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Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy v  

Kralupech nad Vltavou za školní rok 2016/2017 

 

1. Charakteristika školy  
 

Základní umělecká škola v Kralupech nad Vltavou v roce 2017 oslavila 68 let od svého 

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

 

Základní umělecká škola sídlí 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.  

 

Oficiální název: Základní umělecká škola, Kralupy nad Vltavou, okres Mělník,  

příspěvková organizace 

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 2016/2017 navštěvovalo školu dle zahajovacího výkazu 740 žáků (stav 

k 30.9.2016, navýšení o 11 žáků oproti roku 2015; naplněnost cílové kapacity školy 97,7 %).  

Do studia pro dospělé docházelo sedm žáků, počet absolventů I. a II. stupně činil 39 žáků. 

Z toho 521 v hudebním, 61 v tanečním, 90 ve výtvarném a 68 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 zúčastňuje různých typů 

uměleckých soutěží. 

 

Základní umělecká škola Kralupy nad Vltavou spolupracuje s okolními základními 

uměleckými školami, základními a mateřskými školami, Domem seniorů, Domem dětí a 

mládeže, místními i okolními farnostmi, Kulturním a společenským střediskem Kralupy nad 

Vltavou, Komorním orchestrem Dvořákova kraje, zapojuje se do kulturního a společenského 

života kralupského regionu. Dlouhodobě spolupracuje s německou Musikschule Hennigsdorf 

v partnerském městě Kralup nad Vltavou. 
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Pro rozvoj školy a její podporu pracuje Spolek Artuš, pod jehož hlavičkou pracují mj. 

orchestry KralupSwing a šestnáctičlenný Big Band Kralupy. Spolek Artuš se nadále věnuje 

dětem mladším pěti let a dospělým zájemcům v oblasti uměleckého vzdělávání. 

 

 

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 

2016 tak nastoupili žáci školy do pátých 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  39 (navýšení o 2 pedagogy) 

    nepedagogičtí pracovníci               3 

 

b) počet absolventů SŠ a VŠ 

 

    SŠ     26 

    VŠ       13 

     

       

c) počet pedagogů bez příslušného vzdělání 

 

bez pedagogické způsobilosti            2 

    

bez odborné způsobilosti              2  (stav k 30. 6. 2017) 

(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 žáků do ZUŠ Kralupy nad Vltavou, absolventi školy 
 

Do 1. a 2. ročníků přípravného studia I. a II. stupně bylo přijato 68 žáků,  

do 1. ročníků studia I. stupně bylo přijato 144 žáků,  

do 1. ročníku studia II. stupně bylo přijato 25 žáků, 

I. stupeň základního studia absolvovalo 25 žáků, 

II. stupeň základního studia absolvovalo 14 žáků, 

studium pro dospělé absolvoval 1 žák. 

 

 



 

  

 

5. Aktivity školního roku 

 
Koncerty, vystoupení a představení 

 

18. října  Zahajovací koncert   Sál hotelu Sport  ( HO ) 

8. listopadu Podzimní koncert  Sál hotelu Sport ( HO ) 

22. listopadu Koncert z období klasicismu Muzeum Kralupy ( HO ) 

29. listopadu Koncert KODK a ZUŠ KD Vltava  ( HO ) 

6. prosince Adventní koncert  Kostel Kralupy ( HO ) 

13. prosince Vánoční koncert  Muzeum Kralupy ( HO ) 

19. prosince Vystoupení LDO - Střípky KD Vltava  ( LDO ) 

3. ledna Tříkrálový koncert  Kostel Kralupy ( HO ) 

17. ledna Zimní koncert   Sál hotelu Sport ( HO ) 

31. ledna Pololetní koncert  Sál hotelu Sport ( HO ) 

7. února Taneční galavečer  KD Vltava  ( TO ) 

21. února Žákovský koncert  Sál hotelu Sport ( HO ) 

7. března Koncert hudebních souborů Sál hotelu Sport ( HO ) 

15. března Noc vrahů (autorský večer) Muzeum Kralupy ( LDO+HO ) 

21. března Jarní koncert   Muzeum Kralupy ( HO ) 

4. dubna Žákovský koncert  Sál hotelu Sport ( HO ) 

