / 2015 

 

 14 

ZÁŘÍ   

 

 úterý 2. září 2014 od 15:00 hodin - Karlín, Spektrum – konkurz do již 

našeho čtvrtého dětského anglického muzikálu.  

 pátek 12. září 2014 od 20:00 hodin - Zámecké nokturno Lochovice k 180. 

výročí narození Teresy Stolzové. Pozvání přijala praprapraneteř slavné divy. 

 sobota 13. září 2014 – Praha, premiéra muzikálu Fantom opery s českými 

osobnostmi muzikálové scény - Radimem Schwabem a Bohušem 

Matušem. 

 pátek 26. září 2014 od 10:30 hodin - repríza dětského anglického muzikálu 

Johnny a bomba, divadlo Hybernia, pěvci pí. uč. K. Ernestové 

 úterý 30. 9. a středa 1. 10. 2014 - Otevřené hodiny tanečního oboru pro 

veřejnost 

 

ŘÍJEN 

 

 10. 10. 2014 – hudební vystoupení dětského sboru ZVONEK při Vítání 

občánků na městské Radnici ve městě Žebráku 

 27. 10. 2014 – pietní akt u pomníku Padlého v Hořovicích v rámci oslav Dne 

vzniku samostatného ČSR, vystoupilo trio příčných fléten pod vedením pí. 

uč. A. Brogelové 

 

LISOPAD 

 

 13. 11. 2014 (čtvrtek) – Veřejná přehrávka dechového oddělení na Žebráku 

– žáci A. Brogelové, E. Gembické, J. Albrechta 

 21. 11. 2014 (pátek) – 18 hod., sál Hořovické Radnice, - žáci K. Ernestové 

vystoupili na malém jazzovém koncertu GOOD EVENING MR. SAX 

k 200. výročí narození belgického nástrojaře, vynálezce saxofonu Adolfa 

Saxe. V programu zazněli jazzové a swingové melodie. Jako host 

v programu se představil Hořovický saxofonový sextet. 

 29. 11. 2014 (sobota) – Slavnost adventu a rozsvícení vánočního stromečku 

na Žebráku – vystoupil pěvecký sbor ZVONEK pí. uč. Lenky Jandové, 

flétnový soubor pí. uč. Evy Gembické + akci obohatila také výstava prací 

výtvarného oboru, jež byla instalována ve vitrínách bývalé Jednoty, společně 

s betlémem pí. Hany Markové 
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PROSINEC 

 

 3. 12. 2014 – kostel sv. Jakuba Beroun, koncert k 250. výročí narození 

pěvkyně Tekly Podleské 

 7. 12. 2014 – Musicalteam, žáci z klavírní a pěvecké třídy K. Ernestové - 

Koncertní síň sboru Hlahol Praha 

 8. 12. 2014 – přehrávka dechového oddělení v sálku v Hořovicích pí. uč. 

Aneta Brogelová 

 9. 12. 2014 (úterý) – Slavnostní provedení České mše vánoční - společné 

vystoupení učitelů a žáků Středočeských základních uměleckých škol, 

Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře, od 18 hod - za naši ZUŠ se zúčastnilo 9 

zpěváků společně s pí.uč. K. Ernestovou. 

 10. 12. 2014 (středa) – Vánoční koncert žáků v Hořovicích, div. sál radnice, 

od 17 hod. 

 10. 12. 2014 (středa) – Vystoupení pěveckého sboru ZVONEK v DPS 

Žebrák 

 16. 12. 2014 (úterý) – Vánoční vystoupení tanenčního oboru, div. sál 

Radnice v Hořovicích, od 17:00 hod. 

 17. 12. 2014 – Veřejná přehrávka třídy pí. uč. Marcely Šlossarové – od 17 

hod., sálek ZUŠ Hořovice 

 18. 12. 2014 – od 18 hod. koncert žáků pobočky na Žebráku 

 19. 12. 2014 – od 15:30hod. klavírní přehrávka třídy pí. uč. V. Roudové 

 21. 12. 2014 – adventní koncert v kostele Nastolení sv. Petra v Hostomicích 

s tradičním rozdáváním Betlémského světla, vystoupili žáci klavírní pěvecké 

třídy K. Ernestové 

 21. 12. 2014 – adventní vystoupení v Kulturním domě v Žebráku, Velký sál. 

