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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:  škola@zus-horovice.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:škola@zus-horovice.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 2015/2016 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 2015/2016 platil pro žáky přípravných ročníků, 1. až 4. 

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

souhlasem ředitele školy) otevřela v hudebního oboru vzdělávání dospělých, které 

je systematicky utlumováno a každým rokem 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 žáky tanečního oboru a pro 

hudebníky k prezentaci svých výkonů (třídní přehrávky, zkoušky na vystoupení, 

absolventský koncert, postupové zkoušky, aj..). 

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 88. 860,- Kč z provozních prostředků školy. 

Středočeský kraj přispěl na nájemné poměrnou částkou 39.389,- Kč. 

 

    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 
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v hudebním oboru. Žáci se zde ve školním roce 2015/2016 vzdělávali v hodinách 

individuální výuky, a to ve hře na klavír, zobcovou a příčnou flétnu, klarinet a 

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: 

 

V šk. roce 2014/2015 se všichni pedagogičtí zaměstnanci seznamovali 

s elektronickým programem evidence žáků a zaměstnanců iZUŠ. Od začátku 

školního roku 2015/2016 již všichni zaměstnanci pracovali s tímto programem na 

základě vlastních přístupů do programu, kde si vedli evidenci žactva, zařazení do 

ročníku a předmětů, kontrola školného, aj. Program využívali také pro 

informovanost školy rodičům apod. Pedagogové měli přístup jenom k těm datům v 

programu, které jim určila škola, tzn. k jejich žákům, kteří docházeli ke 

konkrétnímu učiteli do výuky. Škola pak v 1. pololetí pomocí iZUŠ tiskla žákům 

opisy a na závěr školního roku vysvědčení a potvrzení o studiu přípravným 

ročníkům. Škola vedla veškerou pedagogickou evidenci kromě samostatné 

evidence třídních knih. K úplné evidenci se škola připravuje a je naplánována v 

příštích letech, kdy se podaří vyřešit zázemí pro plné nasazení iZUŠ (vybavenost 

tříd počítači, připravenost pedagogů, potažmo žáků a zákonných zástupců. 

 

               

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 opravy byl před rokem 2013 

přinejmenším sporadický, 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, které se podařilo zrealizovat v jarních měsících r. 2015. 

Důvodem k této investici se stal nevyhovující stav skladových prostor, ve kterých 

bylo uskladněno topný materiál, a kde se začala propadat střecha.  
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o V prosinci 2015 se podařilo naší škole dosáhnout na příspěvek 

Středočeského kraje na obnovu vybavení školy, který byl ve výši 30.000,- 

Kč. Naše škola jej využila nákupem barevné tiskárny, 1x stolní PC a 1x 

notebook. 

o O prázdninách 2015/2016 se podařilo zrealizovat tyto opravy nebo inovace 

na zajištění důstojného chodu školy (viz. níže). Opravy byly zafinancovány 

z prostředků naší školy (dle nájemní smlouvy).  

 

Tyto dílčí kroky již přispěli a ještě přispějí do budoucna k lepšímu obrazu školy 

v očích žáků, rodičů a veškeré veřejnosti. Budova a prostředí v ZUŠ bylo 

dlouhodobě zanedbáno a proto nutnost oprav je více než potřebná, aby naše škola 

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

 

 

 Výmalba sociálního zařízení (WC) v budově školy na Palackého náměstí 

v Hořovicích  – červenec, srpen 2015 

 Obnova dveří a rámů dveří v budově školy na Palackého náměstí v Hořovicích  

– červenec, srpen 2015 

 Instalace nové PC soustavy s propojením na novou zvukovou aparaturu ve 

velké třídě na Žebráku – úprava vybavení velké třídy na pobočce – srpen, 

prosinec 

 drobné opravy hudebních nástrojů školy pro potřeby výuky – během školního 

roku 

 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 
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Škola – nejvyšší povolený počet žáků (kapacita) a naplněnost školy (k 30. 9. 2015)  

 

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 

 

0 229 166 42 21 

 

0 

1
 bez dospělých 

 

 

 

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

individuální výuku hry na nástroj, zpěv a kolektivní výuku tanečního oddělení jsou 

učebny dostačující. 