11. dubna Žákovský koncert  Sál hotelu Sport ( HO ) 

18. dubna Velikonoční koncert  Kostel Kralupy ( HO ) 

9. května Májový koncert  Muzeum Kralupy ( HO ) 

16. května Květnový koncert  Sál hotelu Sport ( HO ) 

17. května Večer poezie   Muzeum Kralupy ( LDO+HO ) 

23. květen Absolventský koncert I. Muzeum Kralupy ( HO ) 

30. května ZUŠlechtění uměním  KD Vltava  ( všechny obory) 

5. června Vystoupení LDO I.   KD Vltava  ( LDO ) 

6. června Absolventský koncert II. Sál hotelu Sport ( HO ) 

12. června Vystoupení LDO II.   KD Vltava  ( LDO ) 

13. června Absolventský koncert III. Muzeum  ( HO ) 

19. června Vystoupení tanečního oboru KD Vltava  ( TO ) 

21. června Vystoupení LDO III.   KD Vltava  ( LDO ) 

 

           

 

 

Výstavy 

 

27. února Výstava keramiky  Lidice 

2. dubna Přehlídka „Oči dokořán“ Šternberk  

22. květen Výstava výtvarného oboru KD Vltava 

29. květen Výstava Keramika jinak KD Vltava 

 

 

 

 

 



 

  

Soutěže, festivaly 

 

7. února   Klavírní soutěž - okres ZUŠ Neratovice ( HO )  

9. února Kytarová soutěž  ZUŠ Kralupy  ( HO ) 

  Houslová soutěž  ZUŠ Kralupy  ( HO ) 

17. března Recitační soutěž  Mělník   ( LDO ) 

21. března Karlovarský skřivan     ( HO ) 

11. dubna Beřkovické jaro  Beřkovice  ( LDO ) 

 

22. dubna Festival amatérs. divadla Hradec Králové ( LDO ) 

19. května Kytarová soutěž   Plzeň   ( HO ) 

celostátní kolo 

7. června Soutěž MAS Nad Prahou Kralupy nad Vltavou ( VO + LDO ) 

 

6.   Mimoškolní aktivity 
 

20. září Seifertovy Kralupy  MěÚ Kralupy  ( HO ) 

24. září Vinobraní Kralupy  Kralupy nad Vltavou ( HO + LDO ) 

  Pieta u hrobu J. Seiferta Hřbitov Kralupy ( HO ) 

3. října  Zahájení výstavy Ekocentra MěÚ Kralupy  ( HO+ LDO ) 

14. října Vernisáž výstavy  VK Galerie 37  ( HO ) 

4. – 6. 11. Zájezd pěveckého sboru Vídeň (Rakousko) ( HO ) 

10. listopadu Vystoupení pro dárce krve KD Vltava  ( HO ) 

11. listopadu Svatomartinská slavnost KD Nelahozeves ( HO ) 

27. listopadu Adventní trhy   KD Vltava Kralupy ( HO ) 

  Rozsvícení ván. stromu Kostel Minice  ( HO )  

7. prosince Malá vánoční výstava  VK Galerie 37  ( HO ) 

12. prosince Výstava betlémů +  KD Vltava  

  Rodinné muzicírování    ( HO + VO ) 

15. prosince Vystoupení před DDM DDM Kralupy  ( HO ) 

19. prosince Hudební vystoupení  MěÚ Kralupy  ( HO ) 

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

6. ledna Vystoupení pěveckého sboru Štětí   ( HO ) 

14. března Vystoupení pro Kruh přátel Penzion Kralupy ( HO ) 

17. března Ples ZUŠ, KD a Artuš KD Vltava  ( všechny obory ) 

5. dubna Vernisáž výstavy Rolnička KD Vltava  ( HO ) 

25. dubna Koncert učitelů a přátel KD Vltava  ( HO ) 

13. května Vystoupení Kralupanky Sokol Nelahozeves ( HO ) 

14. května Rodinná neděle  Veltrusy – zámek ( VO ) 

29. května Koncert pěveckého sboru Kostel Stochov ( HO ) 

7. června Zahájení Dnů Kralup  Kralupy   ( HO ) 

18. června Koncert sboru Euphonia Katedrála Sv. Víta ( HO ) 

