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Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy v  

Kralupech nad Vltavou za školní rok 2014/2015 

 

 

1. Charakteristika školy  
 

Základní umělecká škola v Kralupech nad Vltavou v roce 2015 oslavila 66 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 2014/2015 navštěvovalo školu 718 žáků (stav k 30.9.2014, navýšení o 39 

žáků oproti roku 2013; naplněnost cílové kapacity školy 95,7 %).  

Z toho 493 v hudebním, 68 v tanečním, 90 ve výtvarném a 67 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 se začala ve větší míře 

zúčastňovat různých typů uměleckých soutěží. 

 

Základní umělecká škola Kralupy nad Vltavou spolupracuje s okolními základními a 

mateřskými školami, Domem seniorů, Domem dětí a mládeže, místní mi i okolními 

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 založeno občanské sdružení Artuš (později spolek), pod 

jehož hlavičkou pracují mj. orchestry KralupSwing a nově založený šestnáctičlenný Big Band 

Kralupy. Spolek Artuš se zároveň věnuje dětem mladším pěti let a dospělým zájemcům v 

oblasti uměleckého vzdělávání. 
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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. V září 

2014 tak nastoupili žáci školy do třetích ročníků uměleckého vzdělávání v I. a II. stupni. 

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  34 

    nepedagogičtí pracovníci               3 

 

b) počet absolventů SŠ a VŠ 

 

    SŠ     25 

    VŠ         9 

     

       

c) počet pedagogů bez příslušného vzdělání 

 

bez pedagogické způsobilosti            5 

    

bez odborné způsobilosti              3  (stav k 30. 6. 2015) 

(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:                    2   

vystoupili:        1 

 

 

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

Do 1. a 2. ročníků přípravného studia I. a II. stupně bylo přijato 135 žáků,  

do 1. ročníků studia I. stupně bylo přijato 120 žáků,  

do 1. ročníku studia II. stupně bylo přijato 27 žáků, 

I. stupeň základního studia absolvovalo 37 žáků, 

II. stupeň základního studia absolvovalo 12 žáků. 



 

  

5. Aktivity školního roku 

 
Koncerty, vystoupení a představení 

 

21. října  1. žákovský koncert   Sál hotelu Sport  ( HO ) 

21. listopadu Vystoupení LDO  KD Vltava  ( LDO ) 

27. listopadu Barokní koncert  Muzeum Kralupy ( HO ) 

9. prosince Vánoční koncert  Muzeum Kralupy ( HO ) 

16. prosince Vánoční koncert  Velký a Malý sál KD ( LDO + HO ) 

5. ledna Tříkrálový koncert  Kostel Kralupy ( HO ) 

20. ledna Žákovský koncert  Sál hotelu Sport ( HO ) 

27. ledna Taneční galavečer  Velký sál KD Vltava ( TO ) 

3. února Žákovský koncert  Sál hotelu Sport ( HO ) 

17. února Žákovský koncert  Sál hotelu Sport ( HO ) 

3. března Žákovský koncert  Muzeum Kralupy ( HO ) 

31. března Žákovský koncert  Sál hotelu Sport ( HO ) 

7. dubna Velikonoční koncert  Kostel Kralupy ( HO ) 

9. dubna Kytarový koncert  Muzeum Kralupy ( HO ) 

21. dubna Dubnový koncert  Sál hotelu Sport ( HO ) 

12. května Květnový koncert  Sál hotelu Sport ( HO ) 

19. května Absolventský koncert I. Muzeum Kralupy ( HO ) 

2. června Absolventský koncert II. Muzeum Kralupy ( HO ) 

5. června ZUŠlechtění uměním  KD Vltava  ( všechny obory) 

8. června Představení LDO I.  KD Vltava  ( LDO ) 

15. června Vystoupení tanečního oboru KD Vltava  ( TO ) 

17. června Představení LDO II.  KD Vltava  ( LDO ) 

 

 

            

Výstavy 

 

16. října Vernisáž výstavy Houby, 

les a já…    KD Vltava    ( VO + HO ) 

