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Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy v  

Kralupech nad Vltavou za školní rok 2013/2014 

 

 

1. Charakteristika školy  
 

Základní umělecká škola v Kralupech nad Vltavou v roce 2014 slaví 65 let od svého založení. 

Poskytuje výuku v hudebním, výtvarném, tanečním a literárně dramatickém oboru.  

 

Škola sídlí v Kralupech nad Vltavou v Riegrově ulici 181/5, 278 01 Kralupy nad Vltavou, kde 

probíhá výuka hudebního oboru. Výuka v oboru tanečním, výtvarném a literárně dramatickém 

probíhá v odloučeném pracovišti v prostorách ZŠ a MŠ Třebízského 523, 278 01 Kralupy nad 

Vltavou.  

 

Právní forma: příspěvková organizací s právní subjektivitou 

IČ: 67673902 

DIČ CZ67673902 

IZO: 102286370 

REDIZO: 600047792 

č. účtu: 19 – 8244320277/0100 

telefon/fax 315 727 843 

mobil 603 14 39 49 

mail: reditel@zuskralupy.cz,  

webové stránky: www.zuskralupy.cz 

 

Zřizovatelem Základní umělecké školy je Město Kralupy nad Vltavou se sídlem Palackého 

nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 00236977. 

 

Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo školu 679 žáků (stav k 30.9.2013).  

Z toho 482 v hudebním, 55 v tanečním, 79 ve výtvarném a 63 v literárně dramatickém. Škola 

vyučuje nejen znalostem a dovednostem v různých uměleckých oborech, ale své výsledky 

často prezentuje na kulturních a společenských akcích. Zároveň připravuje žáky k přijímacím 

zkouškám na střední a vysoké školy uměleckého zaměření. 

 

Škola spolupracuje s okolními základními a mateřskými školami, Domem seniorů, Domem 

dětí a mládeže, farnostmi, Kulturním a společenským střediskem Kralupy nad Vltavou, 

zapojuje se do kulturního a společenského života kralupského regionu. V srpnu 2014 navázala 

spolupráci s německou Musikschule Hennigsdorf v partnerském městě Kralup nad Vltavou. 

Pro rozvoj školy a její podporu bylo založené občanské sdružení Artuš (později spolek). 
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2. Přehled učebních plánů  

 
ZUŠ Kralupy nad Vltavou vyučuje dle učebních plánů pro ZUŠ, schválených MŠMT České 

republiky dne 26. června 1995 pod č. j. 18.418 / 95 , s účinností od 1. září 1995 včetně jejich 

dalších úprav, dále dle úpravy učebních plánů výtvarného oboru ZUŠ ze dne 3. 5. 2002 pod 

číslem jednacím 18 455/2002-22 s platností od 1. 9. 2002, úpravy učebních plánů tanečního 

oboru ze dne 7. 5. 2003 pod č. j.  17 620 / 2003 - 22 a 17 621/2003 s platností od 1.9.2003 a 

dle učebních plánů literárně – dramatického oboru schválených MŠMT dne 30. června 2004 

pod č.j. 22 558/2004-22  s platností od 1. 9. 2004. 

 

Od 1.9.2012 ZUŠ Kralupy nad Vltavou zároveň vyučuje dle vlastního Školního vzdělávacího 

programu ZUŠ Kralupy nad Vltavou, který byl vypracován na základě RVP pro ZUV. 

Učební plány pro ZUŠ a Školní vzdělávací program ZUŠ Kralupy nad Vltavou jsou 

k nahlédnutí u ředitele školy, zástupkyně školy, vedoucího výuky kolektivních oborů a 

ekonomky školy. 