24. června Vystoupení pěvec. sboru Zámek Veltrusy ( HO ) 

 
  

 



 

  

7.     Údaje o výsledcích ČŠI  
 

V průběhu školního roku 2016/2017 ČŠI školu nenavštívila, 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 

 

                                          8.    Soutěže 
 

Hudební obor 

 

Okresní kolo soutěže ve hře na housle Kralupy nad Vltavou 

 

Michaela Jurková  0. kat.  1. místo s postupem do krajského kola 

Ema Zoe Shipstead  II. kat.  1. místo s postupem do krajského kola 

 

Okresní kolo soutěže ve hře na klavír Neratovice 

 

Michaela Jurková  0. kat.  1. místo s postupem do krajského kola 

Jozef Majerčák  I. kat.  1. místo s postupem do krajského kola 

Nikola Míšková  I. kat  1. místo s postupem do krajského kola 

Živná Kateřina  XI. kat. 1. místo s postupem do krajského kola 

 

Okresní kolo soutěže ve hře na kytaru Kralupy nad Vltavou 

 

Kristýna Rapprichová  0c. kat.  1. místo s postupem do krajského kola 

Pavlína Bajčanová  I. kat.  1. místo s postupem do krajského kola 

Vojtěch Šustr   I. kat.  1. místo s postupem do krajského kola 

Jáchym Jan Pechač  IV. kat. 1. místo s postupem do krajského kola 

Jan Šidák   IV. kat. 1. místo s postupem do krajského kola 

 

Kytarové kvarteto  II. kat.  1. místo s postupem do krajského kola 

(Bajčanová, Królová,Pechač, 

Phuong Pham Phu Anh) 

  

 

 

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


 

  

Krajské kolo soutěže ve hře na housle Mladá Boleslav 

 

Michaela Jurková  0. kat.  3. místo 

 

Krajské kolo soutěže ve hře na klavír Nymburk 

 

Julie Formánková  0. kat.  čestné uznání 

Jozef Majerčák  I. kat.  2. místo 

Nikola Míšková  I. kat.  3. místo 

 

Krajské kolo soutěže ve hře na kytaru Kladno 

 

Kristýna Rapprichová  0c. kat.  3. místo 

Vojtěch Šustr   I. kat.  1. místo s postupem do ústředního kola 

Pavlína Bajčanová  I. kat.  čestné uznání 

Jan Jáchym Pechač  IV. kat. 2. místo 

Jan Šidák   IV. kat. 2. místo 

 

Kytarové kvarteto  II. kat.  2. místo  

(Bajčanová, Królová,Pechač, 

Phuong Pham Phu Anh) 

 

Ústřední kolo soutěže ve hře na kytaru Plzeň 

 

Vojtěch Šustr   I. kat.  3. místo  

 

Karlovarský skřivánek 2017 

(pěvecká soutěž) 

 

Jiří Langr   kat. C2  2. místo 

Jakub Hakl   kat. C2  3. místo 

 

Literárně – dramatický obor 

 

postup do krajského kola Soutěžní přehlídky dětských sólových recitátorů "Tříska"  

- vedlejší cena festivalu Prkna 2017 

- účast na nesoutěžním festivalu Beřkovické jaro 

 - zahájení cyklu "Večer poezie", který v rámci výuky starší žáci sami dramaturgicky 

připravují 

 

Výtvarný obor 

 

Ústřední kolo soutěžní přehlídky výtvarného oboru – klášter Šternberk 

 

(Ferziková, Jung, Ravliuk, Ravlyuk, Roth, Studničková, Svatoňová, Zavoral, Zavoralová) 

„Husitský vůz“  II. kategorie 

 

(Gago, Křenčil, Macáková, Macáková, Maráčková, Pavelka, Pechač, Pocnerová, Pospíšilová, 

Zavoralová) 

„Makovice“  II. kategorie 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

9.    Počty žáků za posledních 5 let  
 

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 

2015 / 2016  729 žáků studia I. a II. stupně, 8 žáků studia pro dospělé 

2016 / 2017  740 žáků studia I. a II. stupně, 7 žáků studia pro dospělé 

 

 

 

10.   Hospodaření školy a investiční akce 
 

Výsledky hospodaření za kalendářní rok 2016 a první pololetí roku 2017 jsou přílohou této 

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

školy a jejího zřizovatele. 

