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Základní umělecká škola Františka Antonína Šporka  

      Výroční zpráva o činnosti školy 

     za školní rok 2017/2018 
 Základní umělecká škola Františka Antonína Šporka Lysá nad Labem je zřízena 

Městem Lysá nad Labem podle ustanovení § 35, § 84 odst. 2, písmeno e) zákona č. 128/2000 Sb. 

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu 

s ustanovením § 109 a § 177 – 180 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání.  

 

Název školy Základní umělecká škola Františka Antonína Šporka 

Sídlo školy   Školní náměstí 906 

    289 22 Lysá nad Labem 

Identifikační údaje:   IČO 67673457  IZO 102650365 

DIČ CZ 67673457   org. číslo 51 304 

          REDIZO 600051013 

    IČP 1003945830 

Kapacita školy  1100 žáků 

Vedení školy   Mgr. Vlasta Blažková – ředitelka 

    Bc. Zbyšek Erben – statutární zástupce ředitelky 

    Markéta Železná (Ostmeyerová), DiS. – zástupce pro pobočku  

v Milovicích 

Webové stránky  www.zuslysa.cz 

E-mail   info@zuslysa.cz 

Školská rada   není zřízena, její zřízení Školský zákon neukládá  

 

Vyučované obory    hudební     taneční 

    výtvarný     literárně-dramatický 

Místa poskytovaného vzdělání 

Lysá nad Labem  - výuka probíhá v hlavní budově ZUŠ 

 Obor hudební 

 Obor výtvarný 

 Obor taneční 

 Obor literárně-dramatický 

Kostomlaty nad Labem - výuka probíhá v budově ZŠ 

 Obor hudební 

Milovice – výuka probíhá v samostatné budově ZUŠ (od 1.10.2015) 

 Obor hudební 

 Obor výtvarný 

 Obor taneční 

Počet žáků 2017/2018:        899 (viz příloha – Výkaz o základní umělecké škole S 24-01) 
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1. Podmínky pro výuku 

 

Hlavní sídlo školy:  Školní náměstí 906, 289 22 Lysá nad Labem  

 18 učeben - z toho  

 2 odborné učebny pro výtvarný obor,  

 1 odborná učebna pro taneční obor,  

 1 odborná učebna pro hudební nauku 

 14 učeben pro hudební obor 

  koncertní sál - výuka literárně-dramatického 

oboru, žákovské koncerty 

 Galerie ve sklepě - prostor v suterénu budovy, kde 

lze pořádat pravidelné i mimořádné výstavy 

výtvarných prací žáků i jiných subjektů 

    

Pobočka: Školní 402, 289 21 Kostomlaty nad Labem   

 1 učebna pro potřeby výuky hudebního 

 oboru 

  koncertní sálek pro žákovské koncerty 

 možnost pořádat koncerty v kostele 

 možnost pořádat koncerty ve foyeru ZŠ 

 

Pobočka:  Náměstí 30.června 507, 289 23 Milovice  

 3 učebny pro hudební obor 

 1 učebna pro výtvarný obor 

 1 učebna pro taneční obor 

 možnost pořádat koncerty v obřadní síni MěÚ 

 možnost pořádat velké koncerty v KD Milovice 

 možnost pořádat koncerty v atriu MěÚ 
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2. Kapacita školy a prostorové podmínky 

 Od 1. 10. 2015 byla na základě naší žádosti navýšena kapacita školy, naše škola nyní 

disponuje kapacitou 1100 žáků. Tímto navýšením byly vyřešeny dlouholeté problémy s kapacitou, 

která byla díky demografickému vývoji v regionu stále naplněna a řada talentovaných žáků nemohla 

být přijata ke studiu. Se zvýšenou kapacitou a větším počtem žáků v Lysé nad Labem však souvisí i 

zvýšené nároky na prostory, ve kterých probíhá výuka. Naše škola již několik let bojuje 

s nedostatečnými podmínkami zejména pro výuku literárně-dramatického oboru a bicích nástrojů. Po 

několika letech a několika návrzích využít pro naše potřeby např. prostory v Jednotě, v č.p.13 na 

nám.B.Hrozného či bývalé budově PRIVUMu se naší škole začíná blýskat na lepší časy. Díky nutnosti 

zrekonstruovat střechu budovy byla zřizovatelem přijata myšlenka zrušit stávající podkrovní byty a v 

uvolněných prostorech vybudovat tolik potřebný sálek pro literárně-dramatický obor i další třídy 

hudebního oboru a skladové prostory. V současné době již máme v rukou studii podkrovních prostor, 

které poskytnou naší škole nejen sál pro literárně-dramatický obor se zázemím, ale i další tři – čtyři  

třídy pro výuku hudebního oboru. Přestavba, původně plánovaná na letošní rok, byla bohužel díky 

technickým problémům odložena na další školní rok.  

Přejeme si, aby projekt i jeho realizace proběhly co nejdříve. Naše škola tak získá výrazně lepší 

podmínky pro výuku a především, na rozdíl od předešlých návrhů, bude mít všechny své obory pod 

jednou střechou. To je pro nás velmi důležité vzhledem k řadě mezioborových představení a projektů, 

při kterých je vzájemný kontakt zásadním předpokladem.  

Pobočka v Kostomlatech nad Labem funguje bez potíží již řadu let. Díky podpoře vedení ZŠ a 

představitelů Kostomlat nad Labem máme k dispozici prostory v ZŠ. Snažíme se, aby děti navštěvující 

pobočku dostaly stejnou péči jako děti v našem hlavním sídle. V příštím školním roce dojde ke změně 

vedení v ZŠ a my věříme, že navážeme na dosavadní vzájemné dobré vztahy. 

Ve školním roce 2015/2016 byla za poměrně pohnutých okolností otevřena milovická 

pobočka a nyní máme za sebou první tři roky fungování. O stavební úpravy prostor tak, aby 

vyhovovaly provozu v ZUŠ a o materiální vybavení tříd se postaralo Město Milovice. V příštím 

školním roce nás však čeká stěhování do nových zrekonstruovaných prostor v areálu ZŠ Juventa. 

Svým umístněním bude základní umělecké vzdělávání pro velkou část milovických dětí přístupnější. 

V nových prostorách bude k dispozici dostatek prostoru pro další předpokládaný růst zájmu o výuku v 

ZUŠ.  Jen je pravděpodobné, že naše škola po přestěhování bude působit v nových prostorách pouze 

do konce školního roku 2018/2019, protože Město Milovice prostory připravuje pro svou vlastní ZUŠ 

a naše škola zřejmě dostane výpověď z výpůjčky prostor a  nebude moci v Milovicích dále pokračovat.  
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3. Materiální zabezpečení školy 

Hlavní sídlo školy:  

Hudební obor:  

 1 učebna pro hudební nauku a hudební seminář vybavená učebními pomůckami,  

interaktivní dotykovou tabulí, orffovským instrumentářem, ozvučnými trubkami,  

hifi věží, přenosným audiosystémem, počítačovým pracovištěm s možností používání  

hudebního softwaru, notovou tabulí, 15 ks notebooků pro výuku notačního programu a  

další využití ve výuce 

 13 učeben pro individuální a skupinovou výuku vybavených klavíry, keyboardy, 

notovými archivy, audiotechnikou, PC pro vedení povinné dokumentace i jako učební 

pomůcka 

 koncertní sál 

 Sklad hudebních nástrojů – obsahuje hudební nástroje pro použití při výuce i k 

pronájmu žákům 

Výtvarný obor: 

 1 učebna vybavená speciálními stolky a židlemi pro výtvarný obor, malířskými stojany, 

kopírkou, televizorem a DVD přehrávačem, výtvarným materiálem a potřebami, PC 

pracovištěm, elektrickou troubou  

 1 učebna - modelovna - vybavená hrnčířským kruhem, keramickou pecí a potřebami 

pro výrobu keramických děl, tiskařským lisem, sklad keramické hlíny, sklad glazur 

 Galerie ve sklepě 

 kabinet pro uložení výtvarných prací a materiálu, šatna, místnost s umyvadly, 

sklad 

Taneční obor: 

 Baletní sál vybavený zrcadly, speciální podlahovinou baletizol, gymnastickým 

kobercem, dalšími cvičebními pomůckami (míče švihadla, obruče..), kostýmy na 

vystoupení, plochým televizorem, videorekordérem a DVD přehrávačem, hifi 

soustavou, PC pro vedení povinné dokumentace a jako učební pomůcka, klávesy pro 

korepetitora 

 Šatna s vestavěnými skříněmi pro uskladnění kostýmů, WC, sprchový kout 
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Literárně-dramatický obor: 

 1 učebna (dělí se s výukou bicích nástrojů) pro individuální a skupinovou výuku 

vybavená molitanovými kostkami, kulisami a dalšími potřebami, TV a DVD, PC pro 

vedení povinné dokumentace a jako učební pomůcka  

 Koncertní sál pro výuku hromadného vyučování  

 Sklad kostýmů  

Zázemí pro zaměstnance 

 Sborovna – k dispozici kopírka, PC s připojením k internetu, lednice, automat na kávu, 

varná konvice, mikrovlnná trouba  

Všechny učebny jsou vybaveny počítači, které umožňují vést povinnou dokumentaci elektronickou 

formou a jsou i přínosem pro výuku – učitelé mohou využívat internet pro názorné ukázky. 

 

Pobočka Kostomlaty nad Labem: 

 1 samostatná učebna pro hudební nauku i individuální a skupinovou výuku vybavená 

klavírem, keyboardem, učebními pomůckami, Orffovským instrumentářem, hifi věží, 

notovou tabulí, kopírkou a PC pro vedení povinné dokumentace a jako učební pomůcka  

 Koncertní sálek využívaný pro pořádání žákovských koncertů 

Pobočka Milovice: 

 3 učebny pro hudební obor vybavené pianinem nebo klavírem, PC pro vedení povinné  

dokumentace a jako učební pomůcka 

 1 učebna výtvarného oboru vybavená tabulí, malířskými stojany, keramickou pecí, PC 

pro vedení povinné dokumentace a jako učební pomůcka 

 1 učebna tanečního oboru vybavená tabulí, audiotechnikou, zrcadly a baletní tyčí, 

učebními pomůckami (obruče, švihadla, míče, gymnastický koberec), PC pro vedení 

povinné dokumentace a jako učební pomůcka 

 šatna pro TO vybavená sprchovým koutem 

 sklad hudebních nástrojů 

 obřadní síň MěÚ – k dispozici pro veřejné koncerty 

 možnost pořádat koncerty a vystoupení v KD Milovice a atriu MěÚ 
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4. Investice, pořízení drobného majetku a opravy ve školním roce 2017/2018  

Investice ------- 

Opravy  

 rekonstrukce  skladovacích prostor pro VO v suterénu budovy 

 rekonstrukce příručního skladu pro úklid 

Nově pořízené vybavení 

Hudební nástroje a potřeby pro výuku 

 příčná flétna se zahnutou hlavicí 

 saxofon Yamaha2x 

 tenor Amati 

 trombon 

 5 x housle 

 klarinet 

 metalofon altový 

 tenorsaxofon 3x 

 altsaxofon 2x 

 příčná flétna 

 kytara včetně pouzdra 2x 

 altová příčná flétna  

 klavírní stoličky 2x 

 pedálový adaptér – 2x 

 elektrické bicí  

 trubka B 

 výstavní panely do VO 

 klávesy do Kostomlat nad Labem 

 klávesy do Milovic 

Nábytek 

 policové regály  - modelovna 

 žákovské židle - modelovna 

 nová nábytková sestava v učebně č. 16 

 spisové skříně - archiv 

 úprava nábytku v kanceláři a ředitelně - GDPR 
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Elektronika 

 notebook pro potřeby JazzOrchestra 

 

Celkové výdaje na uvedené nákupy   598 234,-Kč 

 

Běžné opravy a údržba, nákup materiálu  

 opravy a seřízení hudebních nástrojů 

 pravidelné ladění klavírů 

 údržba kancelářské techniky 

 nákup učebních pomůcek 

 nákup materiálu do VO 

 výroba kostýmů pro TO 

 nákup odborné literatury, předplatné časopisů (Učitelské noviny, Keramika, Dupito, 