     

    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 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.  
 

    Ve školním roce a prázdninách došlo k některým změnám v pracovním 

kolektivu: 

1. 1. 9. 2015 nastoupila a 30. 6. 2015 ukončila své působení v hodinách 

sólového a sborového zpěvu pí uč. Zuzana Kuncová. 

2. Od 1. 9. 2015 nastoupila do výuky ve hře na akordeon a keyboard pí uč. 

Zdeňka Raindlová (po dobu trvání mateřské dovolené pí uč. Marcely 

Šlossarové) 

3. Ve výtvarném oboru pokračovala zastupující pí uč. Veronika Šatrová. 

4. Od 1. 9. 2015 nastoupila vyučující slečna Eliška Chaloupková za Jana 

Jůnu, který k 30. 6. 2015 ukončil v ZUŠ pracovní poměr. 
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5. Od 1. 9. 2015 nastoupila do vyučování žáků tanečního oboru pí uč. 

Vendula Dědová, která nahradila neplánovaný odchod pí uč. Terezie 

Dudové 3. 8. 2015. 
     
 

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 Vendula Dědová, Dis. 

 výtvarný obor - vedoucí Veronika Šatrová v zastoupení 

 
 

 

Pedagogická rada proběhla 5 x a to v termínech: 

 

 

Zahajovací pedagogická rada                            31. 8. 2015 

 

1. čtvrtletí                                                          6. 11. 2015 

 

Pololetní pedagogická rada                                  8. 1. 2016 

 

3. čtvrtletí                                                           15. 4. 2016 

 

Závěrečná pedagogická rada                              10. 6.  2016 
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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. 2015) 

 

Kód a název oboru 
Počet žáků  

v základním 

studiu 

v rozšířeném 

studiu 

Přípravné studium (1. a 2. roč.) 39 0 

Hudební obor – individuální výuka 124 0 

Hudební obor – skupinová výuka 0 0 

Hudební obor – kolektivní výuka 13 0 

Taneční obor 23 0 

Výtvarný obor  19 0 

Literárně dramatický obor 0 0 

Celkem  218 0 

 

 

 

 

 

II. Počet žáků na II. stupni – podle oborů vzdělání (k 30. 9. 2015) 

 

Kód a název oboru 
Počet žáků  

v základním 

studiu 

v rozšířeném 

studiu 

Přípravné studium (1. a 2. roč.) 0 0 

Hudební obor – individuální výuka 9 0 

Hudební obor – skupinová výuka 0 0 

Hudební obor – kolektivní výuka 0 0 

Taneční obor 1 0 

Výtvarný obor  1 0 

Literárně dramatický obor 0 0 

Celkem  11 0 
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III. Studium dospělých – podle oborů vzdělání (k 30. 9. 2015) 

 

Kód a název oboru 
Počet dospělých 

 - celkem  

z toho žáci 

denního studia ze 

SŠ, VOŠ  

a konzervatoří 

Hudební obor – individuální výuka 6 2 

Hudební obor – kolektivní výuka 0 0 

Taneční obor 0 0 

Výtvarný obor  0 0 

Literárně dramatický obor 0 0 

Celkem  6 2 

 

 

 

 

 

IV. Žáci hudebního oboru základní umělecké školy podle učebních plánů  

(k 30. 9. 2015) 
 

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   4 52 4 0 1 

1102  Hra na el. klávesové nástroje   0 7 3 0 0 

1103  Hra na akordeon   0 3 0 0 0 

1201  Hra na housle   3 4 0 0 0 

1206  Hra na kytaru   0 14 1 0 0 

1301  Hra na zobcovou flétnu   3 15 0 0 0 

1302  Hra na flétnu(kromě zobcové)   0 10 0 0 1 

1305  Hra na klarinet   0 10 0 0 0 

1306 Hra na saxofon  0 5 0 0 0 

1307 Hra na trubku  0 3 0 0 0 

1308 Hra na lesní roh  0 1 0 0 1 

1602  Sborový zpěv   5 8 0 0 0 

1603 Sólový zpěv  5 5 1 0 3 

 Celkem   20 137 9 0 6 
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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 33 nových žáků - 19 žáků do 

hudebního oboru, 13 žákyň do tanečního oboru a 1 žákyně do výtvarného oboru. 