Vystoupil dětský sbor ZVONEK a žáci z klavírní třídy Z. Bouřilové, 

flétnové třídy A. Brogelové. Začátek  od 14 hod.  

 21. 12. 2014 - od 16 hod. vystoupení dětského sboru ZVONEK v podhradí 

Točníku na otevřené scéně, v rámci adventních vystoupení 

 

ÚNOR 

 

 Středa 4. 2. 2015 – 17 hod., přehrávka žáků z klavírní třídy pí. uč. Lenky 

Jandové, velká třída na pobočce v Žebráku 
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BŘEZEN 

 

 Pátek 6. 3. 2015 – vystoupení dětského sboru ZVONEK v DPS Žebrák 

 Pátek 27. 3. 2015 – vystoupení dětského sboru ZVONEK v DPS Žebrák  

 Středa 25. 3. 2015 – 18 hod., div. sál radnice v Hořovicích, KONCERT 

BÝVALÝCH UČITELŮ A ABSOLVENTŮ, k 65. výročí založení ZUŠ 

Josefa Slavíka Hořovice, křest prvního školního almanachu – koncert byl 

finančně podpořen z fondu Středočeského kraje. Sponzoři: Dr. Ing. Jiří 

Peřina, Město Hořovice, Královské komorní město Žebrák 

 

DUBEN 

  

 Pátek 17. 4. 2015 – od 13:30 hod., třída na pobočce v Žebráku, výchovný 

koncert pro děti z MŠ Žebrák, účastnili se žáci ze všech oddělení školy 

hudebního a tanečního oboru 

 Sobota 18. 4. 2015 – akce města Žebrák - VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ v prostorách 

radnice, vystupoval pěvecký sbor ZVONEK 

 Neděle 19. 4. 2015 - od 17 hodin, kostel sv. Mikuláše ve Zbiroze, koncert 

duchovní hudby HOMMAGE À MARIA GÄRTNER k 50. výročí úmrtí 

světově proslulé operní pěvkyně prof. Marie Gärtnerové. Účinkoval dívčí 

komorní pěvecký soubor ZUŠ 

 Pátek 24. 4. 2015 – 18 hod., velký sál KK Žebrák, koncert k 65. výročí 

založení ZUŠ Josefa Slavíka Hořovice HRAJE CELÁ RODINA. Koncert 

byl finančně podpořen z fondu Středočeského kraje. Sponzoři: Dr. Ing. Jiří 

Peřina, Královské komorní město Žebrák 

 

KVĚTEN 

 

 Pátek 8. 5. 2015 – žáci pí. uč. K. Ernestové, hudební vložka (doprovod) 

k aktu uctění konce 2. světové války v Hořovicích, hymna při pokládání 

věnců 

 Sobota 16. 5. 2015 – vystoupení pěveckého sboru z německého spřáteleného 

města Gau- Algesheim v kostele Nejsvětější trojice na Palackého náměstí 

v Hořovicích 

 Pondělí 18. 5. 2015 – od 17 hodin, přehrávka žáků dechového oddělení, 

sálek v Hořovicích – žáci ze třídy A. Brogelové, E. Gembické, O. Kunce 
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 Pondělí 18. 5. 2015 – od 17 hodin, Velká třída na pobočce v Žebráku, 

přehrávka klavírní třídy Z. Bouřilové 

 Úterý 19. května 2015, od 9.00 do 11:00 – 80 dětí (4 třídy), vystoupení TO 

pro žáky MŠ Hořovice, sálek ZUŠ v Hořovicích, v dopoledních hodinách 

 Úterý 19. 5. 2015  - od 14 do 15 hod. vystoupení pod otevřeným nebem na 

Palackého náměstí v Hořovicích, REGION NA CESTÁCH, Český rozhlas 

region - manažerka projektu Tereza Čistotová  

 Čtvrtek 21. 5. 2015 - Slavnostní akademie k 90. výročí ZŠ Zaječov – 

vystupuje Lucie Benešová, klavírní spolupráce Květuše Ernestová 

 Středa 27. 5. 2015 – 18 hod., velký sál KK Žebrák, KONCERT UČITELŮ, 

k 65. výročí založení ZUŠ Josefa Slavíka Hořovice  

 

ČERVEN 

 

 Úterý 9. 6. 2015 – od 17 hodin, třídní koncert žáků klavírní třídy A. 