Kytary, Divadelní noviny, Rukověť ředitele ZUŠ, Řízení školy + Speciál pro ZUŠ…) 

 nákup pracovních sešitů do HS 

 nákup notového materiálu 

 potřeby a materiál pro společná mezioborová představení a další vystoupení 

5. Pobočka v Kostomlatech nad Labem 

Hudební obor: 26 žáků v oboru hudebním  

 Vyučované nástroje:  kytara, housle, zobcová flétna, klavír, elektronické  

klávesové nástroje, HP, HN, HS 

 Pobočka je průběžně vybavována hudebními nástroji, spotřebním a notovým  

materiálem 

 Akce na pobočce: vánoční koncert, závěrečný koncert, koncerty pro MŠ, ZŠ, třídní 

přehrávky, průzkum hudebnosti v MŠ, několik vystoupení na vítání občánků, koncerty 

pro důchodce, Noc kostelů, ZUŠOPEN a další – viz příloha Akce 2017-2018 

6. Pobočka v Milovicích 

Hudební obor:  39 žáků – taneční obor 

   48 žáků – výtvarný obor 

    98 žáků – hudební obor 

Vyučované nástroje: kytara, housle, zobcová flétna, příčná flétna, lesní roh, tenor,  

o   klavír, elektronické klávesové nástroje, bicí nástroje, zpěv, HP, HS 
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 Pobočka je průběžně vybavována výtvarným, spotřebním a notovým materiálem a 

potřebnými pomůckami z prostředků Města Milovice a prostředků vybraných formou 

úplaty za vzdělávání 

 Akce na pobočce: vánoční koncert, závěrečný koncert, koncert  pro důchodce, třídní 

a žákovské koncerty, ZUŠOPEN – viz příloha Akce 2017-2018 
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7. Celoroční plán školy na školní rok 2017/2018 

Akce školy 

 žákovské koncerty (pravidelně 1- 2x každý měsíc) 

 třídní přehrávky všech učitelů 

 vánoční a závěrečný koncert žákovského orchestru v sále kina 

 představení pro školy v sále kina  

 představení pro veřejnost v sále kina 

 koncerty Jazz Orchestra 

 koncerty orchestru 

 koncerty pěveckých sborů (Ama musica, Filiorum musica, Voice Boys) 

 účast na soutěžích ZUŠ  

 účast na soutěžích jiných pořadatelů 

 účast na Festivalu ZUŠ  

 účast na ZUŠOPEN 

 koncerty na pobočce v Kostomlatech nad Labem 

 vítání občánků v Kostomlatech nad Labem 

 koncerty na pobočce v Milovicích 

 závěrečný koncert v sále KD Milovice 

 vítání občánků v Milovicích 

 vánoční, absolventská a závěrečná výstava prací žáků VO v Galerii ve sklepě 

 vánoční a závěrečná výstava prací žáků VO v Milovicích 

 společné projekty hudebního, tanečního a literárně-dramatického oboru 

 výzdoba sálu kina při školních představeních - práce žáků VO 

 zájezdy pro děti do pražských a dalších divadel 

 

Další vzdělávání učitelů 

 školení vedení školy v oblasti právních norem a řízení pedagogického procesu 

 semináře pro vyučující všech nástrojů dle nabídky vzdělávacích institucí 

 semináře pro vyučující LDO a VO 

 celostátní setkání ZUŠ – semináře  

 další školení podle nabídky ped. center a dalších subjektů 

 Cyklus seminářů 1. víkendová škola hry na ZFL - Pha  - 2 zaměstnanci 



 

 Výroční zpráva 2017/2018 

 

 Šrámkova Sobotka 

 Sbormistrovské kurz Kutná Hora 

Pedagogická a výchovná práce 

 implementace ŠVP do 6.ročníku I. a ve II.stupni 

 výchova dětí k potřebě kulturního vyžití aktivního i pasivního 

 snaha o co nejlepší zvládnutí problémů hlavního oboru  

 co největší účast žáků na veřejných koncertech, vystoupeních a výstavách 

 podpora komorní, souborové a orchestrální hry  

 důraz na prezentaci veškerého dění ve škole na veřejnosti 

 zlepšení informačního systému, pravidelná aktualizace www stránek 

 zapojení do kulturního života města 

Spolupráce s rodiči a veřejností 

 otevřený a komunikativní přístup k rodičům 

 možnost účasti rodičů ve vyučování 

 aktivní spolupráce s  Quattuor Artes z.s. – změna ve vedení spolku 

 aktivní spolupráce s rodiči při přípravě školních vystoupení a představení 

Spolupráce s jinými subjekty 

 MěÚ Lysá nad Labem 

 MěÚ Kostomlaty nad Labem 

 MěÚ Milovice 

 Městská knihovna Lysá nad Labem 

 Kino Lysá nad Labem 

 hasičský sbor Lysá nad Labem 

 ZUŠ středočeského kraje 

 Domov Mladá 

 CSZS Poděbrady 

 Spolek rodáků 
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8. ŠVP a učební plány 

 Od 1. 9. 2010 nabyl účinnosti Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání, 

podle kterého jsme v letech 2010-2012 vytvořili vlastní Školní vzdělávací program, který platí od 1. 9. 

2012. Žáci přípravného, 1. až 4. ročníku I. a II. stupně byli v roce 2017/2018 již vyučováni podle ŠVP. 

Materiál je k dispozici ve schránce před učebnou č. 9 v I. patře a na webových stránkách školy na 

www.zuslysa.cz v sekci O nás – Důležité dokumenty (vzhledem k jeho rozsahu není uveden v této 

výroční zprávě).  

 Pro stávající žáky 7. ročníku I. stupně platila výuka v hudebním a literárně-dramatickém 

oboru podle učebních plánů, vydaných ve Věstníku MŠMT Leden 1996, schválených MŠMT dne 26. 

června 1995 pod č. j. 18. 418/95-25 s účinností od 1. září 1995.  

 Pro taneční obor byly schváleny nové učební plány dne 1. 9. 2003, č. j. 17 620/2003-22 s 

platností od 1. 9. 2003, pro výtvarný obor byly učební plány v novém znění schváleny MŠMT ČR dne 

3. 5. 2002, č. j. 18 455/2002-22 s platností od 1. 9. 2002.  

H u d e b n í  o b o r 

   č. 2a     Hra na klavír 

   č. 2b  Hra na elektronické klávesové nástroje 

   č. 3   Hra na housle, violu, violoncello 

   č. 4  Hra na kontrabas 

   č. 5 a,b Hra na zobcovou flétnu 

   č. 6  Hra na flétnu, hoboj, klarinet, saxofon, trubku,  

     křídlovku, lesní roh, pozoun, baryton, tuba, bicí nástroje 

   č. 8  Hra na kytaru 

   č . 9  Hra na akordeon  

   č. 10  Pěvecká hlasová výchova  

   č. 12  Hra na klávesové, smyčcové, dechové nástroje, kytaru -   

     II. stupeň 

   č. 13  Pěvecká výchova a zpěv  

   č. 15  Příprava ke studiu na um. a ped. školách - hra na   klávesové, strunné,  

    smyčcové nástroje    

T a n e č n í  o b o r  

     Základní studium 

     Základní studium II. stupeň 

V ý t v a r n ý  o b o r 

     Základní studium  

     Základní studium II. stupeň 

        Rozšířené studium 

L i t e r á r n ě - d r a m a t i c k ý  o b o r 

   č. 36  Oddělení dramatické a slovesné 
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Přechod na výuku podle školního vzdělávacího programu 
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ročník 
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Přípravný 

ročník 

Přípravný 

ročník 

Přípravný 

ročník 

1. ročník 1. ročník 1. ročník 1. ročník 1. ročník 1. ročník 1. ročník 

 2. ročník 2. ročník 2. ročník 2. ročník 2. ročník 2. ročník 

  3. ročník 3. ročník 3. ročník 3. ročník 3. ročník 
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    5. ročník 5. ročník 5. ročník 

     6. ročník 6. ročník 
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1. ročník 1. ročník 1. ročník 1. ročník    

 2. ročník 2. ročník 2. ročník    

  3. ročník 3. ročník    

   4. ročník    
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Školní vzdělávací program platný od 1.9.2016 – seznam studijních zaměření 

VZDĚLÁVACÍ OBSAH HUDEBNÍHO OBORU 

Přípravné studium 

Studijní zaměření- Hra na klavír 

Studijní zaměření- Hra na klávesy 

Studijní zaměření - Hra na akordeon 

Studijní zaměření - Hra na housle 

Studijní zaměření - Hra na violu 

Studijní zaměření - Hra na violoncello 

Studijní zaměření- Hra na kontrabas 

Studijní zaměření - Hra na kytaru 

Studijní zaměření- Hra na baskytaru 

Studijní zaměření – Hra na elektrickou kytaru 

Studijní zaměření - Hra na zobcovou flétnu 

Studijní zaměření – Hra na flétnu 

Studijní zaměření – Hra na hoboj 

Studijní zaměření – Hra na fagot 

Studijní zaměření – Hra na klarinet 

Studijní zaměření – Hra na saxofon 

Studijní zaměření - Hra na trubku 

Studijní zaměření - Hra na tubu 

Studijní zaměření – Hra na lesní roh 

Studijní zaměření – Hra na pozoun 

Studijní zaměření – Hra na baryton 

Studijní zaměření – Hra na tenor 

Studijní zaměření - Hra na bicí nástroje 

Studijní zaměření – Sólový zpěv 

Studijní zaměření - Sborový zpěv 

Učební osnovy předmětů společných pro různá studijní zaměření 

VZDĚLÁVACÍ OBSAH VÝTVARNÉHO OBORU 

Přípravné studium 

Studijní zaměření - Výtvarný obor 

VZDĚLÁVACÍ OBSAH TANEČNÍHO OBORU 

Přípravné studium 

Studijní zaměření – Tanec 

VZDĚLÁVACÍ OBSAH LITERÁRNĚ-DRAMATICKÉHO OBORU 

Přípravné studium 

Studijní zaměření - Dramatika a slovesnost 
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9. Přijímací  řízení 

  Ke studiu v ZUŠ F. A. Šporka ve všech oborech jsou žáci přijímáni po talentových 

zkouškách. Od školního roku 2012/2013 jsou žáci zařazováni do jednotlivých studijních zaměření 

podle ŠVP. 

Zájemci splňující věkový limit pro přípravný ročník jsou zařazováni podle zvolených oborů do 

předmětu Hudební přípravka, Výtvarná tvorba, Taneční přípravka nebo Přípravná dramatická výchova. 

Na konci přípravného ročníku (nebo dvouletého přípravného studia) musí každý žák vykonat přijímací 

zkoušku do 1. ročníku. Jestliže již zájemci nesplňují věkový limit pro přípravný ročník, vykonají 

přijímací talentovou zkoušku a nastupují přímo do 1. ročníku. V tanečním, výtvarném a literárně-

dramatickém oboru jsou žáci přijímáni do oddělení adekvátně věku a vyspělosti.  

  Naše škola se snaží poskytovat základy uměleckého vzdělání co nejširšímu spektru dětí,   

a v případě zájmu i dospělým, avšak vzhledem k tomu, že každá ZUŠ je školou výběrovou, musí 

budoucí žáci splňovat základní předpoklady pro obor, který si zvolili. Jen tak je možné dosáhnout 

dobrých výsledků např. při přijímání našich žáků na umělecké školy, nebo při účasti v nejrůznějších 

soutěžích, i když tato kritéria  zdaleka nejsou smyslem základního vzdělávání v uměleckých oborech.  

 I ve školním roce 2017/2018 vnímáme další zvýšený zájem o výuku a díky povolené vyšší 

kapacitě od tohoto školního roku předpokládáme dlouhodobý pozvolný nárůst počtu žáků. Zvýšený 

zájem se projevuje nebývalou účastí rodičů a dětí na talentových zkouškách. Možnost přijmout větší 

počet žáků však neznamená, že budou rozvolněna a zmírněna pravidla pro přijímání žáků. Uvedený 

předpoklad růstu počtu žáků bude ovšem zabrzděn v případě vzniku samostatné ZUŠ v Milovicích. 

