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1. Charakteristika školy  
 

Základní umělecká škola v Kralupech nad Vltavou v roce 2020 oslavila 71 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 2019/2020 navštěvovalo školu dle zahajovacího výkazu 738 žáků  

(stav k 30. 9. 2019, naplněnost cílové kapacity školy 98,4 %).  

Z toho 522 v hudebním, 50 v tanečním, 101 ve výtvarném a 65 v literárně dramatickém. Do 

studia pro dospělé docházelo 17 žáků, počet absolventů I. a II. stupně za minulý školní rok 

činil 58 žáků. 

Škola vyučuje nejen znalostem a dovednostem ve čtyřech 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. Zúčastňuje se 

různých typů uměleckých soutěží, přehlídek, výměnných kulturních akcí. 

 

 

 

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.  

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

zástupkyně školy, zástupce ředitele školy pro kolektivní výuku a u asistentky ředitele školy. 

 

 

mailto:reditel@zuskralupy.cz
http://www.zuskralupy.cz/


 

  

3. Údaje o pracovnících školy  
 

a) pedagogičtí pracovníci  42 (vč. 1 MD); z toho 21 žen 

    nepedagogičtí pracovníci               5 

 

b) počet absolventů SŠ a VŠ  

 

    SŠ     27 (+ 2 studenti konzervatoře)  

    VŠ       12 (+ 1 student VŠ) 

       

c) počet pedagogů bez příslušného vzdělání 

 

bez pedagogické způsobilosti            2 

bez odborné způsobilosti              1   (stav k 30. 6. 2020) 

 

d) počet pedagogů doplňujících si vzdělání 

 

studenti konzervatoře    2 

studenti VŠ     1 

  

Učitelé se pravidelně zúčastňují nástrojových seminářů - zejména kytarových, flétnových 

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

(Brno); navštěvují se svými žáky a jejich rodiči výstavy a koncerty. 

 

e) fluktuace pedagogických pracovníků 

 

nastoupili:                    2   

vystoupili:        2 

 

 

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

přijetí žáků na střední umělecké školy 
 

Do 1. a 2. ročníků přípravného studia I. a II. stupně bylo přijato 87 žáků,  

do 1. ročníků studia I. stupně bylo přijato 133 žáků,  

do 1. ročníku studia II. stupně bylo přijato 36 žáků, 

I. stupeň základního studia absolvovalo 34 žáků, 

II. stupeň základního studia absolvovalo 7 žáků, 

studium pro dospělé absolvoval 1 žák 

 

 

Ke středoškolskému uměleckému vzdělávání pro školní rok 2020/2021 byly přijaty 4 žákyně: 

 

Střední škola designu a umění Náhorní   1 žákyně 

Výtvarná škola Václava Hollara    2 žákyně 

Střední škola designu a řemesel    1 žákyně 

 

 



 

  

5. Aktivity školního roku 

 
Koncerty, vystoupení a představení 

 

22. října Zahajovací koncert   Sál ZUŠ  (HO) 

12. listopadu Podzimní koncert   Sál ZUŠ  (HO) 

19. listopadu Čeští hudební skladatelé  Muzeum Kralupy (HO) 

3. prosince Adventní koncert   Kostel Kralupy (HO) 

10. prosince Adventní koncert II.    Muzeum Kralupy (HO) 

17. prosince Vánoční koncert   Sál ZUŠ  (HO) 

7. ledna Tříkrálový koncert   Kostel Kralupy (HO) 

14. prosince Rodinné muzicírování  Malý sál KD Vltava (HO + VO) 

21. ledna Lednový koncert   Sál ZUŠ  (HO) 

18. února Únorový koncert   Sál ZUŠ  (HO) 

 

…………………….    Uzavření školy z důvodu pandemie coronaviru   ……………………… 

 

červen Virtuální koncerty 

 https://www.zuskralupy.cz/2020/06/virtualni-koncerty/ 

 

 Virtuální výstavy 

 https://www.zuskralupy.cz/2020/06/virtualni-vystavy/ 

 

 Virtuální představení LDO - rozhlasové hry 

 https://www.zuskralupy.cz/2020/06/virtualni-predstaveni/ 

 

 

 

Výstavy 

 

prosinec Výstava vánočních svícnů  ZŠ Třebízského (VO - Keramika) 

leden  Výstava Andělů   Malý sál KD Vltava (VO – Keramika)

  

 

Soutěže, festivaly, přehlídky 

   

6. února Hra na kytaru – pořadatel ZUŠ Kralupy nad Vltavou 

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

Hra na housle – pořadatel ZUŠ Kralupy nad Vltavou 

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

18. února Hra na klavír – pořadatel ZUŠ Neratovice 

okresní kolo soutěže MŠMT  ZUŠ Neratovice (HO) 

 

Další kola soutěží se z důvodu pandemie coronaviru nekonala. 

 

V rámci divadelní ceny Eduard bylo vybráno představení literárně – dramatického oboru a 

pěveckého oddělení Nirit a Oren, které mělo být sehráno na Malé scéně Hudebního divadla 

Karlín. Z důvodu pandemie však k jeho realizaci nedošlo. 

https://www.zuskralupy.cz/2020/06/virtualni-koncerty/
https://www.zuskralupy.cz/2020/06/virtualni-vystavy/
https://www.zuskralupy.cz/2020/06/virtualni-predstaveni/


 

  

6.   Mimoškolní aktivity 
 

21. října Seifertovy Kralupy  Hřbitov Kralupy   (HO) 

15. listopadu Vernisáž výstavy  VK Galerie   (HO) 

19. prosince J. Ryba Česká mše vánoční Kostel Kralupy  (HO) 

24. prosince Štědrovečerní žesť. koncert Kostel Zeměchy  (HO) 

9. ledna J. Ryba Česká mše vánoční Kostel Štětí   (HO) 

11. února Děti hrají seniorům  Penzion Kralupy  (HO) 

11. února Taneční galavečer  Velký sál KD Vltava  (TO) 

  pořadatel ZUŠ Kralupy nad Vltavou + spolek Artuš + KD Vltava 

 

………………………………………. Uzavření školy ……………………………. 