15. června Vernisáž výstavy Stopa ZŠ Třebízského ( VO + HO ) 

 

 

Soutěže, festivaly 

 

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

25. ledna Pěvecká soutěž Allegro Katedrála Sv. Víta ( HO ) 

23. února Krajské kolo taneční soutěže Benátky nad Jizerou ( TO ) 

24. února Školní kolo pěvecké soutěže Sál hotelu Sport ( HO ) 

26. února Okr. kolo pěvecké soutěže Sál hotelu Sport ( HO ) 

6. března Okr. kolo recitační soutěže Mělník   ( LDO ) 

17. března Krajs. kolo pěvecké soutěže Benátky nad Jizerou ( HO ) 

23. března Krajs. kolo dechové soutěže Kolín   ( HO ) 

24. března Krajs. kolo dechové soutěže Kolín   ( HO ) 

 

 



 

  

6.   Mimoškolní aktivity 
 

20. září Seifertovy Kralupy  Hřbitov Kralupy ( HO ) 

27. září  Vinobraní    Charita Kralupy ( HO, TO, LDO ) 

1. října  Vystoupení na Setkání dárců 

 krve       ( HO ) 

4. listopadu Vystoupení žáků pop. zpěvu Nelahozeves  ( HO )  

- akce věnovaná seniorům  

10. listopadu Společný koncert KODK  

a žáků ZUŠ   KD Vltava  ( HO ) 

15. listopadu   Svatomartinské trhy  KD Vltava  ( TO )  

18. listopadu Vystoupení pro seniory Penzion Kralupy ( HO ) 

30. listopadu Adventní trhy    KD Vltava   ( HO, TO ) 

  Adventní koncert  Kostel Minice  ( HO ) 

2. prosince Adventní koncert  Kostel Kralupy ( HO ) 

3. prosince Karneval – pop zpěv  KD Vltava  ( HO ) 

4. prosince Vystoupení žáků pop zpěvu Bistro Terassa  ( HO ) 

11. prosince Vystoupení žáků pop zpěvu Bistro Terassa  ( HO ) 

15. prosince Čaj o páté – pop zpěv  KD Vltava  ( HO ) 

17. prosince Koncert J. Zelenkové  

  vystoupení sboru pop zpěvu KD Vltava  ( HO ) 

18. prosince Vystoupení žáků   DDM Kralupy  ( HO ) 

19. prosince Jakub Jan Ryba 

Česká mše vánoční  Kostel Kralupy ( HO )  

17. března Koncert učitelů ZUŠ  Muzeum Kralupy ( HO ) 

28. března Velikonoční trhy  KD Vltava  ( HO ) 

16. května 50. výročí KD Vltava  KD Vltava  ( HO ) 

19. května Koncert žáků L. Kavanové Penzion Cukrovar ( HO ) 

30. května Máje – oslavy   Nelahozeves  ( HO ) 

13. června Vernisáž Výstava růží Veltrusy  ( HO)  

 

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 

http://www.zuskralupy.cz/wp-content/uploads/Inspekcni_zprava__13.pdf


 

  

                                          8.    Soutěže 
 

Krajské kolo soutěže MŠMT ve zpěvu Benátky nad Jizerou 

 

Alžběta Měkotová  II.  kategorie   2. místo  

Tereza Kovářová  IV. kategorie    2. místo 

 

Marie Měkotová  V. kategorie   3. místo 

Berenika Rybová  0. kategorie   3. místo   

 

Krajské kolo soutěže MŠMT ve hře na dechové nástroje Kolín 

 

Jakub Lain - baryton  II. kategorie   1. místo 

Matyáš Reilich – tenor I. kategorie   3. místo 

 

Magdaléna Sedláčková 

příčná flétna   I. kategorie   2. místo 

 

Lenka Barešová 

zobcová flétna   IV. kategorie   3. místo 

 

Jan Mareš 

klarinet   II. kategorie   3. místo 

 

Ústřední kolo soutěže MŠMT ve hře na bicí nástroje Praha 

 

Martin Benda   II. kategorie   1. místo 

 

 

9.    Počty žáků za posledních 5 let  
 

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 

2014 / 2015  713 žáků studia I. a II. stupně, 13 žáků studia pro dospělé 

 

 

 

10.   Hospodaření školy a investiční akce 
 

Výsledky hospodaření za rok 2014 a první pololetí roku 2015 jsou přílohou této výroční 

zprávy, podrobné čerpání rozpočtu ZUŠ pak k nahlédnutí u ředitele školy, ekonomky školy a 

jejího zřizovatele. 