Do 1. ročníku základního studia I. stupně dělalo zkoušky 23 žáků do hudebního, 1 

do tanečního oboru a 4 žáci do výtvarného oboru. Všichni byli přijati ke studiu. 

Do 1. ročníku základního studia II. stupně byli přijati 2 žáci do hudebního oboru, 1 

žákyně do tanečního oboru a 1 žákyně do výtvarného oboru. 

 

 

 

 

 

 

5. Ukončení vzdělávání a výsledky ve vzdělávání 

 

 
I. stupeň základního studia ukončilo 6 žáků hudebního oboru. 

 

Na střední uměleckou školu byli přijati: 

Střední odborná škola obchodu, umění a designu, Nerudova 33, Plzeň 

 - žákyně 1./ II. výtvarného oboru – Natálie Fraitagová 

 - žákyně 4./I. výtvarného oboru – Johana Voráčková 

 

 

 

6. Údaje o pracovnících školy 

 

 

 
 

I. Základní údaje o pracovnících školy (k 30. 9. 2015) 

 

Počet pracovníků 

celkem fyzický 

/přepočtený 

nepedagogických  

fyzický/přepočtený 

pedagogických 

fyzický/přepočtený 

pedagogických  

– s odbornou kvalifikací
1
 

18 / 10,63 3 / 1,7 15 / 8,93  15  

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. 2015 

 
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. 

0 2 2 1 8 2 0 0 

 

 

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

2014. 
 

 

 
 

III. Učitelé – podle délky praxe (k 30. 9. 2015) 

 
Počet učitelů s praxí 

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

6 2 2 5 0 

 

 

 

 

IV. Věková struktura učitelů (k 30. 9. 2015) 

 

Počet učitelů 
do 30 

let 

31 – 40 

let 

41 – 50 

let 

51 – 60 

let 

nad 60 

let 

Z toho 

důchodci 

Průměrný 

věk 

Celkem 4 6 3 2 0 0 37,7 

z toho žen 4 4 3 1 0 0 37,2 
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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. Z. Kuncové) 

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 p uč. D. Procházky) 

 Orchestr ZUŠ (třída p uč. J. Albrechta) 

 Taneční soubory (sestavené choreografie) (třída pí uč. Venduly Dědové) 

 

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. 
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ZÁŘÍ   

 

- Sobota 29. 8. 2015 -  Nokturno  IL RAGAZZO – kaple 

hradu Točník – barokní arie, pro nejslavnějšího sopranistu 

Carla Broschiho Farinelliho (1705–1782) 

- Otevřené hodiny tanečního oboru pro veřejnost – 

září/říjen, sálek ZUŠ Hořovice (Vendula Dědová) 

 

ŘÍJEN 

- Sobota 3. 10. 2015 – Vítání občánků na Radnici v Žebráce 

– vystoupení dětského sboru ZVONEK pod vedením pí. 

uč. Z. Kuncové 

- Sobota 3. 10. 2015 – žák Filip Strejc vystoupil za 

doprovodu K. Ernestové v rámci hudebního bloku 

hořovického Saxtetu na Cibulovém jarmarku 

v Hořovicích. 

- Úterý 27. 10. 2015  - hudební vystoupení při oslavách 

státního svátku vzniku Československé republiky – Trio 

příčných fléten (A. Brogelová), žáci žesťové třídy (O. 

Kunc) 

 

LISTOPAD 

 

- Sobota 28. 11. 2015 od 16:00 hodin  – VÍTÁNÍ 

ADVENTU – Náměstí v Žebráku před budovou pobočky 

– vystoupilo dechové trio p. uč. Kunce, pěvecký sbor 

ZVONEK pí uč. Kuncové, dechový soubor pí uč. 

Gembické 

- Čtvrtek 26. 11. 2015 – Přehrávka dechového oddělení na 

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

- ODLOŽENO - Víkend 4. - 6. 12. 2015 - Vystoupení 

sboru ZVONEK + hudebníci v německém GAU-

ALGESHEIM 

- Pátek 4. 12. 2015 – ADVENTNÍ LADĚNÍ -  Farní sbor 

Českobratrské církve evangelické Hořovice – hudební 

vystoupení – žáci A. Brogelové, E. Chaloupkové, E. 