Léblové, Velký sál KK Žebrák. 

 Středa 10. 6. 2015 – od 16 hodin, akt k uctění 600. výroční upálení Mistra 

Jana Husa ve velkém sálu KK Žebrák a položení věnců na náměstí 

v Žebráku.  

 Středa 10. 6. 2015 – od 17 hodin, přehrávka žáků třídy M. Šlossarové, 

komorní sálek v Hořovicích. 

 Čtvrtek 11. 6. 2015 – 17 hodin, přehrávka dechového oddělení, Velká třída 

na pobočce v Žebráku, žáci pí. uč. A. Brogelové, E. Gembické, p. uč. J 

.Albrechta 

 Pátek 12. 6. 2015 – hudební vložka při předávání maturitních vysvědčení 

SOU, sál kulturního klubu Labe, Hořovice 

 Středa 17. 6. 2015 – 17 hod., velký sál KK Žebrák, Závěrečný koncert žáků 

ZUŠ 

 Čtvrtek 18. 6. 2015 - LOCHOVICE – 12 hod. výchovný koncert pro ZŠ 

Lochovice 

 Pátek 19. 6. 2015 – od 15 hod., třída č.1 v budově v Hořovicích, přehrávka 

žáků z klavírní třídy Veroniky Roudové. 

 Středa 21. 6. a 22. 6. 2015 – Mezinárodní SLAVNOSTNÍ PŘEHLÍDKA 

nejúspěšnějších představení 2015, Divadlo HYBERNIA Praha, pod záštitou 

Senátu, MFD 2015 Praha, divadlo Hybernia,  

 Pátek 26. 6. 2015 – zámek LITEŇ - PŘEDSTAVENÍ – žáci z klavírní a 

pěvecké třídy K. Ernestové 
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 Pátek 26. 6. 2015 – od 10 hodin – kulturní program při předávání 

vysvědčení ZŠ Žebrák – pěvecký sbor ZVONEK a ZVONEČEK Lenky 

Jandové. 

 

 

 

Soutěže 

 

 2. 12. 2015 (úterý) – Oblastní kolo soutěže Dětská PORTA, sál Radnice 

v Hořovicích - vystoupení pěveckého sboru  

 24. – 25. 1. 2015 – Soutěž ALLEGRO  

o Pěvci z třídy K. Ernestové kategorie 3 D – sobota 25. 1. od 14:30 hod. 

- 2. kolo soutěže se konalo v neděli ve stejný čas 

o Tanečníci – obě kola 25. 1. 2015 – 2 skupiny, 3 choreografie,  

žáci pí. uč. Terezie Dudové 

 6. 2. 2015 – Krajské kolo XX. ročníku pěvecké soutěže Karlovarský 

skřivánek, Zuzana Krtilová obdržela 3. cenu a postoupila do celostátního 

kola v Karlových Varech 

 10. 2. 2015 (úterý) – od 13 hod., okresní kolo soutěže pořádané MŠMT  

v sólovém a komorním zpěvu, sálek v ZUŠ Václava Talicha Beroun – 1. 

místo: Zuzana Krtilová, duo sester Krtilových, duo Eva Řezáčová a Jana 

Pommová, 2. místo: Pavlína Vokáčová a Jana Pommová, 3. místo: Eva 

Řezáčová 

 10. 2. 2015 (úterý) – od 13 hod., okresní kolo taneční soutěže, sálek v ZUŠ 

Václava Talicha Beroun, do krajského kola postoupili obě choreografie 

(BABY BALET, KLOKAN) 

 12. 2. 2015 (čtvrtek) – od 13 hod., okresní kolo soutěže ve hře na dechové 

nástroje, sálek naší ZUŠ Josefa Slavíka Hořovice, v budova na Palackého 

náměstí v Hořovicích, postoupilo 6 žáků do krajského kola v Kolíně. 

 10. 3. 2015 (úterý) – pěvecká soutěž Králodvorská Koruna, pěvci pí. uč. K. 

Ernestové 

 17. 3. 2015 (úterý) - Benátky nad Jizerou, pěvecká soutěž, pěvci pí. uč. K. 