V uplynulých letech byl zaveden nový systém přijímacího řízení se zpřesněnými a zpřísněnými 

hodnotícími kritérii pro všechny obory tak, aby byla zajištěna průkaznost a jednoznačnost výsledků 

řízení. U talentových zkoušek hudebního oboru jsou přítomni nejméně dva ( zpravidla 3) pedagogové, 

což zaručuje objektivitu a také rychlejší průběh talentových zkoušek. Výkon každého zájemce je 

ohodnocen a zapsán do evidence - pro každý obor byl vytvořen odpovídající formulář. Tento systém se 

nám v praxi velmi osvědčil. Vzhledem k požadavkům § 183, zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), 

je při zveřejňování výsledků postupováno stejně, jako v případě středních škol. Každý uchazeč obdrží 

při talentové zkoušce registrační číslo, pod kterým jsou pak následně zveřejněny výsledky na úřední 

desce ve škole a na webových stránkách. Písemně obdrží Rozhodnutí pouze uchazeči, kteří nebyli 

přijati.   

 Systém slouží zároveň jako evidence zájemců, kteří úspěšně vykonali talentovou zkoušku, a 

nemohli být z kapacitních důvodů přijati. V případě, že se některý se stávajících žáků odhlásí ze 

studia, jsou tito zájemci kontaktováni a v případě trvajícího zájmu přijati. Toto řešení je snahou o to, 

umožnit základní umělecké vzdělávání všem, kdo mají zájem a splňují požadované předpoklady. 
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10. Údaje o pracovnících 

 

Učitelé      42 

 Z toho prac. důchodců    4 

 Z toho cizinců      0 

THP        1 

Dělnické profese      4 

Z toho prac. důchodců    1 

 Z toho cizinců      0 

Celkem     47 

Ženy na MD       2 

Přepočtený počet k 31. 8. 2018             31,8348 

11. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

 Část pedagogická 

Výuka ve škole byla v roce 2017/2018 zajištěna 42 pedagogy. Všichni pedagogové jsou kvalifikovaní. 

Z uvedeného počtu pedagogů jich 18 pracovalo na plný úvazek, zbytek na úvazky částečné. Tento stav 

je zapříčiněn požadavky na aprobovanost učitelů a závislostí na zájmu žáků o jednotlivé nástroje. Ne 

každý nástroj se těší takovému zájmu, aby bylo možno přijmout patřičně vzdělaného pedagoga na celý 

úvazek.  

 Část provozní 

Provoz školy je zajištěn 5 pracovníky – 1 kvalifikovaná pracovnice THP, 1 školnice, 1 

uklízečka, 1 uklízečka na pobočce v Milovicích. Zde si bezpečnostní situace vyžádala ještě přijetí 1 

pracovníka zajišťujícího bezpečnost  u vchodu do budovy. Z těchto provozních zaměstnanců jsou 2 na 

plný úvazek a 3 na částečný úvazek.  

 Účetnictví a mzdovou agendu zajišťuje smluvně sjednaná firma.  

12. Prevence sociálně patologických jevů 

 Základní umělecké školy jsou již z podstaty své činnosti samy o sobě významným článkem v 

prevenci sociálně patologických jevů. Základní umělecké vzdělávání poskytuje dětem nejen 

smysluplně strávený čas po školním vyučování a spoustu znalostí a dovedností v jednotlivých 

uměleckých oborech. Svým pravidelným, systematickým a převážně individuálním působením 

v dětech vychovává pracovní návyky, uvědomění si hodnoty a výsledků vlastní práce, schopnost 

posoudit kvalitu práce jak svých spolužáků, tak vlastní. Studiem v ZUŠ dítě získává rovněž vědomí 
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toho, že bez poctivé pravidelné práce se nemohou dostavit adekvátní výsledky – pravý opak toho, čím 

je každodenně ovlivňován např. v televizních reklamách. Díky vystoupením děti získávají zkušenosti 

s veřejnou prezentací vlastní práce.  

Důležitým prvkem základního uměleckého vzdělávání je i kolektivní práce ve všech oborech, nebo 

dokonce (jako v případě naší školy) mezi různými obory. Tady je v dětech pěstován pocit 

sounáležitosti, zodpovědnost ke kolektivu, dostavuje se radost ze společného výsledku, ať se jedná o 

výtvarný projekt, muzikál, společný koncert apod… Všechny tyto pozitivní dopady základního 

uměleckého vzdělávání jsou umocněny i osobním příkladem pedagogů a individuálním přístupem 

k žákům.  

Proto v naší škole jen velmi zřídka řešíme závažnější výchovné problémy. Pokud nastanou, řešíme je 

společně s vyučujícím i rodiči tak, aby dítě, které se dopustilo neadekvátního jednání, pochopilo, 

v čem udělalo chybu. Je navržena podpora ze strany vyučujícího. 

 

13. Účast v soutěžích ve školním roce 2017/2018 

  

Ve školním roce 2017/2018 byla Ministerstvem školství kromě jiných oborů vypsána soutěž ve 

hře na dechové nástroje, ve zpěvu, ve hře na bicí nástroje a přehlídka tanečních oborů. Naši žáci se 

těchto soutěží zúčastnili a získali řadu výborných umístění.. Dále se zejména žáci hudebního, 

výtvarného a literárně-dramatického oboru účastnili řady dalších soutěží vypisovaných jinými 

subjekty.  

Letošní školní rok znamenal pro naši školu skutečnou žeň výborných výsledků, Takové 

množství cen a umístění včetně vítězství v soutěžích, a to  i mezinárodních, naše škola nepamatuje. 
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14. Umístění našich žáků v soutěžích 

Mezinárodní  soutěže     
 

„Madame humanite 2017“ obor umístění  učitel 
 

1 Blanka Dohnalová VO medaile  H.Malíková, akad.mal. 

H.Malíková, akad.mal. 

H.Malíková, akad.mal. 

2 Michaela Hrušková VO medaile  

3 Klára Malinovská VO medaile  

III.Geneva  internationale competition     

1 Rudolf Grepl HO 1.cena  L.Čapek  

Karlovarská růžička      

1 Emma Šlechtová HO Zlaté pásmo  E.Belčikova  

2 Pavel Bárta HO Zlaté pásmo  E.Belčikova  

3 Rudolf Grepl HO stříbrné pásmo  L.Čapek  

Pro Bohemia Ostrava 

 

     

1 Rudolf Grepl HO 2.místo  L.Čapek  

2 Tereza Greplová HO Čestné uznání  J.Jehličková  

Broumovská klávesa  

 

    

1 Rudolf Grepl HO 2.místo  L.Čapek  

Beethovenovy Teplice      

1 Rudolf Grepl HO Čestné uznání I.st.  L.Čapek  

Celostátní kolo 

 

 

 

     

Oči dokořán – celostátní přehlídka VO     

           1 Berta Doubková              VO Bronzové pásmo  H.Malíková, akad.mal. 
 

Mladí pianisté hrají na klavír 

Steinway 
    

1 Emma Šlechtová            HO 2.místo  E.Belčikova  

2 Pavel Bárta                     HO   4.místo  E.Belčikova  

3 Rudolf Grepl                  HO 3.místo  L.Čapek  

Prague Junior Note      

            1 Pavel Bárta HO Čestné uznání  E.Belčikova  
 

 2 2 Emma Šlechtová HO Čestné uznání  E.Belčikova  

 3 Rudolf Grepl HO 3.místo  L.Čapek  

Mládí a Bohuslav Martinů      

1 Tereza Greplová HO Zlaté pásmo  J.Jehličková  

2 Rudolf Grepl HO Zlaté pásmo  J.Jehličková  

Pražský pěvec      

1 Tereza Suková HO Diplom za účast  J.Jehličková  

2 Tereza Greplová HO Diplom za účast  J.Jehličková  

3 Rudolf Grepl HO Čestné uznání  J.Jehličková  
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Flautování Jindřichův Hradec     

1 Markéta Ďurišová HO Stříbrné pásmo  M.Mikušková  

Dětská scéna                                                                                                                  

 1 Jan Němec  LDO   účast   K.Urbánková  

Krajská kola – bicí nástroje 

 1 Denis Kolář  HO   3.místo   L.Buk  

 2 David Richard Herčík  HO   diplom za účast  L.Buk 

 3 Daniel Šturm  HO   čestné uznání I.st. L.Buk 

Krajská kola  - zpěv 

 1 Barbora Čenská HO   2.místo   D.Klán 

 2 Šimon Zelený  HO   čestné uznání I.st. D.Klán 

 3 Rudolf Grepl  HO   2.místo   J.Jehličková 

 4 Tereza Greplová HO   2.místo   J.Jehličková 

 5 Anna Foltýnová HO   3.místo   D.Klán  

 6 Eliška Řeřichová HO   čestné uznání I.st. J.Jehličková  

 7 Kateřina Čermáková HO   3.místo   D.Klán 

 

Krajská kola –dechové nástroje 

 1 Štěpánka Bostlová příčná flétna  2.místo   M.Mikušková 

 2 Markéta Freibergová příčná flétna  2.místo   M.Mikušková 

 3 Mariana Burdová fagot   2.místo   P.Stříbrný 

 4 Vojtěch Šáfr  saxofon   3.místo   V.Andršt 

 5 Barbora Pavlíčková saxofon   3.místo   P.Stříbrný 

 6 Barbora Čenská zobcová flétna  2.místo   M.Mikušková 

 7 Lucie Kučerová zobcová flétna  3.místo   M.Mikušková 

 8 Jana Čiháková  lesní roh   2.místo   P.Chmelařová  

 9 Václav Zumr  trubka   3.místo   P.Chmelařová 

 10 Matěj Hejzlar  tenor   2.místo   J.Šťastný 

 

Krajská kola – Taneční obor 

 1 Choreografie Žně    bronzové pásmo K.Klánová 

 2 Choreografie  Listopad   stříbrné pásmo   K.Klánová 

 

Krajská kola Výtvarný obor   CSZS POděbrady  

1 Markéta Freibergová    3.místo   H.Malíková, akad.mal 

 2 Jana Randusová    2.místo   H.Malíková, akad.mal 

 3 Michaela Petrová    2.místo   H.Malíková, akad.mal 
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15. Žáci přijatí na školy uměleckého směru 

 

Výtvarný obor   škola           obor  vyučující 

Michaela Petrová  ČVUT  architektura     (H.Malíková, akad.mal.) 

 Tereza Grzesíková  SŠ uměleckořemeslná a oděvní   (H.Malíková, akad.mal.) 

Michaela Hrušková  SŠOGD Lysá grafický design   (H.Malíková, akad.mal.) 

Klára Šimková  SŠOGD Lysá grafický design   (H.Malíková, akad.mal.)

Natalie Urbánková  SŠOGD Lysá grafický design   (H.Malíková, akad.mal.) 

Eliška Součková  SŠOGD Lysá grafický design   (D.Hermanová Říhová.) 

Jana Randusová  Výtvarná škola Václava Hollara (H.Malíková, akad.mal.) 

Hudební obor 

 Adéla Ryšavá   Mezinárodní  konzervatoř Praha (J.Jehličková) 

16.  Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

Naše škola se ve školním roce 2017/2018 nebyla zapojena do žádného z rozvojových a 

mezinárodních programů.  

17.  Projekty financované z cizích zdrojů 

Sponzorské dary 

Naše škola nezískala ve školním roce 2017/2018 peněžní sponzorské dary. Školu však 

podporuje několik firem formou dodávky služeb buď zcela zdarma nebo levnější – např. Jan Hrabec – 

tvorba a údržba www stránek, Petra Tesařová – grafická úprava dokumentů, podoba www stránek, 

GrafPoint – návrh a tisk plakátů, IRE Milovice – bezplatné zapůjčení výstavních panelů. Podporu řady 

rodičů nacházíme i při zajištění odvozu hudebních nástrojů a spolupráci při námi pořádaných akcích – 

pomoc při představeních, výroba kostýmů či rekvizit, organizační podpora. Děkujeme všem, kdo nás 

jakýmkoliv způsobem podporují!! 