Hudební obor 

I. stupeň základního studia 

 

Název předmětu   číslo učebního plánu 

 

Hra na klavír     2 a 

Hra na EKN     2 b 

Hra na housle, violoncello   3 

Hra na zobcovou flétnu   5a 

Hra na dechové a bicí nástroje   6 

Hra na kytaru     8 

Hra na akordeon    9 

Pěvecká hlasová výchova   10 

 

    

II. stupeň základního studia 

 

Hra na klávesové, smyčcové,    

dechové nástroje, kytaru a bicí nástroje 12 

 

Taneční obor 

 

I. stupeň základního studia    2 

 



 

  

 

 

 

Výtvarný obor 

I. stupeň základního studia   4 b 

Literárně – dramatický obor 

I. stupeň základního studia   36 

 

3. Údaje o pracovnících školy  
 

a) pedagogičtí pracovníci  32 

    nepedagogičtí pracovníci               3 

 

b) počet absolventů SŠ a VŠ 

 

    SŠ     24 

    VŠ         8 

    doplňujících si vzdělání                   3 

       

c) počet pedagogů bez příslušného vzdělání 

 

bez pedagogické způsobilosti            5 

    

bez odborné způsobilosti              3  (stav k 30. 6. 2013) 

(tito pedagogové působí na základě možnosti upuštění od splnění odborné kvalifikace dle 

zákona č. 563/2004 o pedagogických pracovnících, § 10, odstavec 2) 

 

d) počet pedagogů doplňujících si vzdělání 

 

studenti konzervatoře                 2 

studenti VŠ     1 

  

e) fluktuace pedagogických pracovníků 

 

nastoupili:                    3    

vystoupili:        1 

 

 

4. Zápis dětí do ZUŠ Kralupy nad Vltavou, absolventi školy 
 

Do 1. ročníků přípravných oborů I. a II. stupně bylo přijato 116 žáků,  

do 1. ročníků studia I. stupně bylo přijato 143 žáků,  

do 1. ročníku studia II. stupně bylo přijato 30 žáků, 

I. stupeň základního studia absolvovalo 25 žáků, 

II. stupeň základního studia absolvovalo 9 žáků. 



 

  

5. Aktivity školního roku 

 
Koncerty, vystoupení a představení 

 

17. října  Taneční vystoupení   KD Vltava   ( TO ) 

22. října  Žákovský koncert   ZŠ Třebízského ( HO ) 

12. listopadu  Žákovský koncert    Muzeum   ( HO ) 

3. prosince  Adventní koncert  ZŠ Třebízského  ( HO, TO, LDO ) 

11. prosince  Adventní koncert   Kostel Kralupy  ( HO ) 

16. prosince  Společné vánoční vystoupení    ( LDO ) 

17. prosince  Adventní koncert   Muzeum Kralupy  ( HO, LDO ) 

19. prosince  Vánoční vystoupení   KD Vltava  ( TO ) 

20. prosince  Rybova Česká mše vánoční  Kostel Kralupy  ( HO ) 

28. ledna  Žákovský koncert   Aula ZŠ Třebízského ( HO ) 

11. února  Žákovský koncert  Muzeum Kralupy ( HO )  

18. března  Žákovský koncert  Aula ZŠ Třebízského ( HO ) 

19. března Koncert vítězů okresních kol soutěží ve hře na klavír, housle a kytaru   

               KD Vltava       ( HO ) 

1. dubna  Žákovský koncert   Aula ZŠ Třebízského  ( HO ) 

7. dubna  Vystoupení dramat. oboru  KD Vltava   ( LDO ) 

8. dubna  Koncert učitelů  Muzeum  ( HO ) 

22. dubna  Velikonoční koncert    Kostel Kralupy  ( HO ) 

6. května  Žákovský koncert   Aula ZŠ Třebízského ( HO ) 

20. května  Absolventský koncert  Muzeum   ( HO ) 

3. června Absolventský koncert  Muzeum   ( HO ) 

6. června  Dny Kralup – ZUŠlechtění  

65. výročí ZUŠ   KD Vltava   ( TO, HO, LDO, VO)  

18. června  Vystoupení LDO   KD Vltava   ( LDO ) 

19. června  Vystoupení TO   KD Vltava  ( TO ) 

            

Výstavy 

 

27. listopadu  Vernisáž výstavy Nooóó  KD Vltava  ( VO + HO ) 

 

Soutěže, festivaly 

 

18.-20. října   Pěvecká soutěž  Praha   ( HO )  

26. ledna  Pěvecká soutěž Allegro  Praha   ( HO sbor ) 