Ernestové 

 23. 3. 2015 (pondělí) – Celostátní kolo pěvecké soutěže Karlovarský 

skřivánek, pěvci pí. uč. K. Ernestové, účast žákyně Zuzany Krtilové 

 23. 3. a 24. 3. 2015 (pondělí - úterý) – krajské kolo soutěže ve hře na 

dechové nástroje, ZUŠ Františka Kmocha Kolín. – Petra Jindráková – 2. / 

IV. kategorie, Menclová Kateřina – 3./II. kategorie, Švarcová Simona – 
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čestné uznání / IV. kategorie, Hronzová Anna 3./ II. kategorie, Menclová 

Jitka – čestné uznání/ I. kategorie, Jindřich Zýka - 1./ I. kategorie 

 26. – 28. 3. 2015 - 1. kolo, 2. - 4. 4. 2015 - 2. kolo: 43. ročník Mezinárodní 

dětské výtvarné výstavy Lidice, vyhlášení výsledků nejpozději do 10. 5. 

2015, bylo vysláno 8 výtvarný prací. 

 10. 4. 2015 – Krajské kolo soutěže TO MŠMT, Salesiánské divadlo Praha. 

Soutěžili dvě skupiny dětí (KLOKAN, BABY BALET). choreografie 

KLOKAN získala ocenění ZA TECHNICKOU PŘIPRAVENOST DĚTÍ. 

 9. 5. 2015 - 9 dětí – Mezinárodní baletní soutěž HRADECKÁ ODETTE, sál 

Filharmonie Hradec Králové, od 10:00 hod. - choreografie BABY BALET 

(9. místo z 19 choreografií v 1. C. kategorii) a sólo HONZA KŘÍŽ PIRÁT 

(13. místo z 17 soutěžících v 0. kategorii) 

 16. 5. 2015 - Plzeňský střevíček 2015, divadlo ALFA, 12:30 - 20:00 

choreografie BABY BALET Eliška Chrpová, Jan Kříž, Eliška Langová, 

Eliška Navarová (hudba: J.Pachelbel) – 3. mMísto / 7 kat. 1C 

Solo Jan KŘÍŽ – choreografie PIRÁT (hudba: H.Zimmer, K.Badelt) – 6. 

místo / 14 kat. 1A. + zvláštní cena poroty za partnerskou práci 

 

 

 

 

 

 

 

9. Programy a projekty: 

 

 

Ve školním roce 2014 / 2015 slavila naše škola 65 let své existence. K tomuto 

významnému výročí byla vůbec poprvé vydána publikace mapující působení naší 

ZUŠ od doby jejího založení až po současnost. Projekt zahrnoval také pořádání 3. 

slavnostních koncertů školy a byl ukončen 4. 6. 2015. – 1. Koncert emeritních 

kantorů, 2. Koncert bývalých absolventů (Hraje celá rodina), 3. Koncert 

současných pedagogů ZUŠ.  

 

Dne 16. 12. 2014 jsme podali žádost o dotaci na projekt „Almanach ZUŠ Josefa 

Slavíka Hořovice“, který byl schválen dne 19. 1. 2015 a podpořen finanční částkou 

120.000 Kč z fondu Středočeského kraje „ Fond hejtmana a zmírnění následků 

živelních katastrof“. Kromě fondu Středočeského kraje se na financování podíleli 

tito sponzoři – Dr. Ing. Jiří Peřina částkou 20 000 Kč, Královské komorní město 

Žebrák zastoupené Mgr. Danielem Havlíkem částkou 5 176 Kč, Město Hořovice 

zastoupené Dr. Ing. Jiřím Peřinou poskytnutím sálu pro koncert 25. 3. 2015. 
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Nejvíce činností a tudíž i finančních prostředků zahrnovala tvorba almanachu, na 

kterém se podíleli současní a bývalí pedagogové školy, především pí. uč.  Květuše 

Ernestová, ředitel školy BcA. Jakub Albrecht, emeritní ředitel pan František 

Procházka, ale také MIC Hořovice a MěÚ Hořovice, MěÚ Žebrák, absolventi, 

bývalý žáci a přátelé školy. 

