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1. Charakteristika školy  
 

Základní umělecká škola v Kralupech nad Vltavou v roce 2019 oslavila 70 let od svého 

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

 

Sídlo školy: Riegrova ulice 181/5, 278 01 Kralupy nad Vltavou - výuka hudebního oboru. 

Výuka v oboru tanečním, výtvarném a literárně dramatickém probíhá v odloučeném 

pracovišti v suterénních 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 organizace 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 

datová schránka: wiumu7h 

 

Zřizovatel školy: Město Kralupy nad Vltavou se sídlem Palackého nám. 1,  

278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 00236977 

 

Ve školním roce 2018/2019 navštěvovalo školu dle zahajovacího výkazu 734 žáků (stav 

k 30.9.2018, naplněnost cílové kapacity školy 97,87 %).  

Z toho 527 v hudebním, 53 v tanečním, 96 ve výtvarném a 58 v literárně dramatickém. Do 

studia pro dospělé docházelo šest žáků, počet absolventů I. a II. stupně za minulý školní rok 

činil 35 žáků. 

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, přehlídek, výměnných kulturních akcí. 

 

Základní umělecká škola Kralupy nad Vltavou dlouhodobě 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, Charitou Kralupy nad Vltavou, obcí a zámkem Nelahozeves, Komorním 

orchestrem Dvořákova kraje, zapojuje se do kulturního a společenského života kralupského 

regionu. Dlouhodobě spolupracuje s německou Musikschule Hennigsdorf - partnerským 

městem Kralup nad Vltavou. 

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 výuky základů uměleckého 

vzdělávání, pořádá pravidelné letní srpnové dílny. 
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2. Přehled učebních plánů  
 

Od 1.9.2012 ZUŠ Kralupy nad Vltavou vyučuje dle Školního vzdělávacího programu ZUŠ 

Kralupy nad Vltavou, který byl vypracován na základě RVP pro ZUV. V září 2018 tak 

nastoupili žáci školy do sedmých ročníků uměleckého vzdělávání v I. stupni. 

Školní vzdělávací program ZUŠ Kralupy nad Vltavou je k nahlédnutí u ředitele školy, 

zástupkyně školy, vedoucího výuky kolektivních oborů a asistentky ředitele školy. 

 

3. Údaje o pracovnících školy  
 

a) pedagogičtí pracovníci  40  

    nepedagogičtí pracovníci               3 

 

b) počet absolventů SŠ a VŠ 

 

    SŠ     28 (z toho 2 studenti konzervatoře) 

    VŠ       12 (z toho 2 studenti VŠ) 

       

c) počet pedagogů bez příslušného vzdělání 

 

bez pedagogické způsobilosti            2 

bez odborné způsobilosti              1  (stav k 30. 6. 2019) 

 

d) počet pedagogů doplňujících si vzdělání 

 

studenti konzervatoře                 2 

studenti VŠ     4 

  

Učitelé se pravidelně zúčastňují nástrojových seminářů - zejména kytarových, flétnových 

(např. Konzervatoř Teplice) a klavírních (Praha), dále pak interpretačních kurzů a 

mezinárodních kytarových festivalů (Mikulov, Brno); navštěvují se svými žáky a jejich rodiči 

výstavy a koncerty (Rudolfinum Praha). 

 

e) fluktuace pedagogických pracovníků 

 

nastoupili:                    2   

vystoupili:        2 

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

Do 1. a 2. ročníků přípravného studia I. a II. stupně bylo přijato 77 žáků,  

do 1. ročníků studia I. stupně bylo přijato 112 žáků,  

do 1. ročníku studia II. stupně bylo přijato 35 žáků, 

I. stupeň základního studia absolvovalo 44 žáků, 

II. stupeň základního studia absolvovalo 14 žáků, 

studium pro dospělé absolvovali 2 žáci 

 



 

  

 

5. Aktivity školního roku 

 
Koncerty, vystoupení a představení 

 

16. října Zahajovací koncert   Sál ZUŠ  (HO) 

6. listopadu Podzimní koncert   Sál ZUŠ  (HO) 

7. listopadu Nirit a Oren    KD Vltava  (HO) 

20. listopadu Impresionismus a hudba 20. století Muzeum  (HO) 

27. listopadu Koncert žáků    Sál ZUŠ  (HO) 

4. prosince Adventní koncert   Kostel Kralupy (HO) 

11. prosince Adventní koncert   Sál ZUŠ  (HO) 

18. prosince Vánoční koncert   muzeum  (HO) 

19. prosince I. Závěrečné představení LDO KD Vltava  (LDO) 