Granty, projekty 

Naše škola se ve školním roce 2017/2018 zapojila do 1 projektu spolufinancovaných z cizích 

zdrojů. „QUATTUOR ARTES“ (přidělena dotace z MěÚ na podporu činnosti spolku). 
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18.  Spolupráce s odborovými organizacemi a dalšími partnery 

Odbory:  V ZUŠ F. A. Šporka není organizována žádná odborová organizace.  

Zřízovatel: Zásadním partnerem pro naši školu je zřizovatel - Město Lysá nad Labem  

Další partneři: Při ZUŠ F. A. Šporka funguje zapsaný spolek „QUATTUOR ARTES“ (Čtvero 

umění), se kterým naše škola velmi úzce spolupracuje - viz níže samostatná 

kapitola.  

   Spolupracujeme také s provozovatelem místního kina panem Lukášem  

   Fuchsem. V sále kina jednak pořádáme koncerty a představení, které se  

   nevejdou do našeho koncertního sálu, jednak spolupracujeme na různých  

   kulturních akcích.  

 Naši žáci vystoupili také na Výstavišti v Lysé nad Labem v rámci výstavy Senior a dalších 

 Škola také spolupracuje se Spolkem rodáků, Městskou knihovnou v Lysé nad Labem, CSZS 

Poděbrady, Domov na zámku, Dětský domov Milovice, Domov Milovice, RC Milovice, Hasičská 

dechová hudba, ZUŠ středočeského kraje a další. 

19. Spolek Quattuor Artes (čtyři umění) 

Již delší dobu jsme spolu s výborem Rady rodičů zvažovali možnost transformace do 

občanského sdružení, které má větší možnosti využívat ke své činnosti vnější zdroje. Rozhodli jsme se 

proto založit spolu se zástupci rodičů občanské sdružení (podle NOZ nyní zapsaný spolek) Quattuor 

Artes. V rejstříku Ministerstva vnitra je náš spolek veden od 5. 6. 2012. V začátku školního roku 

2013/2014 byl na valné hromadě zvolen výbor spolku a jsou učiněny potřebné technické kroky 

(založení účtu, převod prostředků z účtu rady rodičů, registrace na finančním úřadě). Nyní již spolek 

funguje v podstatě stejně jako Rada rodičů, jen s většími možnostmi a již se aktivně zapojuje do života 

školy i kulturního života v Lysé nad Labem. Základ činnosti spolku tvoří podpora Základní umělecké 

školy Františka Antonína Šporka a jejích žáků. Kromě této podpory se spolek aktivně zapojuje do 

kulturního dění v našem městě.  

Spolek poskytuje věcné dary našim absolventům (v letošním roce 51 absolventů), spolupracuje 

při organizaci nejrůznějších školních projektů především poskytnutím materiálního zabezpečení - např. 

občerstvení pro vystupující děti, poskytuje prostředky na zájezdy žáků na představení do pražských 

divadel či na další akce (soustředění pěveckého sboru Ama Musica, Filiorum musica, Voice Boys, 

soustředění tanečního oboru). Pravidelně spolek oceňuje úspěchy žáků v krajských a celostátních 

kolech soutěžích, za školní rok 2017/2018 je oceněno úctyhodných 68 žáků.  

Spolek také může žádat o dotace z MěÚ – zejména z  Programu na podporu kultury města Lysá 

nad Labem či Programu na činnost společenské organizace pracující s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé 

nad Labem – na společně organizované koncerty, popř. soustředění pěveckých sborů a další akce. 
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20.  Činnost jednotlivých oborů 

Hudební obor 

Činnost nejpočetnějšího oboru ve škole – hudebního (546 žáků) - byla ve školním roce 

2017/2018 opět velmi pestrá a bohatá. Každý z učitelů uspořádal vlastní třídní večer, na kterém 

vystoupili všichni žáci; to je ostatně školním pravidlem – každý žák by měl alespoň jednou za rok 

předvést to, co se naučil, veřejně. Často učitelé spojí své síly a uspořádají společný třídní večer – 

přináší to programovou pestrost i větší povědomí dětí a rodičů o problematice jiných nástrojů. Někteří 

kolegové zvládnou třídní večery i dva.  

Pravidelně se také konaly Žákovské koncerty v sále školy, kde mohou posluchači vyslechnout 

skutečně bohatý program - pestrý repertoár, široký výběr nástrojů i věkové rozložení vystupujících. 

Vzhledem ke stoupajícímu počtu žáků a s tím spojeným vyšším počtem účinkujících se nyní žákovské 

koncerty konají většinou 2x měsíčně. Konal se rovněž „Adventní koncert“ v sále školy, řada koncertů 

spojených s vánočním obdobím na všech pracovištích. 

Velký počet přihlášených soutěžících do školního kola soutěže ZUŠ si vyžádal samostatné 

koncerty pro zpěv a dechové nástroje. 

Již řadu let funguje Jazz Orchestra, který školu výtečně reprezentuje na řadě akcí ve městě i 

v širokém okolí. Letos kromě jiných například žáci vystoupili na výročí SZeŠ v Poděbradech a na 

lyském festivalu „Lysá žije!“. Zapojil se také do akce ZUŠOPEN, kdy vystoupil před místním kinem 

na samostatném koncertě. 

Ve škole pracuje také řada komorních souborů, ve kterých mohou děti získat první zkušenosti 

se společným muzicírováním – kytarový orchestr (vystupuje pravidelně na „Kytarové noci“ v sále 

kina), kytarová tria, dechové komorní soubory.  

Stálicí je již Pěvecký sbor „Ama Musica“, který má za sebou řadu vlastních písničkových 

představení, a velmi aktivně se zapojuje také do společných muzikálových představení, která 

pořádáme (Žába mastičkářka, Král zbojníků, Inspekce vodníků v Čechách, Večer plný hvězd, Vivat 

musical!, Sporck persona baroque, 12, Sindibád, Jede král!!). Sbor je malou výkladní skříní naší školy 

a velmi často ji také reprezentuje – např. každoročně na „Mši pro stonožku“ v Chrámu sv.Víta na 

Pražském hradě. Těleso si může díky šíři repertoáru klidně troufnout i na samostatné koncerty. 

Pravidelným hostem je sbor rovněž na rozsvěcení vánočního stromu na náměstí v Lysé nad Labem, ve 

Stratově. Perličkou v práci sboru bylo vystoupení na vánočním koncertě Petra Kotvalda, který se konal 

na Výstavišti. 

Vzrůstající počet a věkové rozdíly šikovných sboristů si vyžádaly vznik dalších dvou sborů – 

Filiorum Musica – pro mladší děti, a chlapecký sbor Voice Boys. Rovněž tyto sbory se aktivně 
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účastní života školy a často a rády vystupují nejen na půdě školy, ale i např. na Výstavišti, v kostele 

sv.Jana Křtitele, v kině.  

Od září 2009 funguje komorní orchestr, ve kterém mohou rozvíjet svou schopnost souhry a 

kolektivního ducha žáci smyčcového oddělení a žáci hrající na dechové dřevěné nástroje, kteří nemají 

možnost vystupovat v rámci Jazz Orchestra. I přes krátkou dobu trvání má za sebou řadu úspěšných 

vystoupení, na kterých se uvedl nejen jako těleso s vlastním programem, ale také ve spojení 

s zmíněným pěveckým sborem. Různorodé věkové složení orchestru a s tím spojená různá úroveň 

dovedností si vyžádalo vznik „malého“ orchestru, kde se děti připravují pro vstup do toho velkého . 

Orchestr vystupuje nejméně dvakrát ročně v sále kina, zpravidla i s pěveckým sborem. V letošním 

školním roce orchestr již podruhé hostoval na Festivalu komorních orchestrů v Horních Počernicích. 

Výtvarný obor  

Druhým nejpočetnějším oborem školy je obor výtvarný (176 žáků). Již řadu let je aktivita i 

kvalita výstupů výtvarného oboru velmi vysoká. Stačí nahlédnout do výsledkových listin soutěží, 

kterých se žáci účastní. V letošním školním roce se práce žáků VO opět zúčastnily soutěže pořádané 

CSZS Poděbrady v rámci výstavy Senior 2018 a řady dalších. Naši žáci si odnesli řadu ocenění – viz 

Účast žáků v soutěžích. Žáci VO byli rovněž  oceněni v mezinárodní soutěži „Madame Humanité“ O 

kvalitě práce ve výtvarném oboru svědčí žáci přijatí na střední nebo vysoké školy s výtvarným 

zaměřením – viz Žáci přijatí na střední školy s uměleckým zaměřením.  

Soutěže však nejsou zdaleka jediným viditelným projevem práce oboru. V Galerii ve sklepě 

byla letos opět uspořádána výstava prací žáků, na které mohou svá dílka veřejně prezentovat. Letošní 

školní rok byl také bohatý na absolventy výtvarného oboru, byla jim proto věnována mimořádně 

zdařilá samostatná absolventská výstava. Práce dětí mohou shlédnout i při mimořádných výstavách 

návštěvníci Městské knihovny. 

V letošním školním roce se z technických důvodů ( OHS uzavřela kvůli vlhkosti Galerii ve 

sklepě) nekonala vánoční výstava. Jsme rádi, že po proběhlé opravě a odizolování zdiva už další 

výstavy mohly proběhnout obvyklým způsobem. Možnosti vystavování se navíc vylepšily instalací 

speciálních výstavních panelů, které jsou jak statické, tak mobilní pro vystavování mimo budovu školy 

(např.ve foyeru kina apod.). 

V posledních letech je výtvarný obor také velmi důležitou složkou společných muzikálových 

představení – v letos např. při baletním představení Zlatovláska. A jak se mohou výtvarníci účastnit 

takových představení? Tvorbou nádherných kulis a výzdoby, bez kterých by naše představení ztrácela 

část své jedinečnosti. Starší žáci si tak mohou vyzkoušet základy scénografie a rozšiřují si tímto 

způsobem svůj výtvarný potenciál. Výtvarné práce našich výtvarníků jsou vystavovány i ve foyeru 

kina při školních představeních. 
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Taneční obor 

 Počet žáků tanečního oboru (122) i jejich zdařilá vystoupení dávají tušit jeho rostoucí úroveň. 

Žáci tanečního oboru se objevují jako hosté na třídních večerech hudebního oboru, bez tanečních čísel 

si nelze představit muzikálová představení. Žáci tanečního oboru se ve školním roce 2017/2018 

objevili v představení Inspekce vodníků v Čechách a především v autorském představení Daniela a 

Kateřiny Klánových s názvem Zlatovláska. Díky využití animací na promítacím plátně jsou naše 

představení opět o něco pestřejší a zajímavější a dávají mladým baletním umělcům pocit velkého pódia 

a velkolepé události. Mladé taneční naděje vystoupily také na přehlídce tanečních oborů 

Středočeského kraje v Kolíně a jako hosté rovněž na vystoupeních ZUŠ Slaný. V letošním školním 

roce se náš taneční obor zúčastnil soutěže ZUŠ, kde v krajském kole získal nejen 2. a 3. místo, ale i 

ocenění za výběr námětu – Žně a za dynamiku v tanci – Listopad. 

 Jako ve všech oborech je zde uplatňována zásada, že každý žák by měl alespoň jednou do roka 

veřejně předvést své dovednosti, v představeních proto nevystupují jen žáci „vybraní“, ale možnost se 

prezentovat dostane bez rozdílu věku a úrovně každé dítě navštěvující taneční obor.   

Literárně-dramatický obor 

 Roste i náš literárně-dramatický obor, a to nejen co do počtu žáků (45). Vystoupení LDO se již 

stala nepostradatelnou součástí života školy. Děti moderovaly filmový festival Mental Power, 

účinkovaly v RC Milovice, na Zámeckých prknech v Kolíně, na Vaňáles v Poděbradech a dalších. 