 

 Středa 25. 3. 2015 – 18  hod., div. sál radnice v Hořovicích, KONCERT 

BÝVALÝCH UČITELŮ A ABSOLVENTŮ, k 65. výročí založení ZUŠ 

Josefa Slavíka Hořovice, křest prvního školního almanachu – koncert byl 

finančně podpořen z fondu Středočeského kraje. Sponzoři: Dr. Ing. Jiří 

Peřina, Královské komorní město Žebrák, po křestu 1. Školního 

almanachu v závěru programu následoval raut pro zvané v přísálí 

Radnice v Hořovicích. 

 Pátek 24. 4. 2015 – 18 hod., velký sál KK Žebrák, koncert k 65. výročí 

založení ZUŠ Josefa Slavíka Hořovice HRAJE CELÁ RODINA. Koncert 

byl finančně podpořen z fondu Středočeského kraje. Sponzoři: Dr. Ing. 

Jiří Peřina, Královské komorní město Žebrák 

 Středa 27. 5. 2015 – 18 hod., velký sál KK Žebrák, KONCERT 

UČITELŮ, k 65. výročí založení ZUŠ Josefa Slavíka Hořovice. Koncert 

bude finančně podpořen z fondu Středočeského kraje. Sponzoři: Dr. Ing. 

Jiří Peřina, Královské komorní město Žebrák 

 

 

 

 

10. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní 

inspekcí (příp. o dalších kontrolách neuvedených v bodě 11) 

 

 
     Ve školním roce 2014 / 2015 v naší ZUŠ neprobíhala inspekční činnost České 

školní inspekce.  
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11. Ekonomická část výroční zprávy o činnosti školy 

 

 

I. Výše úplaty ve vzdělávání podle oboru vzdělání a typu výuky  

          pro žáka/dospělého 

 

 

Kód a název oboru 

Výše úplaty za žáka –  

I. a II. st.  
Výše úplaty – studium dospělých 

v základním 

studiu 

v rozšířeném 

studiu 
dospělý 

žák denního 

studia SŠ, VOŠ 

a konzervatoře 

Přípravné studium (1. a 2. 

roč.) 
2. 100,- Kč 0 0 0 

Hudební obor – individuální 

výuka 
2. 800,- Kč 0 8. 000,- Kč 3. 100,- Kč 

Hudební obor – skupinová 

výuka 
2. 200,- Kč 0 0 0 

Hudební obor – kolektivní 

výuka 
1. 700,- Kč 0 0 0 

Taneční obor 2. 100,- Kč 0 0 0 

Výtvarný obor 2. 100,- Kč 0 0 0 

 

 

Příspěvek na úhradu vzdělávání (školné) se stanovuje podle vyhlášky MŠMT ČR 

č. 71/2005 Sb.  

Školné je ročním příspěvkem na provozní náklady školy. 

Hradí se bezhotovostně poštovní složenkou, kterou žák obdrží počátkem školního 

roku nebo převodem na účet. 

Výše školného se stanovuje na období školního roku a je splatné nejpozději  

do konce září 2014. 

Školné lze platit i pololetně – 1. pololetí do konce září 2014,  

                                               2. pololetí do konce února 2015. 

 

Ukončí-li žák vzdělávání v průběhu prvního nebo druhého pololetí školního roku, 

školné se nevrací. Ukončí-li žák vzdělávání z vážných důvodů, zejména 

zdravotních, lze poměrnou část školného vrátit.  
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II. Základní údaje o hospodaření školy 

 

Základní údaje o hospodaření školy 

v tis. Kč 

Za rok 2014 (k 31. 12.) 
Za 1. pol. roku 2015  

(k 30. 6.) 

Činnost Činnost 

Hlavní Doplňková Hlavní Doplňková 

1. Náklady celkem  4 462,246 0 2 528,18 0 

2. Výnosy celkem  4 603,448 0 2 477,808 0 

z toho 

příspěvky a dotace 

na provoz  
3 907,767 0 2 319,924 0 

ostatní výnosy  695,681 0 157,884 0 

3. 