12. února  Okresní kolo soutěže ve hře na klavír Neratovice ( HO )  

20. února  Okresní kolo soutěže ve hře na housle Kralupy ( HO )  

26. února  Okresní kolo soutěže ve hře na kytaru Mělník ( HO ) 

14. března  Okresní kolo recitační soutěže     ( LDO ) 

26. března  Krajské kolo soutěže ve hře na kytaru Kralupy ( HO ) 

2. dubna  Krajské kolo soutěže ve hře na housle M. Boleslav  ( HO ) 

10.-11. dubna Krajské kolo soutěže LDO Pečky   ( LDO ) 

12. května  Festival vítězů soutěže - ZUŠ Příbram   ( LDO )  

15. května  Krajské kolo Národní přehlídky výtvarného oboru   ( VO ) 

Poděbrady  

29.-31.května Ústřední kolo soutěže LDO  Uherské Hradiště ( LDO ) 

22. června  Mezinárodní festival dětí  Praha Hybernia   ( HO ,LDO TO )  



 

  

6.   Mimoškolní aktivity 
 

28. září  Vinobraní    Charita   ( HO, TO, LDO ) 

11. října Vernisáž výstavy   VK 37    Flauto piccolo ( HO ) 

16. listopadu   Svatomartinské slavnosti  KD Vltava  ( LDO, TO)  

24. listopadu  Slavnosti na zámku   Nelahozeves   ( LDO )  

1. prosince  Adventní trhy    KD Vltava   ( HO ) 

6. prosince  Charitativní akce   Sokol Kralupy  ( HO ) 

19. prosince  Předvánoční vystoupení  DDM Kralupy  ( HO ) 

22. prosince  Otevření městského úřadu  Kralupy nad Vltavou ( HO ) 

5. ledna Tříkrálová sbírka – koncert  Kostel Kralupy  ( HO)  

5. ledna  Pěvecký sbor   Praha Kostel sv.Víta  ( HO ) 

14. ledna Snídaně v Senátu - charita  Praha   ( HO sbor ) 

13. dubna Velikonoční slavnosti  KD Vltava    ( TO + HO ) 

14. dubna  Beřkovické jaro   Beřkovice  ( LDO ) 

25. dubna  Vernisáž výstavy   VK 37 Kralupy ( HO )  

13. května Nota D na DG   Kralupy n.Vlt.  ( HO ) 

15. května  Křest knihy M. Bittnerové  Velvary – Claresco  ( HO ) 

27. května  Veselé pískání   Penzion Kralupy ( HO ) 

5. června  Vernisáž výstavy   Veltrusy  ( HO ) 

6. června  Vernisáž výstavy   VK 37    ( HO ) 

10. června Vystoupení pro KPH  Penzion   ( HO ) 

14. června Vystoupení LDO   "Na Paloučku" ( LDO ) 

 

7.     Údaje o výsledcích ČŠI  
 

V závěru roku 2013 navštívili pracovníci ČŠI ZUŠ Kralupy nad Vltavou s tímto výsledkem: 

 

Hodnocení podmínek k realizaci vzdělávacích programů: 

 

„Organizace a řízení školy, personální, materiální i finanční podmínky dobře umožňují 

současnou činnost a vykazují požadovanou úroveň.“ 

 

Hodnocení průběhu vzdělávání ve vztahu ke vzdělávacím programům: 

 

„Průběh vzdělávání ve vztahu ke vzdělávacím programům je na požadované úrovni.“ 

 

Hodnocení výsledků vzdělávání ve vztahu ke vzdělávacím programům: 

 

„Výsledky vzdělávání ve vztahu ke vzdělávacímu programu jsou na požadované úrovni“ 

 

 

Kompletní znění Inspekční zprávy ze dne 17.12.2013 a Protokol o kontrole ze dne 17.12.2013 

naleznete na http://www.zuskralupy.cz/wp-content/uploads/Inspekcni_zprava__13.pdf 
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                                          8.    Soutěže 
 

Krajské kolo soutěže MŠMT ve hře na klavír Nymburk 

 

Kateřina Prosecká  III.  kategorie   2. místo  

Kateřina Živná  IX. kategorie    3. místo 

 