Během hlavních prázdnin došlo k instalaci klimatizace v nejvyšším patře budovy v Riegrově 

ulici, celá škola byla kompletně vymalována, v suterénu budovy byly dokončeny práce na 

jeho revitalizaci, byly odhlučněny dveře v pěti učebnách.  

 

11.  Závěr – hodnocení dosažených výsledků 

 
Ve školním roce nastoupilo více žáků a přijali jsme nové pedagogy. Již tradičně 

bojujeme s nedostatkem vyučovacích prostor, což jsme vyřešili sloučením dvou kanceláří. Ve 

spolupráci se zřizovatelem školy probíhají v současné době přípravy na konverzi kralupského 

pivovaru pro naše potřeby a doufáme, že vyústí do zdárného konce. 

 

Naše hudební soubory, jako např. dechový žákovský orchestr Kralupanka, swingový 

orchestr KralupSwing, pěvecké sbory Lištičky a Euphonia, komorní soubory Claresco a 

Flauto Melodico, houslový soubor, kytarový soubor, soubor zobcových fléten, Eliška Band a 

nově založený komorní orchestr i nadále působí, ačkoli se stále musíme vyrovnávat s odlivem 

odrostlejších žáků do středních a vysokých škol. 

Všechny čtyři umělecké obory spolupracovaly na mnohých společných vystoupeních, 

která se stala nedílnou součástí kulturního života Kralup nad Vltavou a jeho bližšího i 

vzdálenějšího okolí. 

Úspěšně pracuje literárně – dramatický obor, rovněž tak i výtvarný obor (zejména 

studijní zaměření Keramika jinak), požívá značné obliby. 

Pokračuje spolupráce s německou hudební školou v Hennigsdorfu, plánujeme oslovit 

ZUŠ v Polsku, se ZUŠ v partnerském Komárnu se spolupráci bohužel navázat nepodařilo. 



 

  

  

Funkční je spolupráce s tanečním oborem ZUŠ Velvary a s Tanečním studiem p. 

Zuzany Štarkové. Nadále úzce spolupracujeme s KaSS Kralupy nad Vltavou a Kostelem 

Nanebevzetí Panny Marie a svatého Václava v Kralupech nad Vltavou, s Farní charitou 

Kralupy nad Vltavou, podařilo se navázat užší spolupráci se zámkem Veltrusy. 

 

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

panuje tvůrčí a vstřícná atmosféra. Téměř polovina pedagogického sboru se zúčastnila 

třídenního tematického zájezdu do Budapešti. Komunikace mezi pedagogy i s veřejností 

probíhá na požadované úrovni, její další rozšíření plánujeme v blízkém období 

prostřednictvím informačních technologií v rámci školního systému Klasifikace. 

 

Přestože není příprava žáků pro přijetí na střední umělecké školy prioritou naší školy, 

bylo k uměleckému středoškolskému vzdělávání pro školní rok 2017/2018 celkem přijato 8 

žáků. Z toho dva žáci na konzervatoř (Praha, Teplice), dva žáci na Střední školu Náhorní, dva 

žáci na Střední uměleckoprůmyslovou školu Žižkovo náměstí, jeden žák na Střední 

uměleckou školu Václava Hollara a rovněž jeden žák na Střední školu reklamní a umělecké 

tvorby Michael. 

 

Tradiční Letní dílny, které ZUŠ Kralupy nad Vltavou ve spolupráci se ZŠ a MŠ 

Třebízského a spolkem Artuš pořádala již pátým rokem, rozšířila o spolupráci se zámkem ve 

Veltrusech, na kterém účastníci dramatických dílen byli i ubytováni a dílny tak získaly další 

rozměr. 

 

Dle závěrů výsledků ankety MAP je základní umělecké vzdělávání v ORP Kralupy 

nad Vltavou na výborné úrovni. 

 

 

 

 

Školní řád školy naleznete na www.zuskralupy.cz,  

v žákovských knížkách a na oficiálních nástěnkách školy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Luboš Harazin, ředitel školy 

říjen 2017 

http://www.zuskralupy.cz/