3. ledna Tříkrálový koncert   Kostel Kralupy (HO) 

15. ledna Lednový koncert   Sál ZUŠ  (HO) 

22. ledna Rodinné muzicírování  Malý sál Vltava (HO a VO) 

29. ledna Zimní koncert    Sál ZUŠ  (HO) 

12. února Taneční galavečer   KD Vltava  (TO) 

19. února Únorový koncert   Sál ZUŠ  (HO) 

12. března Muzikálové melodie   Muzeum  (HO) 

26. března Jarní koncert    Sál ZUŠ  (HO) 

9. dubna Děti doprovází děti   Sál ZUŠ  (HO) 

23. dubna Velikonoční koncert   Kostel Kralupy (HO) 

7. května Májový koncert   Sál ZUŠ  (HO) 

14. května I. Absolventský koncert  muzeum  (HO) 

21. května II. Absolventský koncert  Sál ZUŠ  (HO) 

31. května ZUŠ Open    KD Vltava  (Všechny obory) 

4. června I. Závěrečné představení LDO KD Vltava  (LDO) 

17. června I. Závěrečné představení LDO KD Vltava  (LDO) 

18. června I. Závěrečné představení LDO KD Vltava  (LDO) 

11. června III. Absolventský koncert  Muzeum  (HO) 

24. června Závěrečné taneční vystoupení KD Vltava  (TO) 

 

 

 

 

Výstavy 

 

prosinec Napečeno v keramice   ZUŠ Kralupy  (VO - Keramika) 

únor  Studna pro Afriku   ZUŠ Kralupy  (VO – Keramika) 

duben  Výstava studentských prací  KaSS Kralupy  (VO)  

  

 

 

 

 

 

 



 

  

Soutěže, festivaly, přehlídky 

   

14. února Komorní hra s převahou dechových nástrojů 

okresní kolo soutěže MŠMT  Kralupy n. Vlt. (HO) 

Flauto melodico    1. místo s postupem 

  (Solárová, Štorková, Sedláčková, Novák) 

Flauto Gombiko    1. místo s postupem                                                

(Kohoutová, Černá, Gažáková, Šubrtová) 

15. února Mezinárodní dětská výstava  Lidice   (VO – Keramika) 

čestné uznání 

21. února Komorní hra s převahou smyčcových nástrojů  (HO) 

okresní kolo soutěže MŠMT   Mělník   

  Trio Emili  

(Jurková, Turbová, Shipstead) 1. místo s postupem 

14. – 17. 3. Festival NaNečisto   Most   (LDO) 

18. března Komorní hra s převahou dechových nástrojů  (HO) 

krajské kolo soutěže MŠMT  ZUŠ Kladno 

Flauto Gombiko    čestné uznání 1. stupně                                                

(Kohoutová, Černá, Gažáková, Šubrtová) 

19. března Flauto melodico    2. místo  

(Solárová, Štorková, Sedláčková, Novák) 

23. března Krajská přehlídka přednesu  Kutná Hora  (LDO) 

2. dubna Soutěž. přehlídka v kolekt. projevu Poděbrady  (LDO) 

DS Karla Sušenky (Březinová, Hardtová, Horák, Majerová, 

Měkotová, Novák, Očenášková, Štětková)  

8. dubna Komorní hra s převahou smyčcových nástrojů  (HO) 

krajské kolo soutěže MŠMT   Brandýs nad Labem 

Trio Emili (Jurková, Turbová, Shipstead) 3. místo  

27. a 28. 4. Krajská přehlídka souborů  Nové Strašecí  (LDO) 

11. – 14.6. Celostátní přehl. Wolkrův Prostějov Prostějov  (LDO) 

6.   Mimoškolní aktivity 
14. září Vernisáž výstavy J. Altmanna Galerie VK37   (HO) 

20. září Sázení lípy Ekocentrum  Husův park Kralupy (HO) 

22. září Vinobraní Kralupy   Kralupská charita (HO,LDO) 

22. září Seifertovy Kralupy   Hřbitov  (HO) 

24. listopadu Adventní tvoření   Zámek Veltrusy (HO) 

27. listopadu Koncert pro seniory   Penzion Kralupy (HO) 

20. prosince Česká mše vánoční   Kostel Kralupy (HO) 

6. ledna Česká mše vánoční   Kostel Štětí  (HO) 

17. ledna Výstava fotografií O. Havlové KaSS Vltava Kralupy (HO) 

22. března Vystoupení na plesu By models KD Vltava  (TO) 

13. května Koncert flétn. orchestru Magistri Kostel Praha 4  (HO) 

2. dubna Koncert učitelů   KD Vltava  (Všechny obory) 

19. května Výtvarná dílna   Zámek Veltrusy (VO) 

1. června Vystoupení na Plesu Naděje  KD Vltava  (TO) 

 

Tradičních srpnových Letních dílen, které škola ve spolupráci se ZŠ a MŠ 

Třebízského a spolkem Artuš pořádala již sedmým rokem, se zúčastnilo 48 žáků pod vedením 

pěti pedagogů školy. 