Gembické  
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PROSINEC 

 

- Pondělí 7. 12. 2015 od 18:00 hodin, sálek ZUŠ Hořovice - 

Přehrávka žáků ze třídy E. Gembické 

- Úterý 8. 12. 2015 – Vánoční vystoupení pěv. sboru 

ZVONEK v DPS Žebrák 

- Čtvrtek 10. 12. 2015 od 17:00 hodin, sál Radnice v 

Hořovicích - Koncert žáků ZUŠ (ti co docházejí do 

budovy v Hořovicích) 

- Pondělí 14. 12. 2015 od 17 hodin – Přehrávka žáků tříd A. 

Brogelové a Z. Bouřilové, Velká třída na pobočce v 

Žebráku 

- Pondělí 14. 12. 2015 od 17:00 hodin, sál Radnice v 

Hořovicích - vystoupení Hořovického orchestru, tanečního 

oboru a žáků ze tříd O. Kunce, A. Brogelové 

- Čtvrtek 17. 12. 2015 od 16:30 hodin – Přehrávka 

akordeonové třídy Zdeňky Raindlové v sálku ZUŠ 

Hořovice 

- Pátek 18. 12. 2015 od 16:00 hodin – Přehrávka třídy pí 

uč. Veroniky Roudové v učebně č. 1 

- Neděle 20. 12. 2015 - od 16.00 hod. vystoupení dětského 

sboru ZVONEK v podhradí Točníku na otevřené scéně + 

příčné flétny A. Brogelové v rámci adventních vystoupení 

 

 

- 2/2 pololetí 

- Pátek 22. 1. 2016 od 17:45 hodin – Sálek ZUŠ, Třídní 

přehrávka žáků pí uč A. Brogelové 

- Pondělí 25. 1. 2016 od 17 hodin – Koncert žáků ZUŠ 

navštěvující pobočku na Žebráku, na programu skladby 

klasické a moderní v podání jednotlivých žáků a 

komorních souborů. 

- Středa 10. 2. 2015 od 17 hodin, přehrávka žáků klavírní 

třídy pí. uč. Lenky Jandové, velká třída na pobočce v 

Žebráku 

- Středa 17. 2. 2015 od 18 hodin - Slavnostní koncert 

sourozenců Kosových, k 210. výročí narození houslového 

virtuoza a hořovického občana Josefa Slavíka, Koncert se 
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konal za osobní finanční podpory hořovického pana 

starosty Dr. Ing. Jiřího Peřiny a města Hořovice, které 

poskytlo pro tuto významnou kulturní akci bezplatně sál. 

O přestávce byla instalována výstava prací žáků 

výtvarného oboru naší ZUŠ. 

 

BŘEZEN 

 

- Úterý 15. 3. 2016 – Vystoupení pěv. sboru ZVONEK 

v DPS Žebrák 

- Pátek 18. 3. 2016 od 18 hodin – Vystoupení houslistů ze 

třídy pí uč. Elišky Chaloupkové ze ZUŠ Hořovice, Zbiroh 

a Praha, moderovaný program, sál radnice v Hořovicích,  

k 210. výročí narození houslového virtuoza a hořovického 

občana Josefa Slavíka 

- Úterý 29. března 2016 od 10 hodin – Exkurze na pražské 

představení do divadla Ponec – určeno starším žákům TO, 

výjezd v 8 hodin od vlakového nádraží v Hořovicích, ve 

13:12 hodin návrat do Hořovic 

- Čtvrtek 31.března od 17.00 hodin – Dechová přehrávka 

na pobočce v Žebráku , žáci J. Albrechta, E. Gembické, A. 