Významný podíl mělo naše LDO i v představení „Inspekce vodníků v Čechách“, kde se postaralo o 

všechny dramatické výstupy. Společně také navštěvují divadelní představení v pražských divadlech. 

Z celé činnosti literárně-dramatického oboru je znát snaha o praktické využití ve výuce 

získaných dovedností a podpora samostatného a tvůrčího přístupu k práci. Je s podivem, že v tak 

stísněných podmínkách výuky vznikají tak rozsáhlé aktivity. Stejně jako loni, i letos doufáme, že již 

v příštím roce bude moci náš literárně-dramatický obor rozvíjet své kvality v novém vhodnějším 

prostředí zrekonstruovaného 4.nadzemního podlaží naší školy. 

Pobočka v Kostomlatech nad Labem 

 Kostomlatská pobočka funguje stabilně již řadu let. Práce vyučujících je zde skutečně znát. 

Během školního roku zde naši žáci vystoupili celkem na cca 19 akcích pořádaných nejen naší školou, 

ale i ve spolupráci s OÚ Kostomlaty nad Labem, ZŠ Kostomlaty, domovem důchodců atd. 

Pravidelnými vystupujícími jsou naši žáci při vítání občánků v Kostomlatech nad Labem. Na nepříliš 

vysoký počet žáků jsou např. vystoupení malého orchestru a sboru až neuvěřitelná. Je to možné pouze 

díky aktivitě, pracovního nadšení a vysokého nasazení vyučujících.  
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Pobočka v Milovicích  

Ke vzniku pobočky v Milovicích a k tomu nutnému navýšení kapacity školy přispěli zásadní 

měrou představitelé obou měst – jak Lysé nad Labem, tak Milovic. Jejich aktivní zapojení do 

schvalovacího procesu jistě přispělo k souhlasnému stanovisku MŠMT. Veškeré vybavení pobočky a 

stavební úpravy prostor tak, aby vyhovovaly potřebám ZUŠ, financovalo Město Milovice. Obě města 

spolu uzavřela dohodu o spolupráci a podpoře pobočky ZUŠ v Milovicích. Pobočka v Milovicích 

zahájila kvůli technickým problémům svůj provoz až k 1.10.2015, ale přes počáteční obtíže se zdá, že 

se provoz na pobočce rozběhl správným směrem a funguje bez větších problémů. Podařilo se 

uspořádat několik zdařilých koncertů v obřadní síni MěÚ, žáci vystoupili pro milovické důchodce, 

každý učitel uspořádal třídní večer svých žáků. Velmi zdařilým počinem byl únorový  koncert v atriu 

MěÚ, jako náhrada za vánoční koncert odpadlý kvůli technickým problémům v KD. Mimořádným 

počinem byla závěrečná  - tentokrát- samostatná vystoupení hudebního a tanečního oboru opět v sále 

KD Milovice. Zde se představil značný počet žáků těchto oborů a celá vystoupení sklidila velký 

úspěch. Na výkonech dětí bylo znát, že již pokročily o rok dále a jejich umění ztratilo začátečnický 

nádech. Pobočka se rovněž zapojila do akce ZUŠOPEN výtvarnou výstavou a koncertem v obřadní 

síni. Celkem v letošním školním roce na pobočce proběhlo 20 akcí. Máme radost, že i přes tak krátkou 

dobu existence vykazuje naše pobočka v Milovicích takovou aktivitu i výsledky. 

Nad dalším osudem pobočky však visí velký otazník. Jednak nás čeká v podzimních měsících 

stěhování do nových prostor, které Milovice pro potřeby základního uměleckého vzdělávání budují 

v areálu ZŠ Juventa. Což by samo o sobě bylo velmi pozitivní zprávou, protože stávající prostory pro 

výuku by v následujících letech již přestaly stačit narůstajícímu zájmu o umělecké vzdělávání v 

Milovicích. Zároveň však Město Milovice odsouhlasilo zřizovací listinu vlastní ZUŠ a bude žádat 

MŠMT o samostatnou školu, je tedy pravděpodobné, že naše pobočka ZUŠ bude v Milovicích 

fungovat pouze do konce školního roku 2018/2019.  
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21. Semináře a školení 

Průběžné vzdělávání 

Sbormistrovské kurzy Pardubice - celoroční   J.Erbenová 

Jednorázové semináře a školení 

Akce         Zúčastnění pedagogové 

GDPR        A.Wolfová, Z.Erben  

Školský zákon  - změny 2016, 2017    Z.Erben 

Celostátní setkání učitelů hudební teorie   L.Pecháčková 

Datové schránky      A.Wolfová   

Komorní hra       M.Mikušková 

Klavírní inspiromat      L.Pecháčková 

Klavírní seminář I.Klánského    T.Babinská, L.Čapek,  

       E.Bednářová, E.Belčikova,  

        J.Jehličková 

Arteterapie       D.Hermanová Říhová 

Novinky ve školním roce 2017/2018    Z.Erben  

Celostátní setkání vedoucích prac. ZUŠ   Z.Erben, M.Ostmeyerová 

Využití nových metod v tanečním oboru   K.Klánová, L.Suková 

Výtvarná laboratoř      H.Malíková, M.Volvovičová 

Reflexe aktuálních prostředků EKN    J.Erbenová 

Základy dirigování pro učitele ZUŠ    P.Stříbrný 

Problémový žák      A.Žáková 

GDPR ve školství      M.Ostmeyerová 

GDPR        Z.Erben 

Workshop „Slyšet jinak“     M.Sommerová 

Klavírní seminář A.Vlasákové    J.Erbenová 

Seminář hudební teorie     L.Pecháčková 

Klavírní seminář I.Klánského    E.Belčikova 

Seminář GDPR Visk      Z.Erben 

Nové metody ve výuce smyčcových nástrojů  J.Ferles 

Seminář VO Hořice      H.Malíková, M.Volvovičová 

GDPR        všichni zaměstnanci 

Seminář Zástupce ředitele     M.Ostmeyerová 
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22. Prostředky vynaložené na vzdělávání zaměstnanců 

 

*uvedeny ceny seminářů bez cestovních náhrad 

 

 

 

 

 

GDPR 2299 

Seminář TO 500 

Spisová služba 1300 

Seminář Oči dokořán 2x 1300 

Seminář o výchově a vzdělávání 990 

Sbormistrovský kurz 3x 1392 

Zástupce ředitele 1900 

Celostátní setkání učitelů hudební teorie 3990 

Komorní hra 2 x 1400 

Klavírní inspiromat  500 

Klavírní seminář I.Klánského 7x 5600 

 Klavírní seminář 1600 

Klavírní improvizace 300 

 Seminář TO 2x 1198 

Nové metody výuky HN 400 

Sbormistrovký kurz 2000 

Nové metody výuky strunných nástrojů 440 

Šrámkova Sobotka 2920 

Reflexe akt.prostředků EKN 500 

GDPR 3962 

Celostátní setkání vedoucích prac. ZUŠ 3128 

Využití nových metod v tanečním oboru 2x 1300 

Výtvarná laboratoř 2x 5980 

Základy dirigování pro učitele ZUŠ 790 

Problémový žák 1200 

GDPR ve školství 2x 2670 

GDPR – všichni zaměstnanci 35695 

Celkem 85254 
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23. Seznam odebíraného odborného tisku a SW 

 

       Učitelské noviny 

       Školství 

       Keramika a sklo 

Amos 

Golem 

       Řízení školy 

       Tvořivá dramatika 

       Dupito 

       Creativ  

       202 dokumentů ředitele školy 

       Kartotéka 

       Rukověť základní umělecké školy 

       Divadelní noviny    
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24. Externí kontroly v roce 2017/2018 

 

12/2017 kontrola hospodaření v roce 2017 – zřizovatel bez závad  

10/2017        Kontrola KHS – ochrana zdraví –   nalezena plíseň a oprýskaná omítka 

v suterénu v Galerii ve sklepě (prostory nejsou určeny pro výuku) – odstraněno 

v průběhu školního roku .   

05/2018        Kontrola hospodaření za rok 2017 – zřizovatel bez závad 

25. Hospodaření organizace v roce 2017  

Naše škola hospodaří s prostředky z několika zdrojů. Státní dotace jsou určeny na platy a 

povinné odvody, dotace zřizovatele na provoz a nákup učebních pomůcek, výnosy z vlastní 

doplňkové činnosti. Škola používá při účtování jako hospodářský rok rok kalendářní, proto zde budou 

uvedeny cifry odpovídající poslednímu ukončenému kalendářnímu roku (2017). Zřizovatel Město 

Lysá nad Labem dále hradí za naši školu výdaje za spotřebu plynu, tyto prostředky však nejdou 

přímo do rozpočtu školy, nejsou zde proto uvedeny.)  

Hospodaření ZUŠ F. A. Šporka v roce 2017  

Výnosy     

  Státní dotace  - PLATY 15516926 

  Dotace MěÚ 180000 

 Dotace MěÚ Milovice 

Nákup hud. 

nástrojů, 

materiálu 

  Úplata za vzdělávání 2010588 

  Ostatní výnosy - úroky, atd. .  439636 

  Výnosy z doplňkové činnosti 480385 

celkem   18147150 

Náklady    

  Státní dotace – platy a odvody 15516926 

  Provozní náklady 2205103 

  Náklady na doplňkovou činnost 231277 

celkem   17953306 

Hospodářský výsledek za rok 2017   193844 

Hospodářský výsledek byl po schválení ZM převeden do rezervního fondu a fondu odměn.  
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26. Doplňková činnost školy 

Naší škole byla Zřizovací listinou ze dne 23. 6. 2005 povolena následující doplňková činnost: 

 Pronájem nebytových prostor 

 Pronájem a půjčování věcí movitých 

 Mimoškolní výchova a vzdělávání 

 Vydavatelské a nakladatelské činnosti 

 Výroba, rozmnožování, nahrávání a produkce zvukových a zvukově obrazových 

záznamů 

 Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících k zábavě 

 Pořádání odborných kurzů a jiných vzdělávacích akcí 

Ve školním roce 2017/2018 z těchto činností škola provozovala  pronájem a půjčování věcí movitých 

(hudební nástroje na základě smlouvy, pronájem prostor - Autoškola), mimoškolní výchova a 

vzdělávání (Studio Šikulka pro 4-leté děti, QUANTUMTET), pořádání kulturních produkcí.  

 Výnosy z DČ jsou použity během školního roku k podpoře hlavní činnosti a úhradě ztráty 

z hlavní činnosti na konci roku, v roce 2017 činily výnosy více než 480 000,-.  
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27. Vlastní hodnocení 

Letošní školní rok byl druhým ve tříletém období vlastního hodnocení. Pro období 2016 – 2019 

 byla zvolena tato zaměření:   

Rozjezd pobočky v Milovicích 

Funkčnost a celková úroveň webových stránek školy 

Letos jsme obeslali učitele i rodiče z Milovic dotazníkovým šetřením  s těmito výsledky: 

Pobočka v Milovicích - zkušenosti z 3 let fungování - zaměstnanci 

Celkem respondentů: 11 

Shrnutí výsledků 

1. Možnost zaměstnání na pobočce v Milovicích jsem 

velmi rád přivítal/a 10   90.9% 

je to pro mě práce 1   9.1% 

velmi zvažoval/a 0   0% 

Celkem odpovědí 11   

2. Mám pocit, že pobočka funguje stejným způsobem jako pracoviště v Lysé nad 

Labem 

určitě ano 6   54.5% 

spíše ano 5   45.5% 

spíše ne 0   0% 

určitě ne 0   0% 

Celkem odpovědí 11   

3. Všechny důležité informace pro chod pobočky a moji práci se ke mě vždy dostanou 

určitě ano 10   90.9% 

spíše ano 1   9.1% 

spíše ne 0   0% 

určitě ne 0   0% 

Celkem odpovědí 11   
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4. S milovickými rodiči mám převážně dobré zkušenosti, probíhá bezproblémová 

komunikace 

určitě ano 4   36.4% 

spíše ano 7   63.6% 

spíše ne 0   0% 

určitě ne 0   0% 

Celkem odpovědí 11   

5. S materiálními podmínkami pro výuku v Milovicích jsem spokojen/a 

určitě ano 5   45.5% 

spíše ano 6   54.5% 

spíše ne 0   0% 

určitě ne 0   0% 

Celkem odpovědí 11   

6. S podmínkami pro vystupování mých žáků jsem spokojen/a 

určitě ano 2   18.2% 

spíše ano 0   0% 

spíše ne 7   63.6% 

určitě ne 2   18.2% 

Celkem odpovědí 11   

7. Na pobočce v Milovicích je dobrý a spolupracující kolektiv 

určitě ano 10   90.9% 

spíše ano 1   9.1% 

spíše ne 0   0% 

určitě ne 0   0% 

Celkem odpovědí 11   

8. Jak jste spokojeni s organizaci akci v Milovicích ze strany vedení školy? 

Ano 8   80% 
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Spíše ano 1   10% 

Spíše ne 1   10% 

Ne 0   0% 

Ostatní 0   0% 

Celkem odpovědí 10   

9. Pro svou další práci na pobočce bych potřeboval/a: 

1) Prostory pro koncerty a normální přístup úřadu 

2) Třídy a koncertní sál. 