 

  

 

7.     Údaje o výsledcích ČŠI  
 

V průběhu školního roku 2017/2018 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.    Počty žáků za posledních 5 let  
 

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 

2017 / 2018  719 žáků studia I. a II. stupně, 6 žáků studia pro dospělé 

2018 / 2019  734 žáků studia I. a II. stupně, 8 žáků studia pro dospělé  

 

9.   Hospodaření školy a investiční akce 
 

Výsledky hospodaření za kalendářní rok 2018 a první pololetí roku 2019 jsou v listinné 

podobě přílohou této výroční zprávy, podrobné čerpání rozpočtu ZUŠ pak k nahlédnutí u 

ředitele školy, asistentky ředitele školy a jejího zřizovatele na odboru OŠMS. 

Část školy byla vymalována, byla položena nová podlahová krytina na centrálním schodišti, 

přepažením a odhlučněním učebny č. 3 vznikla učebna nová, aby vznikla recepce v původní 

šatně, byla zpracována projektová dokumentace pro stavbu přístavby víceúčelové učebny 

v prostorách dvoru školy – bylo schváleno stavební povolení.  

 

10.  Závěr – hodnocení dosažených výsledků 
 

 V úvodu školního roku došlo ke zrušení kumulované funkce hospodářky a ekonomky 

školy s tím, že značná část agendy byla rozdělena mezi vedení školy a některé pedagogy, byly 

značně rozšířeny možnosti využívání elektronického systému Klasifikace, podvojné účetnictví 

začalo být zajišťováno prostřednictvím odborné ekonomické firmy.  
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Nadále usilovně pracovali dechový žákovský orchestr Kralupanka, swingový orchestr 

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

Melodico a Gombiko, houslový soubor Violino, kytarový soubor, komorní orchestr. 

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 vzrůstající obliby. 

Pokračuje spolupráce s německou hudební školou v Hennigsdorfu, která se stala mj. 

důležitou součástí oslav 70. výročí založení školy. 

Dlouhodobě 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. 

I přes chybějící vlastní koncertní prostory a vhodné zázemí naše škola uspořádala 

v prostorách hotelu Sport Kralupy nad Vltavou krajské kolo Soutěže MŠMT ve hře na EKN, 

jejíž průběh byl hodnocen velmi kladně. 

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

panuje i nadále tvůrčí a vstřícná atmosféra. Téměř polovina pedagogického sboru se 

zúčastnila třídenního tematického zájezdu na Moravu (Lednice, Valtice, Pasohlávky). 

Komunikace mezi pedagogy a veřejností probíhá na požadované úrovni, její další 

rozšíření plánujeme v blízkém období prostřednictvím informačních technologií v rámci 

školního systému Klasifikace, zejména v oblasti elektronických předpisů úplaty za vzdělávání 

a výpůjčného, od následujícího školního roku plánujeme zavedení elektronických žákovských 

knížek. 

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

bylo k uměleckému středoškolskému vzdělávání pro školní rok 2019/2020 celkem přijato 5 

žáků: 

 

Střední škola Náhorní      1 žákyně 

DAMU (KVD)      1 žákyně 

Střední odborná škola pedagog. a gymnázium Evropská 1 žákyně 

Konzervatoř       1 žák 

Taneční konzervatoř      1 žákyně 

 

V průběhu hlavních prázdnin byly provedeny stavební úpravy, které v průběhu 

školního roku 2019/2020 povedou k zabránění vstupu nežádoucích osob do výukových 

prostorů sídla školy a k maximální možné míře ochrany žáků a zaměstnanců školy; kancelář 

zástupkyně ředitele školy byla vybavena novým nábytkem. 

 

Základní umělecké škole Kralupy nad Vltavou se dle názoru zaměstnanců, žáků, 

rodičů i pozitivních ohlasů širší veřejnosti daří naplňovat vize, které si dala v roce 2012 za 

úkol. 

 

Školní řád školy naleznete na www.zuskralupy.cz,  

v žákovských knížkách a na oficiálních nástěnkách školy.  

 

 

Luboš Harazin, ředitel školy 

září 2019 

http://www.zuskralupy.cz/