Brogelové 

 

DUBEN 

 

- Čtvrtek 14. dubna 2016 od 17 hodin – Žákovský koncert 

žáků obou budob ZUŠ, sál Radnice v Hořovicích 

- Středa 27. dubna 2016 od 13 do 17 hodin – Exkurze se 

žáky ze tříd yA. Brogelové, Praha 

- Sobota 30. dubna 2016 – Vítání nových občánků ve 

městě Žebrák – pěvecký sbor ZVONEK pod vedením pí 

uč. Z. Kuncové 

 

KVĚTEN 

 

- Úterý 3. května 2016 – Hodina v parku v Hořovicích – 

žáci tanečního oboru pí uč. Venduly Dědové 
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- Pátek 6. května 2016 od 17 hodin –  hudební vystoupení 

při oslavách státního svátku u pomníku Padlých v 

Hořovicích – Trio příčných fléten (A. Brogelová) 

- Pátek 6. května 2016 od 18 hodin – Koncert učitelů, sál 

Radnice v Hořovicích, k 210. výročí narození houslového 

virtuoza a hořovického občana Josefa Slavíka 

- Pondělí 9. května 2016 od 18:30 hodin – Přehrávka třídy 

pí uč. Evy Gembické, sálek ZUŠ Hořovice 

- Sobota 14. května 2016 – VÍTÁNÍ NOVÝCH STROMŮ 

- vystoupení pěveckého sboru ZVONEK na náměstí v 

Žebráku 

- Středa 18. května 2016 od 18 hodin – Koncert 

hořovického saxofonového souboru SAXTET a Orchestru 

ZUŠ, sál Radnice v Hořovicích 

- Pátek 20. května 2016 od 16 hodin – přehrávka žáků pí 

uč. V. Roudové v učebně č. 1, ZUŠ Hořovice 

- Pátek 27. května 2016 od 17 hodin – Vystoupení 

tanečního oboru ZUŠ + žáků ze třídy pí uč. Ernestové, sál 

Radnice v Hořovicích 

 

ČERVEN 

 

- Středa 1. června 2016 od 17 hodin – Třídní koncert pí. 

uč Léblové, sál Radnice v Hořovicích 

- Pátek 3. června 2016 – Hodina v Africe – vystoupení 

třídy pí uč. K. Ernestové, sál radnice v Hořovicích 

- Pátek 3. června 2016 – Sálek ZUŠ Hořovice – 

absolventský koncert Petry Jindrákové (7./I.), třída pí uč. 

Anety Brogelové 

- Úterý 14. 6. 2016 od 17:00 hodin - Sál kulturního klubu 

Žebrák - Koncert žáků ZUŠ (ti co docházejí do budovy v 

Žebráku) 

- Středa 15. 6. 2016 od 17:00 hodin - Sál radnice v 

Hořovicích - Koncert žáků ZUŠ (ti co docházejí do 

budovy v Hořovicích) 

- Ćtvrtek 16. června 2016 od 17:00 hodin - výstava 

výtvarného oboru v prostorách Městského úřadu Hořovice. 
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Na zahájení vystoupilo trio příčných fléten Anety 

Brogelové 

- Pondělí 20. a úterý 21. června 2016 od 10:30 do 11:15 

hodin – vystoupení tanečního oboru pro žáky MŠ a ZŠ 

Hořovice, sálek ZUŠ Hořovice 

- Pátek 24. června 2016 – W. Amadeus Mozart, vystoupení 

třídy pí uč. K. Ernestové, sál radnice v Hořovicích 

- Sobota 25. června 2016, od cca 12:00 hodin – Zahájení 

poutě v Osově, orchestr ZUŠ 

 

 

 

SOUTĚŽE 

 

 Neděle 4. 10. 2015 – žák 6. ročníku Filip Strejc byl nominován a soutěžil za 

doprovodu K. Ernestové ve středočeském finále soutěže Zlatý oříšek, sponzoři 

Ministerstvo kultury a MŠMT 

 24. – 25. 1. 2015 – Soutěž ALLEGRO 2016 - Pěvci z třídy K. Ernestové 

 kategorie 1A sólo zpěv 

1. místo - Šárka Červenková  

2. místo - Martin Jirák  

Čestné uznání - Tereza Ševítová  

 Kategorie: I.B sólo nástroj: 

2. místo klavír - Tereza Ševítová 

 Kategorie: I.C skupinový výstup: 

1. místo - ZUŠ HOŘOVICE 

 Kategorie: III.C skupinový výstup: 

2. místo - HAP PZ - HSV pop (Filip Strejc) 