 

  

 

11.  Závěr – hodnocení dosažených výsledků 

 
Školní rok 2014/2015 byl pro naši školu rokem úspěšným. Do školy nastoupilo po 

úspěšně vykonaných přijímacích a talentových zkouškách o 34 žáků více, než v předchozím 

školním roce. To sice kladlo poněkud větší požadavky na vedení školy při organizaci 

vyučovacích prostor, ale nakonec se podařilo všechny žáky do tříd umístit. Dobrým znakem 

rostoucí kvality školy je i zvýšený počet absolventů, kterých bylo téměř o 50 % více, než 

v předchozím roce. Stoupl zájem o výuku v tanečním a výtvarném oboru, literárně dramatický 

obor byl kapacitně naplněn zcela. 

Všechny čtyři umělecké obory spolupracovaly na mnohých společných vystoupeních, 

která se stala nedílnou součástí kulturního života Kralup nad Vltavou i jeho okolí.  

Škola dokázala nejen udržet, ale zvýšit počet žáků v nedávno vzniklých hudebních 

souborech, jako jsou dechový žákovský orchestr Kralupanka, swingový orchestr 

KralupSwing, pěvecké sbory Cantanti bravi a Lištičky. I přes tradiční odliv odrostlejších žáků 

na střední školy i nadále úspěšně působí soubory Claresco a Flauto Melodico, houslový 

soubor, kytarový soubor a soubor zobcových fléten. 

Začaly přípravy na vytvoření dalších dvou souborů a stálého komorního orchestru, 

který v naší škole zatím chybí. 

Spolupráce s německou hudební školou v partnerském městě zřizovatele školy nadále 

úspěšně pokračuje. K pravidelné spolupráci s mělnickou ZUŠ přibyla i spolupráce s tanečním 

oborem ZUŠ Velvary. Ten s Tanečním a pohybovým studiem Z. Štarkové a tanečním oborem 

naší školy provedl 1. ročník Tanečního galavečera, o kterém doufáme, že založil novou 

tradici. 

Nadále spolupracujeme s KaSS Kralupy nad Vltavou a Kostelem Nanebevzetí Panny 

Marie a svatého Václava v Kralupech nad Vltavou. 

Pedagogický sbor je stabilní, fluktuace pracovníků minimální, mezi pedagogy a žáky 

panuje tvůrčí a vstřícná atmosféra. Komunikace mezi pedagogy i s veřejností probíhá na 

dostatečné úrovni, nadále pracujeme na větším rozšíření komunikace prostřednictvím 

informačních technologií.  

Tradičně dobře proběhly Letní dílny 2015, které ZUŠ Kralupy nad Vltavou ve 

spolupráci se ZŠ a MŠ Třebízského a spolkem Artuš pořádala již třetím rokem. Kromě dílen 

výtvarných, kytarových a dramatických se nabídka rozšířila i o dílnu taneční. 

V průběhu hlavních prázdnin se nám v investiční oblasti podařilo především odvětrat 

dvě suterénní učebny v odloučeném pracovišti v ZŠ a MŠ Třebízského, čímž jsme splnili 

nejen požadavek hygienických předpisů, ale především jsme dokázali ve spolupráci se 

zřizovatelem školy (Město Kralupy nad Vltavou) zlepšit podmínky pro vzdělávání našich 

žáků.  

 

 

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

nástěnkách školy.  

 

 

 

 

Luboš Harazin, ředitel školy 

říjen 2015 

http://www.zuskralupy.cz/