3) Vlastní třídu, která souvisí s ochotou městského úřadu vybudovat potřebné prostory. Samozřejmě i odpovídající    

     koncertní sál pro zuš Milovice. 

4) Svou vlastní třídu 

5) Stálou korepetici pro přípravný ročník, přístavnou tyč, odpovídající prostor pro vystoupení TO, prospělo by lepší 

propojení oborů (spolupráce je nyní hlavně s VO) a hudební podpora (stříhání hudby, nahrávání hudby) 

6) Lepší prostory pro koncerty a vystoupení, lepší komunikace s úřadem 

7) Interaktivní tabule + kvalitní zvuk. Přenosné reprobedny + mikrofon, přehrávač flash, mp3 

8) Krome technickych veci na bici, jako jsou palicky, obal na hardware, ucebnice apod. V podstate nic. 

9) Doplnit třídu nábytkem pro uskladnění materiálu a prací, další místnost jako sklad 

 

 

Z dotazníkového  šetření mezi učiteli z Milovic je znát, že pobočka v Milovicích se zdárně 

rozvíjí a její provoz neprovázejí žádné zásadní problémy. Z anonymních názorů učitelů vyučujících na 

pobočce v Milovicích je znát, že materiální a pracovní podmínky včetně fungujícího kolektivu a 

vedení  jsou  až na výjimky dobré, ale téměř všechny kolegy trápí prostor pro vystupování žáků, který 

ve stávajících prostorách není. Ne příliš vhodný je i prostor pro velké koncerty a vystoupení. Stejné 

problémy však trápí i naše hlavní pracoviště v Lysé nad Labem.  

Vzhledem ke stěhování pobočky v Milovicích do nových prostor v nejbližší budoucnosti se 

tento problém částečně vyřeší. Otázkou je, zda budeme moci v Milovicích pokračovat i v dalším 

období, protože Milovice si zažádají o vlastní ZUŠ. Pokud všechno půjde obvyklým způsobem, naše 

škola v červnu 2019 v Milovicích skončí. 
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3 roky fungování pobočky ZUŠ F.A.Šporka v Milovicích 

dotazník pro rodiče 

Celkem respondentů: 78 

Shrnutí výsledků 

1. Vznik pobočky ZUŠ v Milovicích jsem přivítal/a 

určitě ano 75   97.4% 

spíše ano 2   2.6% 

spíše ne 0   0% 

určitě ne 0   0% 

Celkem odpovědí 77   

2. Měl/a jsem povědomí o způsobu fungování základní umělecké školy 

určitě ano 34   44.2% 

spíše ano 29   37.7% 

spíše ne 11   14.3% 

určitě ne 3   3.9% 

Celkem odpovědí 77   

3. Moje dítě navštěvuje tyto obory: (více možných odpovědí) 

hudební 49   51% 

výtvarný 25   26% 

taneční 22   22.9% 

Celkem odpovědí 96   

4. Na ZUŠ se mi líbí: (více možných odpovědí) (nepovinná otázka) 

způsob výuky 45   20.4% 

chování učitelů 46   20.8% 

chování vedení školy 24   10.9% 

celkové fungování 46   20.8% 

akce pořádané ZUŠ (koncerty, výstavy, vystoupení) 31   14% 
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výsledky vzdělávání 22   10% 

Ostatní 7   3.2% 

Celkem odpovědí 221   

Jiná odpověď: 

 

 Snazší dostupnost než v Lysé pro děti z Milovic 

 pěvecké sbory, soubory 

 zatím nemůžu posoudit, syn začal chodit teprve tento rok 

 zatím nemám zkušenost 

 podpora nadaných dětí 

 chodíme od září,až tak velké zkušenosti ještě nemám,ale co jsme poznali, tak jsme spokojený 

 Obor a předmět jsme vybrali i podle učitelky. Práci učitelek jsme viděli na dni otevřených dveří. 

Paní učitelka Železná si s naší dcerou dobře rozumí a její přístup se mi líbí. 

 

5. Na ZUŠ se mi nelíbí, mám výhrady k: (více možných odpovědí) (nepovinná otázka) 

způsobu výuky 2   5.3% 

chování učitelů 2   5.3% 

chování vedení školy 1   2.6% 

celkové fungování pobočky 1   2.6% 

organizace akcí školy - koncerty,výstavy, vystoupení 5   13.2% 

výsledky vzdělávání 1   2.6% 

Ostatní 26   68.4% 

Celkem odpovědí 38   

Jiná odpověď: 

 

 Prostory pro vystoupeni 

 jsem spokojena, nemam co zaskrtnout, ale dotaznim me tak dal nepusti 

 Nemám připomínek 

 Nemám výhrady 

 Zatim nemam. 

 nic mne nenapadá 

 nevím 

 dcerka by chtěla navštěvovat ještě obor výtvarný,talentovaný udělala ale nedostala z důvodu 

nedostatku místa 
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 nemám výhrady 

 Žádné 

 nic 

 uvítala bych více pomoci a rady při malování 

 Nic 

 dcera chodí 4. rokem na balet a má ve skupině nováčky 

 .. 

 nemůžu prozatím posoudit 

 POKUD MÁM VÝHRADY ŘEŠÍM JE NAMÍSTĚ 

 nemam vyhrady 

 jsem spokojená 

 nemám výhrady 

6. Pokud bude milovická pobočka pokračovat v nových prostorách u ZŠ Juventa, 

bude moje dítě dál docházet do výuky v ZUŠ 

ano 66   84.6% 

ne 2   2.6% 

Ostatní 10   12.8% 

Celkem odpovědí 78   

Jiná odpověď: 

 

 snad ano 

 Syn ano, pokud zůstane pan učitel Vít Blažek, dcera také ano, pokud zůstanou paní učitelky 

Chmelařová a Matějková a pokud by mohla i nadále navštěvovat sbor paní Erbenové. 

 NEVÍM, JE TO DALEKO. 

 záleží na možnosti dítě dovážet do vzdálenějšího místa. 

 Možná ne, je to velmi daleko od balonky. Radnice je střed a nebojím se poslat dítě samotné 

 nám se to bude hodit víc, máme to blíž domů a dcera vedle školy, tudíž ve vyšších ročnících může 

chodit sama a nebudu mít tak velký strach 

 Je to poměrně daleko, zatím nevíme. 

 nejsem jeste rozhodnuta 

 ano, pokud najdeme vhodný způsob dopravy/vyzvedávání 

7. Prostor pro vaše názory, připomínky, podněty (nepovinná otázka) 

1) Měla jsem pocit, že kvalita žáků v Lysé je vyšší než žáků v Milovicích (posuzováno z návštěv na školních 

koncertech). Nedovedu ale s jistotou říct, zda je to kvalitou samotných žáků nebo výukou, nižšími požadavky apod. I 

v Milovicích jsem ale zaznamenala některé děti, které předváděly skvělé výkony. 

2) nemám 

3) Dcera chhodí na balet 4. rokem a opět má ve skupině nováčky, nepřijde mi to vhodné skučovat, pak je pomalejší 

vývoj 

4) Webove stranky jsou velmi neprehledne, spatne se v nich hleda a jsou spatne aktualizovane. 
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5) moc jsme spokojeni jak vede hudebmi nauku p. uc Mikuskova v Milovicich by ji mohl nekdo nasledovat 

6) Ocenili bychom více, kdyby ty nové prostory v Juventě zůstaly natrvalo pro ZUŠ z důvodu lepší dostupnosti. 

7) Mám jedinou připomínku : bylo by fajn, kdyby byla otevřena šatnička v pravém roku, aby děti , které se převlékají 

na taneční nauku, měli více soukromí, v zimě jim nebylo chladno. Na chodbě je sice dost skříněk ,ale : spodní skříňky 

jsou letos uzamčené, vrchní nedostačují a děti si nemají kam dít oblečení. 

8) Jsem velice spokojená a doporučuji Vaší školu i výuku chválou přátelům. Mé dítě je též spokojené a rádo do 

hudební školy chodí. 

9) Velmi se mi líbí přístup paní učitelky Železné k výuce na housle. Sama jsem kdysi chodila do ZUŠ v Lysé a tak 

vím, o čem mluvím. Mé děcko vede ke hře na housle tak, že ho hra opravdu baví a jsem za to velmi ráda. Sama ho ke 

tréninku přespříliš nenutím a nechávám ho, aby si cestu k tomuto krásnému nástroji našel sám, což se díky paní 

učitelce opravdu daří. 

10) Koncepce milovické pobočky ZUŠ Lysá se nám líbí. Jsme spokojeni s přístupem učitelů a jejich nadšením. 

Přesun prostor do ZUŠ Juventa vítáme. Dcera do milovické ZUŠ chodí ráda a těší se tam. 

11) :) 

12) Přála bych si, aby se milovická pobočka dobře rozvíjela, pokud bychom k tomu jako rodiče mohli nějak přispět, 

dejte nám vědět. 

13) Zacali jsme chodit az ted v zari a bylo pro mne velkym prekvapenim ze se vyuka bude stehovat na talentovkach 

ani na www strankach o tom nebyla ani zminka. Pro nas to bude velka komplikace a budeme se muset domluvit na 

jinem rozvrhu a pokud to nepujde budeme muset skoncit. Moc se nam nechce Alese to velmi bavi ale bude to daleko 

a je maly, aby mohl chodit v pripade potreby sam. 

14) Moje děti chodí i do Lysé a toť se ví, koncerty v lyském sále (příp. v kině) mají mnohem lepší akustiku, také 

prostředí a tím i celkový dojem. Chápu ale, že to je zatím provizorní rozjezd. Milovice neoplývají sály, které by byly 

příliš hezké a akusticky vhodné. Třeba se ale časem něco objeví. a tak si nestěžuji. Jen je to konstrast, když je člověk 

"namlsaný" na lepším... :-) 

15) Jediné, co vnímám jako negativum je rozhodnutí vedení města o stěhování pobočky do prostor v ulici 

Komenského. 

16) Bude ZUŠ na Juvente pouze dočasně nebo napořád? 

17) Ocenila bych aby se děti nechodily prezouvat na konec chodby a potom zpět po té poslapane chodbě do tříd.... ale 

chápu, ze momentální uspořádání jinou možnost nenabizi 

18) Mrzí mě, že taneční obor nemá korepetici. Na vystoupení hudebního oboru se mi nelíbilo, že dětem byl dáván 

stojan s notami přímo před obličej a dětem koukali pouze nohy. Naopak se mi líbilo ozvučení vystoupení, taneční 

obor děti jednotně učesal a nalíčil což hned posunulo zážitek na vyšší úroveň. 

19) Děkujeme, že ZUŠ v Milovicích provozujete, přestože zájem o obory není na úrovni obvyklých měst. 