Krajské kolo soutěže MŠMT ve hře na smyčcové nástroje Mladá Boleslav 

 

Ema Zoe Shipstead  1a. kategorie   3. místo 

 

Krajské kolo soutěže MŠMT ve hře na kytaru Kralupy nad Vltavou 

 

Pavlína Bajčanová  0a. kategorie   3. místo 

Jáchym Pechač  0c. kategorie   3. místo 

Filip Komarov  2. kategorie   1. místo s postupem  

Petr Havlíček   8. kategorie   2. místo 

 

 

Krajské kolo soutěže MŠMT v dramatickém a slovesném projevu 

 

Marek Hanousek  dramatický výstup  postup do národního kola 

Anna Štětková  slovesný projev  postup do národního kola 

 

Soutěž pěveckých sborů 

 

Soutěž Allegro Praha  Pěvecké sbory Lištičky a Cantanti bravi 1. místo 

 

9.    Počty žáků za posledních 5 let  
 

2009 / 2010  562 žáků studia I. a II. stupně, 25 žáků studia pro dospělé 

2010 / 2011  637 žáků studia I. a II. stupně, 24 žáků studia pro dospělé 

2011 / 2012  627 žáků studia I. a II. stupně, 12 žáků studia pro dospělé 

2012 / 2013  652 žáků studia I. a II. stupně, 14 žáků studia pro dospělé 

2013 / 2014  679 žáků studia I. a II. stupně, 20 žáků studia pro dospělé 

 

10.   Hospodaření školy a investiční akce 
 

Čerpání rozpočtu ZUŠ za rok 2013 a první pololetí roku 2014 jsou přílohou této výroční 

zprávy, k nahlédnutí pak dále u ředitele školy, ekonomky školy a jejího zřizovatele. 

 

11.  Fond kulturních a sociálních potřeb 
 

Čerpání FKSP je k nahlédnutí u ředitele školy a ekonomky školy. 



 

  

 

 

12.  Závěr – hodnocení dosažených výsledků  

 
Základní umělecké škole Kralupy nad Vltavou se podařilo splnit několik dalších prioritních 

cílů. Rozšířila se komunikace mezi školou a veřejností a to zejména prostřednictvím dalších 

změn na webových stránkách školy. 

ZUŠ Kralupy nad Vltavou začala vyučovat přípravné, první a druhé ročníky základního studia 

I. a II. stupně základního studia dle vlastního ŠVP. 

Navázala spolupráci s německou hudební školou v partnerském městě zřizovatele školy. 

V březnu 2014 úspěšně zorganizovala ve vlastních prostorách a v prostorách KaSS Kralupy 

nad Vltavou krajské kolo ve hře na kytaru. 

ZUŠ Kralupy nad Vltavou začala úžeji spolupracovat se ZUŠ Mělník i dalšími školami 

mělnického okresu, spolupracuje s KaSS Kralupy nad Vltavou a Kostelem Nanebevzetí 

Panny Marie a svatého Václava v Kralupech nad Vltavou. 

Byla nastartována širší mezioborová spolupráce, kterou nadále rozšiřujeme především 

pořádáním společných vystoupení. 

Pracuje občanské sdružení (spolek) Artuš, které podporuje hlavní náplň činnosti školy 

pořádáním seminářů, letních výtvarných, hudebních dílen a nově divadelních dílen a do 

budoucna počítá s dalším rozšiřováním svých aktivit. 

Během školního roku došlo ke zviditelnění a zkvalitnění činnosti školy a jejímu většímu 

otevření vůči veřejnosti, což se projevilo zejména v přílivu nových žáků k 30. 9. 2014. 

Jsme přesvědčeni, že je za školním rokem 2013/2014 vidět další kus kvalitně odvedené 

činnosti, v čemž hodlá i nadále ve spolupráci se svým zřizovatelem pokračovat. 

 

 

Školní řád školy naleznete na www.zuskralupy.cz, v žákovských knížkách a na oficiálních 

nástěnkách školy.  

 

 

 

 

 

Luboš Harazin, ředitel školy 

říjen 2014 

http://www.zuskralupy.cz/