 Kategorie: IV.C skupinový výstup hudební 

Čestné uznání - ZUŠ HOŘOVICE 

 Středa 10. 2. 2016 – Krajské kolo XX. ročníku pěvecké soutěže Karlovarský 

skřivánek, pěvec Martin Jirák postoupil do celostátního kola v Karlových 

Varech 

 Pondělí 14. 3. 2016 – Krajské kolo soutěže MŠMT v komorní hře s převahou 

dechových nástrojů – Soubor příčných fléten (Iveta Nejedlá, Tereza Malá, Petra 

Jindráková) obdrželi čestné uznání 1. stupně 

 Sobota 19. 3. 2016 – Dětská pěvecká soutěž Josefa Křičky, Mšeno – účast 

Pavlíny Vokáčové, žáci K. Ernestové 
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 Pondělí 21. 3. 2016 – Celostátní soutěž v sólovém zpěvu Karlovarský 

skřivánek – Martin Jirák – 3. místo (v kategorii 12 účastníků) 

 Pátek 25. – 27. 3. 2016 -  44. Ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy 

Lidice, vyhlášení výsledků nejpozději do 10. 5. 2016 

 Pondělí 4. 4. 2016, od 12:30 hodin – pěvecká soutěž Králodvorská Koruna, 

pěvci pí. uč. K. Ernestové 

 Čtvrtek 7. 4. 2016 – Divadlo KDJS Sedlčany , krajská postupová přehlídka 

tanečních oborů pro Středočeský kraj; celostátní kolo v Kutné Hoře 

 Pátek 15. 4. 2016, od 11:00 hodin – klavírní soutěž Karlovarská růžička, účast 

Kláry Slunečkové, třída pí uč. Bouřilové 

 Neděle 10. dubna 2016 - pěvecká soutěž ZPĚVÁČEK, Bohnice - , žáci K. 

Ernestové – Martin Jirák, Šárka Červenková postoupili do šestičlenného finále 

 

 

 

 

 

9. Programy a projekty: 

 

 

Ve školním roce 2015 / 2016 naše škola organizovala sérii koncertů k 210. výročí 

narození slavného houslového virtuóza, skladatele a hořovického občana Josefa 

Slavíka (26. 3. 1806 - 30. 5. 1833).   

 

 Ve středu 17. února od 18 hodin se uskutečnil v sále hořovické radnice  

1. slavnostní koncert – houslový večer. Kromě skladeb světoznámých 

skladatelů (Mozart, Beethoven, Schubert, Paganini) zazněl také virtuózní 

Slavíkův koncert fis moll (1823), vše v podání sourozenců Kosových - 

Štěpán Kos (klavír) a Martin Kos (housle).  

Koncert se konal za osobní finanční podpory hořovického pana starosty Dr. 

Ing. Jiřího Peřiny a města Hořovice, které poskytlo pro tuto významnou 

kulturní akci bezplatně sál. 

Organizátorem slavnostního koncertu byla naše ZUŠ 

 

 Pátek 18. 3. 2016 od 18 hodin – se opět v sále hořovické radnice představili 

tentokrát naši žáci ZUŠ + hosté v moderovaném hudebním vystoupení. Pod 

vedením pí uč. Elišky Chaloupkové vystoupili také hosté - žáci na housle ze 

ZUŠ Zbiroh a Praha. Také pro tuto významnou kulturní akci zapůjčilo 

Město Hořovice bezplatně sál. 
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 Pátek 6. května 2016 od 18 hodin – opět po roce se  v podvečer konal 

koncert současných učitelů ZUŠ v sále Radnice v Hořovicích. Koncert byl 

finančně podpořen osobní účastí Dr. Ing. Jiří Peřiny a senátora Jiří 

Oberfalzera. Také pro tuto významnou kulturní akci zapůjčilo Město 

Hořovice bezplatně sál. 

 

 

10. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní 

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

 

 
      Ve školním roce 2015/ 2016 v naší ZUŠ neprobíhala inspekční činnost České 

školní inspekce.  
 

1. Dne 25. 1. 2016 byla provedena kontrola dokumentů dle předmětu kontroly 

Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR.  

Kontrolované období - 1. 5. 2011 až 31. 12. 2015. 