 

 

Ani výsledky dotazníkového šetření mezi rodiči, kterých bylo obesláno 185 a vrátilo se 78 

dotazníků (což je velmi slušný počet respondentů), nedopadly pro naši školu nijak zle. Stačí si přečíst 

příspěvky na poslední volnou otázku – je zde patrné, že rodiče jsou poměrně spokojeni, což nás 

pochopitelně těší. Jsme ale rádi, že ve volných odpovědích vyjádřili své názory a připomínky, kterými 

se samozřejmě budeme dále zabývat. I tady zaznívá, že rodiče postrádají adekvátní prostory pro 

vystupování dětí. Pro mnohé bude rovněž problém změna působiště pobočky.  
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Druhým zaměřením vlastního hodnocení 2016-2019 je fungování webových stránek školy. Již 

několik let využíváme nové webové stránky na tradiční adrese www.zuslysa.cz. Systém, ve kterém 

jsou stránky vytvořeny (DRUPAL), nám umožňuje poměrně snadno stránky editovat a podávat tak 

rodičům, dětem i veřejnosti aktuální informace. Situaci s internetovou prezentací naší školy je poněkud 

obtížnější, protože v ZUŠkách obvykle nemáme odborníky na ICT, kteří by se tvorbě školních stránek 

a jejich doplňování a aktualizacím věnovali. V naší škole tyto funkce  zastává tříčlenné vedení školy, 

které ne vždy disponuje dostatečnými časovými možnostmi. V případě nutnosti složitějších zásahů do 

systému se našim stránkám věnuje sjednaný odborník ICT. V příštím roce vlastního hodnocení 

zamýšlíme zjistit pomocí dotazníkového šetření mezi rodiči i zaměstnanci jejich spokojenost se 

stránkami a jejich názory, nápady a návrhy na úpravy. 

28. Festival ZUŠ 

  Od roku 2007 organizuje KÚ Středočeského kraje ve spolupráci s krajskými ZUŠ 

Festival ZUŠ Středočeského kraje. Důvodem bylo zviditelnění naší práce v očích veřejnosti a možnost 

předvést, co všechno se v našich školách děje, jakých uměleckých výkonů jsou naši žáci schopni. 1. 

ročník Festivalu se konal v květnu 2007 v Poděbradech.  

Festival prošel již řadou středočeských měst – hostilo jej Kladno, Rakovník, Mladá Boleslav, Slaný, 

Nymburk, Příbram. V letošním roce jsme získali v krajském kole soutěží ZUŠ řadu 1.cen, proto jsme 

se festivalu mohli festivalu, který se konal v Benátkách nad Jizerou zúčastnit. Naši žáci vystoupili 

celkem na třech koncertech v rámci festivalu, a to včetně závěrečného galakoncertu. 

Festival ZUŠ je významným počinem pro propagaci práce základních uměleckých škol v našem kraji a 

my doufáme, že tato tradice bude i nadále pokračovat.  

29. ZUŠOPEN 

Zcela mimořádnou událostí v životě nejen naší školy byl druhý ročník festivalu ZUŠOPEN.  Myšlenka 

uspořádat tento celostátní festival základních uměleckých škol jako propagaci těchto unikátních škol 

vzešla od naší vynikající a světoznámé pěvkyně Magdaleny Kožené, která kvůli většímu povědomí 

veřejnosti založila nadaci na podporu ZUŠek.  

Možnost zapojit se do akce takových rozměrů jsme si samozřejmě nemohli nechat ujít. Naše škola se 

velmi aktivně zapojila do této dosud nevídané akce a uspořádala řadu vystoupení a výstav.  Zúčastnily 

se tradičně všechny obory školy, které spolu jako obvykle úzce spolupracovaly, aby výsledek byl co 

nejlepší. Návštěvníci našich akcí si tak mohli vybrat, jestli navštíví koncert v sále školy, nebo 

vystoupení JazzOrchestra před kinem, či zhlédnout baletní představení „Zlatovláska“ v sále kina. Ani 

milovníci výtvarného umění nepřišli zkrátka -  v Galerii ve sklepě je čekala výstava absolventů. Bylo 

http://www.zuslysa.cz/
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skutečně z čeho vybírat. Nesmíme zapomenout ani na zapojení poboček, např. milovická uspořádala 

výstavu a koncert v obřadní síni, kostomlatská pobočka uspořádala koncert v kostele. 

Velmi si vážíme iniciativy Magdaleny Kožené, akce takového rozsahu pro naše školy opravdu 

znamená výrazné zviditelnění,  a ZUŠky a jejich aktivity se tak jistě daleko více vtisknou do povědomí 

české veřejnosti. Nezbývá, než si přát, aby se z tohoto jedinečného počinu stala dlouholetá tradice. 
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30. Shrnutí školního roku 2017/2018  

 Školní rok 2017/2018 byl co do dění ve škole i náročnosti práce dalším mimořádně náročným 

rokem za posledních několik let. Byl třetím školním rokem, kdy pracovala naše nová pobočka 

v Milovicích. Zúčastnili jsme se řady soutěží, ať už těch zuškových, nebo vypsaných jinými 

organizátory. Nutno dodat, že letos s dosud nebývalým úspěchem, viz.“Účast v soutěžích“.  

  Uplynulý školní rok znamenal pro především pedagogickou část zaměstnanců zavádění dalšího 

ročníku vyučovaného podle Školního vzdělávacího programu do života školy. Školní vzdělávací 

program prošel kontrolou jednak NIDV  „Národního institutu dalšího vzdělávání“, jednak jeho znění 

zkontrolovala Česká školní inspekce. Je pro nás dobrou zprávou, že náš školní vzdělávací program je 

v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní umělecké vzdělávání. Můžeme být tedy 

spokojeni, že náš program odpovídá všem požadavkům na tento dokument. Obsah programu ovlivňuje 

způsob práce všech učitelů a to, jak dobře jsme tento dokument vytvořili, uvidíme na výsledcích 

našich žáků.. Školní vzdělávací program prověřuje praxe – není chápán jako neměnné pravidlo, ale 

jako živý dokument, který se vyvíjí na základě zkušeností – doznal ostatně již několika změn, 

především co do nabídky vzdělávacích zaměření, která s radostí rozšiřujeme jednak díky schopnostem 

našich učitelů, a také díky navýšené kapacitě školy.  

Kromě vyučování, které je pro nás hlavní náplní činnosti, jsme ve školním roce 2017/2018 

stihli spoustu koncertů, vystoupení, výstav a dalších akcí, které buď naše škola sama organizovala 

nebo se zúčastnila akcí pořádaných jinými subjekty. Samozřejmostí byly pravidelné žákovské koncerty 

konané 2x měsíčně, na kterých mají možnost předvést své dovednosti žáci různých učitelů i oborů. 

Tyto koncerty chápeme jako vynikající prostředek pro výchovu dětí ke zvládání trémy, ke schopnosti 

veřejně předvést získané dovednosti a k objektivnímu zhodnocení vlastního výkonu i výkonů ostatních 

žáků. Pro rodiče je to pak příležitost nejen vyslechnout výkon svého dítěte v podobě, ve které jej doma 

zpravidla neslyší (klavírní doprovod, prostředí koncertního sálu, atmosféra), ale i získat přehled o 

možnostech jiných nástrojů či oborů.  

Každý z učitelů také nejméně jednou ročně uspořádal třídní večer, na kterém vystoupili všichni 

jeho žáci. Tady mohou rodiče žáků posoudit pokroky vlastního dítěte i získat představu možného 

dalšího vývoje dovedností na zvolený hudební nástroj či ve zvoleném oboru. V několika případech se 

učitelé spojili a konal se společný třídní večer. Tyto aktivity jsou velmi vítané, protože dobře zapadají 

do naší koncepce mezioborové spolupráce a projektového vyučování.  

Významným počinem je spolupráce s Hasičskou dechovou hudbou, s Městem Lysá nad Labem 

při pořádání Lyského Montmartru, festivalu  „Lysá žije“ , s Výstavištěm, s CSZS Poděbrady a dalšími 

institucemi v našem městě. Pravidelnou spolupráci jsme navázali i se ZUŠ Slaný a ZUŠ Horní 

Počernice. Samozřejmostí je spolupráce se ZUŠ nymburského okresu – ZUŠ Poděbrady a ZUŠ 

B.M.Černohorského Nymburk.    
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Naše děti zazpívaly na již tradiční Mši pro stonožku v chrámu sv.Víta v Praze, kterou 

každoročně pořádá hnutí „Na vlastních nohou“ za podpory paní Běly Jensen. 

Zásadním prvkem v naší práci jsou mezioborová představení. Letos to bylo několik repríz 

představení s názvem „Inspekce vodníků v Čechách“ Řadou akcí jsme se zapojili do celorepublikové 

akce ZUŠOPEN. 

 Všechna společná představení, která se konají, jsou výsledkem aktivity, nadšení, tvůrčího 

potenciálu a kreativity zúčastněných dětí a učitelů. Přestože to představuje značné nároky na 

organizaci, čas, energii učitelů, technické i finanční zabezpečení, považujeme mezioborovou 

spolupráci za nadmíru užitečnou součást naší práce. Jejím výsledkem je nadšení a radost dětí a zároveň 

i výchova k jejich vlastní sebeprezentaci, schopnosti spolupracovat, přijmout svůj díl zodpovědnosti za 

společné dílo. Také vzájemné vztahy žák – učitel se společnou prací jen a jen utužují. Budeme se 

snažit i nadále podobné projekty realizovat, protože je chápeme jako významnou součást výuky. 

V letošním školním roce byli naši žáci mimořádně úspěšní v soutěžích nejrůznějších zadavatelů 

(viz Účast v soutěžích). Zcela mimořádným jevem bylo vítězství Rudolfa Grepl (žák Libora Čapka) a 

na Mezinárodní klavírní soutěži v Ženevě. 

Problémem, který jsme řešili společně se zřizovatelem Městem Lysá nad Labem, byly nové 

prostory pro literárně-dramatický i hudební obor. Velmi nás těší záměr Města Lysá nad Labem upravit 

pro naše potřeby prostory současných bytových jednotek ve 4.nadzemním podlaží naší školy. I když se 

rekonstrukce střechy a ostatních místností bohužel nepodařila v letošním školním roce, jak jsme tiše 

doufali. S nadějí se upínáme na to, že se všechny problémy vyřeší během dalšího školního roku tak, 

abychom v průběhu roku 2018/2019  mohli začít vyučovat již v nově zrekonstruovaných prostorách.  

Pokud se tedy ohlédneme za uplynulým školní rokem, byl mimořádně bohatý na nejrůznější 

události. I přes dlouhodobou nepřítomnost ředitelky (zdravotní důvody) však všechno probíhalo bez 

velkých potíží. Máme dobrý pocit, že většina z proběhlých událostí byla velmi pozitivní a výsledky 

naší práce a reakce okolí, kterých se nám podařilo dosáhnout, jsou pro nás odměnou za často velmi 

nadstandardní úsilí, které svojí práci naši zaměstnanci věnují. 

V Lysé nad Labem dne 26. 9. 2018  

         Za ZUŠ F.A.Šporka  

Mgr.Vlasta Blažková 

 

Výroční zpráva byla projednána na pedagogické radě 26.9.2018    

Výroční zpráva o činnosti školy byla vyhotovena v pěti výtiscích, z nichž jeden obdržel zřizovatel 

Město Lysá nad Labem, jeden zůstává v archivu školy, jeden je umístěn na veřejně přístupném místě 

školy (schránka u učebny č. 9 v I. patře) a po jednom výtisku na pobočkách. 
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31. Přílohy (kromě seznamu akcí nejsou v elektronické podobě)  

 

Akce ve školním roce 2017/2018 

Fotografie z výstav 

Fotografie z představení 

Programy koncertů 

Výkaz o základní umělecké škole 
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Akce ve školním roce 2017/2018  

1 9.9. Ama Musica a QuantumTet -  oslava 300 let obce Byšičky 

2 22.9. Vystoupení JazzOrchestra na výročí SZeŠ v Poděbradech  

3 3.10. Vítání občánků v Kostomlatech nad Labem v 15.00 

4 3.10. Vítání občánků v Kostomlatech nad Labem v 15.30 

5 4.10. Moderování filmového festivalu Mental Power  - LDO -v 9.00 

6 4.10. Moderování filmového festivalu Mental Power  - LDO -v 17.00 

7 17.10. Žákovský koncert v Milovicích 

8 18.10. Vystoupení kytarového souboru na Kytarové noci v kině Lysá nad Labem 

9 19.10. Žákovský koncert v sále ZUŠ v 17.30 hod.  