 

Pravidelné Letní dílny se z důvodu epidemiologické situace v 2020 neuskutečnily. 

 

7.     Údaje o výsledcích ČŠI  
 

Ve dnech 14. – 17. října 2019 navštívili pracovníci ČŠI ZUŠ Kralupy nad Vltavou s tímto 

výsledkem: 

 

Hodnocení podmínek vzdělávání: 

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

současnou činnost a vykazují požadovanou úroveň.“ 

 

Hodnocení průběhu vzdělávání: 

„Organizace průběhu výuky ve všech uměleckých oborech odpovídá potřebám žáků. Ve všech 

případech byla výuka vedena odborně správně, v pozitivní atmosféře a v souladu se ŠVP“ 

 

 

Hodnocení výsledků vzdělávání: 

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

 

Kompletní znění Inspekční zprávy ze dne 14. 11. 2019 naleznete na  

 
https://www.zuskralupy.cz/wp-content/uploads/Inspek%C4%8Dn%C3%AD-zpr%C3%A1va-2019.pdf 

 

 

8.    Počty žáků za posledních 5 let  
 

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 

2019 / 2020  738 žáků studia I. a II. stupně, 17 žáků studia pro dospělé  

 

 

 

 

https://www.zuskralupy.cz/wp-content/uploads/Inspek%C4%8Dn%C3%AD-zpr%C3%A1va-2019.pdf


 

  

9.   Hospodaření školy a investiční akce 
 

Výsledky hospodaření za kalendářní rok 2019 a první pololetí roku 2020 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 OSVŠK. 

Během školního roku 2019/2020 nedošlo k žádným větším investičním akcím, kromě 

instalace sítě proti holubům na střeše sídla školy. 

Škola byla vybavena dalšími notebooky a příslušným softwarem vzhledem k poskytování 

vzdělávání výuky distanční formou. 

Během celého roku probíhaly práce na úpravách projektu přístavby multifunkční učebny. Dne 

21. září 2020 došlo zastupitelstvem města ke schválení této investice. Učebna by měla být 

otevřena v září 2021.   

 

Kladný hospodářský výsledek činil za rok 2019 121.434,24 Kč,  

její zřizovatel jej rozdělil následně: 

odvod zřizovateli za nevyčerpané energie ve výši 52.233,- Kč, 

fond rezervní – 69.201,24 Kč. 

10.  Závěr – hodnocení dosažených výsledků 
 

Školní rok 2019/2020 na počátku března 2020 značně zasáhlo uzavření všech škol 

z důvodu pandemie coronaviru. 

Vzhledem k tomu, že IT pracovník školy je zároveň i jejím učitelem, došlo k velmi 

rychlému zahájení distanční výuky. V úzké spolupráci s rodiči se podařilo během velmi 

krátké doby zapojit cca 91% žáků, což považujeme za nesporný úspěch. 

Škola dle výsledků dotazníkového šetření v očích naprosté většiny rodičovské 

veřejnosti obstála a funkční distanční výuku ukončila až koncem června.  

Přestože byla nucena zrušit kromě prezenční výuky i všechna svá veřejná vystoupení, 

prezentovala distanční práci svých žáků alespoň virtuální formou, a to především v hudebním, 

výtvarném a literárně - dramatickém oboru. Díky spolupráci pedagogů, žáků a rodičů vznikly 

virtuální koncerty, výstavy, či rozhlasová představení (viz bod 5 – Aktivity školního roku). 

Velkým kladem bylo značné prohloubení počítačové gramotnosti všech pedagogů, 

záporem potom ztížení společných aktivit mezi jednotlivými uměleckými obory.  

 

Až do doby uzavření školy usilovně pracovaly tyto soubory: dechový žákovský 

orchestr Kralupanka, swingový orchestr KralupSwing, pěvecké sbory Lištičky a Euphonia, 

komorní soubory Claresco, Flauto Melodico, houslový soubor Violino, kytarový soubor, 

komorní orchestr, několik souborů zobcových fléten, soubor bicích nástrojů, klarinetový 

soubor, soubor žesťových nástrojů a další. 

 

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 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, s výjimkou letošního roku pořádá pravidelné letní srpnové 

dílny. 

 

 

Dlouhodobě funkční je spolupráce s hudebním oborem ZUŠ Vrané, tanečním oborem 

ZUŠ Velvary a s Tanečním studiem p. Zuzany Štarkové. Pokračuje spolupráce se zámkem 

Veltrusy a nově se spolkem Hudba staví chrámy, který podporuje obnovu kostela 

v Zeměchách. Škola nově navázala spolupráci se Zámkem Nelahozeves a s Památníkem 

Antonína Dvořáka v Nelahozevsi. 

 

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

panuje i nadále tvůrčí a vstřícná atmosféra. 

 

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

rodičů i pozitivních ohlasů široké veřejnosti daří i nadále naplňovat vize, které si v roce 2012 

s nástupem nového vedení vytýčila. 

 

Školní řád školy naleznete na www.zuskralupy.cz,  

v žákovských knížkách a na oficiálních nástěnkách školy.  

 

 

 

Luboš Harazin, ředitel školy 

září 2020 

http://www.zuskralupy.cz/