 

2. Ve dnech 23. 2. 2016 až 27. 2. 2016 proběhla veřejnosprávní kontrola Krajského   

úřadu Středočeského kraje.  

Kontrolované období – kalendářní rok 2015. 
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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. 900,- Kč 0 8. 000,- Kč 3. 100,- Kč 

Hudební obor – skupinová 

výuka 
2. 500,- 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 2015. 

Školné lze platit i pololetně – 1. pololetí do konce září 2015,  

                                               2. pololetí do konce února 2016. 

 

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 2015 (k 31. 12.) 
Za 1. pol. roku 2016  

(k 30. 6.) 

Činnost Činnost 

Hlavní Doplňková Hlavní Doplňková 

1. Náklady celkem  4 954,550 0 2 489,591 0 

2. Výnosy celkem  5 062,136 0 2 382,663 0 

z toho 

příspěvky a dotace 

na provoz  
4 376,296 0 2 278,406 0 

ostatní výnosy  685,840 0 104,254 0 

3. 

HOSPODÁŘSKÝ 

VÝSLEDEK před 

zdaněním  

107,586 0 -106,928 0 

 

V roce 2015 naše organizace hospodařila s těmito výsledky: 

 

NÁKLADY: mzdové náklady                                3. 154. 463,- Kč   

 zákonné pojištění                              1. 063. 725,- Kč 

 ostatní pojištění  13. 069,- Kč 

 převod do FKSP  31. 345,- Kč 

 učební pomůcky    6. 038,- Kč 

 spotřební materiál  84. 865,- Kč 

 DDHM ev.v podrozvahové evidenci    4. 283,- Kš 

 materiál pro opravy                                   7. 174,- Kč 

 pevná paliva    5. 113,- Kč 

 elektrická energie  14. 700,- Kč 

 voda    2. 349,- Kč 

 plyn    72. 453,- Kč  

 cestovné  10. 803,- Kč 

 prodané zboží    7. 543,- Kč 

 opravy a údržba  22. 585,- Kč 

 služby pošt    2. 589,- Kč 

 úklidoví služby    5. 064,- Kč 

 stočné a srážky   15. 108,- Kč 

 telefonní poplatky  20. 844,- Kč  

 pojištění osob a majetku    4. 572,- Kč 

 náklady na reprezentaci    2. 653,- Kč 

 náklady na školní akce  40. 085,- Kč 

 služby k program. vybavení    10. 431,- Kč 

 ostatní služby 182. 682,- Kč 

                          semináře a školení     2. 500,- Kč 

 nájemné  88. 860,- Kč 
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 služby peněžních ústavů    7. 248,- Kč 

 náklady z DDHM   67. 529,- Kč 

 ostatní náklady z činnosti      2. 774,- Kč 

 daň z příjmů      1. 104,- Kč 

 

 

NÁKLADY CELKEM                                            4. 954. 550,- Kč 
 
VÝNOSY  :      příjmy ze školného    582. 045,- Kč 

 Provozní neinvestiční dotace     39. 389,- Kč 

 ostatní neinvestiční dotace               4. 336. 907,- Kč  

 výnosy z prodaného zboží      5. 600,- Kč 

 příjmy z úroků    5. 809,- Kč 

 čerpání fondů   92. 386,-Kč 

 

 

VÝNOSY CELKEM                                                5. 062. 136,- Kč      

    

 

 

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

výši                                            107. 586,- Kč    
 

Za 1. pololetí roku 2016 škola skončila se záporným hospodářským výsledkem ve 

výši  - 106. 928,- 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 2015  

(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)  

4 187 

z toho 
přímé vzdělávací výdaje celkem (UZ 33 353) 4 047 

z toho mzdové výdaje (platy a OPPP) 4 047 
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ostatní celkem
1
 (vypsat všechny - např. UZ 33 166,…)  

4. 
Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje 

z rozpočtu kraje celkem  (NIV) 
69 

z toho 
běžné provozní výdaje celkem (UZ 008) 30 

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 2015 / 2016 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. 2016 

 

Datum projednání zprávy: 31. 8. 2016 

 

 

 

 

Podpis ředitele a razítko školy:       

 

 
 