10 2.10. Soustředění pěv.sboru Ama Musica - Nové Zámky 

11 26.10. Vyhlášení výsledků výtv.soutěže Madame Humanité - Akademie věd Praha 

12 30.10. Ocenění žáků za reprezentaci v soutěžích s Quattuor Artes 

13 4.11. Dětská nota Mladá Boleslav 

14 9.11. Žákovský koncert v sále školy v 17.30  

15 9.11. Vystoupení pobočky a LDO pro důchodce v Kostomlatech nad Labem 

16 11.11. Vítání občánků v Milovicích 

17 21.11. Taneční přehlídka v Kolíně 

18 23.11. Žákovský koncert v sále ZUŠ v 17.30 hod.  

19 29.11. Koncert sboru Filliorum Musica "Psaníčko pro draka" 

20 1.12. Mše pro stonožku v chrámu sv.Víta na Pražském Hradě – Ama Musica 

21 2.12. Advent v Kostomlatech nad Labem 

22 2.12. Rozsvěcení vánočního stromu v Kostomlatech nad Labem  

23 2.12. Rozsvěcení vánočního stromu v Lysé nad Labem  

24 3.12. Rozsvěcení vánočního stromu ve Stratově 

25 3.12. Rozsvěcení vánočního stromu v Milovicích 

26 4.12. Třídní večer P.Chmelařové a E Otradovské 

27 3.12. Třídní večer M.Sommerové 

28 7.12. Adventní koncert v sále školy 

29 9.12. Účinkování Ama Musica na koncertě Petra Kotvalda 

30 12.12. Třídní večer H.Votavové 

31 14.12. Vánoční koncert v sále ZUŠ 

32 15.12. Vystoupení Ama Musica a QuantumTet v atriu MěÚ Milovice 

33 18.12. Vánoční koncert v sále kina 
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34 18.12. Vánoční výstava VO ve foyer kina 

35 21.12. Vánoční koncert pro školy v Kostomlatech nad Labem v 9.00 

36 21.12. Vánoční koncert pro školy v Kostomlatech nad Labem v 10.30 

37 21.12. Vánoční koncert pro veřejnost v Kostomlatech nad Labem  

38 22.12. Vánoční koncert QuantumTet v sále kina 

39 24.12. Vystoupení Filliorum Musica v kostele sv.Jana Křtitele 

40 16.1. Žákovský koncert v Milovicích 

41 18.1. Školní kolo soutěže ZUŠ ve hře na dechové a bicí nástroje 

42 21.1. Říkanky celé bílé - LDO v RC Milovice 

43 24.1. Školní kolo soutěže ZUŠ ve zpěvu 

44 25.1. Žákovský koncert v sále ZUŠ 

45 6.2. Třídní večer K.Novotného 

46 6.2. Okresní kolo soutěže ve hře na dechové a bicí nástroje v Poděbradech 

47 8.2. Žákovský koncert v sále ZUŠ 

48 8.2. Zimní koncert v atriu MěÚ Milovice 

49 20.2. II. školní kol soutěže ZUŠ ve zpěvu 

50 24.2. Soustředění chlapeckého sboru 

51 27.2. Okresní kolo soutěže ZUŠ v sólovém a komorním zpěvu v Nymburce 

52 27.2. Třídní večer E.Otradovské a M.Chmelaře 

53 1.3. Třídní večer K.Urbánkové 

54 2.3. Třídní večer E.Bednářové a V.Fuhrmanové 

55 6.3. Okresní kolo soutěže ZUŠ TO v Poděbradech 

56 6.3. Vítání občánků v Kostomlatech nad Labem v 15.00 

57 6.3. Vítání občánků v Kostomlatech nad Labem v 15.30 

58 8.3. Žákovský koncert v sále ZUŠ 

59 9.3. Třídní večer J.Erbenové 

60 10.3. Zámecká prkna Kolín - LDO 

61 10.3. Klavírní soutěž Beethovenovy Teplice 

62 13.3. Vystoupení LDO v sále kina 

63 17.3. Vítání občánků v Milovicích 

64 20.3. Žákovský koncert v obřadní síni v Milovicích 

65 20.3. Třídní večer L.Sommera 

66 21.-22.3. Krajské kolo soutěže ZUŠ ve zpěvu v Benátkách nad Jizerou 

67 21.3. Okresní kolo Dětské scény v Nymburce 

68 22.3. Žákovský koncert v sále ZUŠ 

69 23.3. Třídní večer M.Mikuškové 
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70 22.23.3. Krajské kolo soutěže ve hře na bicí nástroje v Kladně 

71 24.3. Vystoupení Ama Musica na koncertě skupiny Artmosféra v klubu Calypso 

72 26.-27.3. Krajské kolo soutěže ve hře na dechové nástroje v Kolíně 

73 5.4. Třídní večer E.Belčikové 

74 6.-7.4. PRO BOHEMIA Ostrava - soutěž ve hře na klavír a ve zpěvu  

75 6.4. Flautování Jindřichův Hradec - soutěž ve hře na zobcovou flétnu 

76 10.4. Třídní večer J.Ferlese 

77 12.4. Zájezd na varhanní koncert do kostela sv.Salvátora 

78 12.4. Žákovský koncert v sále ZUŠ 

79 12.4. Inspekce vodníků v Čechách v 9. 00 pro školy 

80 12.4. Inspekce vodníků v Čechách v 10.30 pro školy 

81 12.4. Inspekce vodníků v Čechách v 18.00 pro veřejnost 

82 13.4. Inspekce vodníků v Čechách v 9. 00 pro školy 

83 13.4. Inspekce vodníků v Čechách v 10.30 pro školy 

84 13.4. Inspekce vodníků v Čechách v 18.00 pro veřejnost 

85 14.4. Koncert QuantumTet v Medonosích 

86 16.4. Koncert orchestru v sále kina 

87 17.4. Krajská přehlídka TO v Kolíně 

88 18.4. Třídní večer A.Žákové 

89 19.4. Třídní večer M.Ostmeyerové a R.Matějkové  

90 19.4. Krajské kolo Dětské scéna v Kolíně 

91 20.-21.4. Mezinár.klavírní soutěž Karlovarská růžička 

92 21.4. Mezinárodní klavírní soutěž Broumovská klávesa 

93 21.-22.4. Přehlídka LDO v Novém Strašecí 

94 24.4. Třídní večer T.Babinské 

95 25.4. Třídní večer P.Stříbrného 

96 26.4. Žákovský koncert v sále ZUŠ 

97 26.4. Koncert QuantumTet v atriu MěÚ v Milovicích 

98 27.4. Třídní večer M.Blažka a V.Blažka 

99 27.4. Třídní večer D.Klána 

100 27.-29.4. Soustředění Ama Musica v Přerově nad Labem 

101 2.5. Vernisáž výstavy absolventů a žáků II.st 

102 2.-4.5. Pěvecká soutěž Mládí a Bohuslav Martinů v Poličce 

103 3.5. Vítání občánků v Kostomlatech nad Labem v  15.00 

104 3.5. Vítání občánků v Kostomlatech nad Labem v  15.30 

105 5.5. Zájezd LDO do ND na představení Maryša 



 

 Výroční zpráva 2017/2018 

 

106 9.5. Inspekce vodníků v Čechách v divadle v Poděbradech v 8.45 

107 9.5. Inspekce vodníků v Čechách v divadle v Poděbradech v 10.00 

108 10.5. Třídní večer J.Pavlíčka 

109 11.5. Třídní večer V.Andršta 

110 15.5. Výstava VO v Milovicích 

111 17.5. Žákovský koncert v sále ZUŠ 

112 18.5. Symfonická kláda v Poděbradech - LDO 

113 18.5. Mladí pianisté hrají na klavír Steinway & Sons 

114 18.5. Exkurze do muzea Antonína Dvořáka 

115 18.5. Festival komorních orchestrů v Horních Počernicích 

116 19.5. Taneční přehlídka  STAP Praha 

117 19.5. Vystoupení LDO na Vaňáles Poděbrady 

118 22.5. Vystoupení Šikulek 

119 22.5. Vystoupení chlapeckého sboru v Domově na zámku 

120 23.5. Třídní večer J.Jehličkové 

121 23.5. Zlatovláska - baletní představení - pro školy v 8.30 

122 23.5. Zlatovláska - baletní představení - pro školy v 10.45 

123 23.5. Zlatovláska - baletní představení - pro veřejnost v 18.00 

124 24.5. Zlatovláska - baletní představení - pro školy v 8.30 

125 24.5. Zlatovláska - baletní představení - pro školy v 10.45 

126 24.5. ZUŠOPEN  - Zlatovláska - baletní představení - pro veřejnost v 18.00 

127 24.5. ZUŠOPEN - výstava Vo v atriu MěÚ Milovice 

128 24.5. ZUŠOPEN - výstava VO ve foyeru kina Lysá nad Labem 

129 24.5. ZUŠOPEN - koncert v kostele v Kostomlatech nad Labem pro školy 

130 24.5. ZUŠOPEN - koncert JazzOrchestra 

131 24.5. ZUŠOPEN  - koncert v sále ZUŠ 

132 25.5. Noc kostelů v Kostomlatech nad Labem 

133 25.5. Třídní večer H.Votavové 

134 26.5. Vystoupení JazzOrchestra na festivalu „Lysá žije“ 

135 26.5. Vystoupení QuantumTet na festivalu „Lysá žije“ 

136 26.5. Vystoupení souboru bicích nástrojů na festivalu „Lysá žije“ 

137 30.5. Třídní večer L.Čapka 

138 31.5. I.absolventský koncert 

139 1.-2.6. Pěvecká soutěž Pražský pěvec 

140 1.6. Třídní večer V.Blažkové 

141 6.-21.6. Závěrečná výstva VO 
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142 7.6. Záverečné vystoupení TO v Milovicích 

143 7.6. II.absolventský koncert 

144 9.-10.6. Celostátní kolo přehlídky Dětská scéna 

145 13.6. Krajská výtvarná soutěž CSZS Poděbrady 

146 14.6. Třídní večer V.Podrazila 

147 14.6. Drumshow v sále kina ve 20.00 

148 13.-15.6. Prague Junior Note - klavírní soutěž 

149 15.6. Koncert chlapec.pěv. Sboru a Ama Musica v evangelickém kostele 

150 18.6. Představení LDO Rychlé šípy v sále kina pro školy 9.00 

151 18.6. Představení LDO Rychlé šípy v sále kina pro školy v 10.45 

152 18.6. Představení LDO Rychlé šípy v sále kina pro veřejnost v 19.00 

153 18.6. Závěrečný koncert v KD Milovice 

154 19.6. Zájezd LDO na představení  Sen čarovné noci 

155 20.6. Třídní večer L.Buka 

156 21.6. Vystoupení pro MŠ v Kostomlatech v 10.00 

157 21.6. Vystoupení pro ZŠ v Kostomlatech v 11.00 

158 21.6. Vítání občánků v Kostomlatech v 15.00 

159 21.6. Vítání občánků v Kostomlatech v 15.30 

160 21.6. Třídní večer Z.Erbena 

161 21.6. Třídní večer a absolventský koncert V.Andršta 

162 22.6. Závěrečný koncert a Třídní večer L.Pecháčkové v Kostomlatech 

163 24.6. Vystoupení Filliorum Musica a LDO na Výstavišti - Inspekce vodníků 

164 25.6. Ocenění žáků za reprezentaci v soutěžích ve spolupráci s  Quattuor Artes 

165 28.6. Mezinárodní výtvarná soutěž Madame Humanité 

166 25.8. Šporkovy slavnosti - QT, Ama Musica, LDO 