HOSPODÁŘSKÝ 

VÝSLEDEK před 

zdaněním  

141,202 0 -50,372 0 

 

V roce 2014 naše organizace hospodařila s těmito výsledky: 

 

NÁKLADY: mzdové náklady                                2. 936. 517,- Kč   

 zákonné pojištění                                  975. 637,- Kč 

 ostatní pojištění  11. 834,- Kč 

 převod do FKSP  32. 269,- Kč 

 učební pomůcky    5. 812,- Kč 

 spotřební materiál  74. 127,- Kč 

 DDHM ev.v podrozvahové evidenci    3. 426,- Kš 

 materiál pro opravy                                   4. 496,- Kč 

 pevná paliva  37. 809,- Kč 

 elektrická energie  18. 437,- Kč 

 voda    2. 581,- Kč 

 cestovné    7. 448,- Kč 

 opravy a údržba  45. 929,- Kč 

 služby pošt    1. 101,- Kč 

 stočné a srážky   15. 692,- Kč 

 telefonní poplatky  22. 209,- Kč  

 pojištění osob a majetku    4. 765,- Kč 

 náklady na reprezentaci        557,- Kč 

 náklady na školní akce    5. 779,- Kč 

 služby k program. vybavení      9. 862,- Kč 

 ostatní služby   92. 364,- Kč 

                          semináře a školení     2. 660,- Kč 

 nájemné  87. 284,- Kč 

 služby peněžních ústavů    7. 964,- Kč 

 náklady z DDHM   51. 700,- Kč 
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 ostatní náklady z činnosti      2. 890,- Kč 

 daň z příjmů      1. 097,- Kč 

 

 

NÁKLADY CELKEM                                            4. 462. 246,- Kč 

 
VÝNOSY  :      příjmy ze školného    585. 100,- Kč 

 Provozní neinvestiční dotace     39. 389,- Kč 

 ostatní neinvestiční dotace               3. 868. 378,- Kč  

 příjmy z úroků    5. 775,- Kč 

 čerpání fondů 104. 806,-Kč 

 

 

VÝNOSY CELKEM                                                4. 603. 448,- Kč      

    

 

 

Z hospodaření vyplývá, že škola skončila s kladným hospodářským výsledkem ve 

výši                                            141. 202,- Kč    
 

Za 1. pololetí roku 2015 škola skončila se záporným hospodářským výsledkem ve 

výši  - 50. 372,- Kč, což bylo způsobeno tím, že máme v 1. pololetí minimální 

příjmy ze školného a neustále se zvyšující náklady na energii, telefon, vodu, topení 

i ostatní náklady si platíme z vlastních zdrojů. 

 

 

 

III. Přijaté příspěvky a dotace 
 

Přijaté příspěvky a dotace v tis. Kč 
Za rok 2014  

(k 31. 12.) 

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)  

3 868 

z toho 

přímé vzdělávací výdaje celkem (UZ 33 353) 3 868 

z toho 3 868 3 826 

ostatní celkem
1
 (vypsat všechny - např. UZ 33 166,…)  

4. 
Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje 

z rozpočtu kraje celkem  (NIV) 
39 
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z toho 
běžné provozní výdaje celkem (UZ 000) 0 

ostatní účelové výdaje celkem
 
(UZ 007 nájemné) 39 

5. 
Z jiných zdrojů (sponzorské dary, strukturální fondy 

EU, FM EHP/Norsko atd.)
 
 

0 

 

 

 

12. Závěr 

 
Hlavní účel a předmět činnosti školy je vymezen č. 561 / 244 Sb. o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ), a 

vyhláškou č. 71 / 2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání. 

Výuka probíhala dle schválených učebních plánů, dle ŠVP 2014 / 2015 naší školy 

a na základě stanoveného celoročního plánu školy. 

 

Další vývoj školy je zaměřen především na kvalitu, protože výkony - tedy počty 

žáků - jsou limitovány kapacitou školy a není možné je navyšovat. Půjde proto o 

kvalitní spolupráci na všech úrovních, uvnitř školy i ven, směrem ke zřizovateli, 

městu a dalším subjektům, majícím vliv na naši činnost.  

Cíle, které jsme si pro tento školní rok stanovili, jsme splnili. 

 

 

Vypracoval:  BcA. Jakub Albrecht – ředitel školy  

 

Datum zpracování zprávy: 28. 8. 2015 

 

Datum projednání zprávy: 31. 8. 2015 

 

 

 

 

Podpis ředitele a razítko školy:       

 

 

 


