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Základní umělecká škola Františka Antonína Šporka  

      Výroční zpráva o činnosti školy 

     za školní rok 2018/2019 
 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 2018/2019:        912 (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  

 20 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:  Komenského 581, 289 24 Milovice  

 9 učeben pro hudební obor 

 1 učebna pro výtvarný obor 

 1 baletní sálek pro taneční obor 

 koncertní sálek 

 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. Před 

dokončením je rekonstrukce IV.NP v budově školy, kde vznikne tolik potřebný sál pro literárně-

dramatický obor i další třídy hudebního oboru a skladové prostory. Předpokládáme, že se podaří 

během 1.pololetí dovybavit nově vzniklé třídy a my v nich budeme moci začít vyučovat. 

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 tomto školním roce došlo ke změně 

vedení v ZŠ a jsme velmi rádi, že dosavadní vzájemné dobré vztahy pokračují i nadále. 

Ve školním roce 2015/2016 byla za poměrně pohnutých okolností a na žádost Města Milovic  

o pomoc při zajišťování základního uměleckého vzdělávání otevřena milovická pobočka a nyní máme 

za sebou čtyři roky fungování. V letošním roce nastal bouřlivý vývoj na pobočce - pracoviště se 

stěhovalo do nových zrekonstruovaných prostor na Komenského 581, kde má k dispozici řadu tříd, 

koncertní a baletní sál. Podmínky pro základní umělecké vzdělávání jsou zde mnohem lepší než na 

původní adrese na Nám.30.června, i když ještě nějakou dobu potrvá, než se odstraní všechny 

nedostatky. Změn však nastalo více – viz kapitola 6.Pobočka v Milovicích. 

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  



 

 Výroční zpráva 2018/2019 

 

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 stolky a židlemi, 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 

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  
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Zázemí pro zaměstnance 

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

rychlovarná 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: 

 9 učeben pro hudební obor některé 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 

 1 učebna pro hudební seminář – vybavená lavicemi a židlemi, tabulí, pomůckami, 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 2018/2019  

Investice ------- 

Opravy budovy  - v rámci rekonstrukce IV.NP – dosud probíhá 

Nově pořízené vybavení 

Hudební nástroje a potřeby pro výuku 

 houslová pouzdra 4x 

 klavírní židle 2x 

 houslový smyčec 4x 

 tenor Arnolds 

 obal na vcl 2x 

 mikrofony 

 violoncello 4/4 

 struny pro smyčcové nástroje a kytary 

 digitální piano 

 kreslící prkna  

 houslový pavouk, struník 

 hobojové a fagotové strojky 

Nábytek 

 kancelářské židle 2x 

Elektronika 

 reproduktory k PC 

Běžné opravy a údržba, nákup materiálu  

 opravy a seřízení hudebních nástrojů 

 pravidelné ladění klavírů 

 údržba a opravy 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 
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5. Pobočka v Kostomlatech nad Labem 

Hudební obor: 23 žáků v oboru hudebním  

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

klávesové nástroje, HP, HS, komorní hra 

 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, ZUŠOPEN a další – viz příloha Akce 2018-2019 

Velmi významnou akcí na pobočce v Kostomlatech nad Labem byla květnová oslava 20.výročí 

založení pobočky. V rámci oslav byl uspořádán dopolední koncert pro ZŠ a navečer Slavnostní koncert 

pro zvané hosty i veřejnost. Přivítali jsme oba zakládající dnes už emeritní ředitele Josefa Švejdu a 

Václava Kořána, pí.starostku obce Kostomlaty nad Labem ing Romanu Hradilovou, rodiče a přátele. 

Kolegové Jan Ferles a Lucie Pecháčková připravili bohatý a pestrý program, ve kterém účinkovali 

nejen současní, ale i minulí žáci. Po koncertě byl připraven malý raut. Oslavy 20.výročí se opravdu 

vydařily a my jsme moc rádi, že v Kostomlatech funguje naprosto bezproblémová spolupráce – ZUŠ – 

ZŠ – OÚ. Budeme dělat všechno proto, aby i nadále naše škola v Kostomlatech fungovala stejně dobře 

a aktivně se zapojovala do života obce.   

6. Pobočka v Milovicích 

Hudební obor:  100 žáků – hudební obor 

   37 žáků – taneční obor 

   47 žáků – výtvarný obor 

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

klavír, elektronické klávesové nástroje, bicí nástroje, zpěv, HP, HS 

 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, koncert pro důchodce, vítání občánků, 

Rozsvěcení vánočního stromu, Česko zpívá koledy, pietní akt  8.5.2019,  třídní a 

žákovské koncerty, ZUŠOPEN, závěrečný koncert v KD Milovice – podrobnosti viz 

příloha Akce 2018-2019 

Pobočka v Milovicích prošla v tomto školním roce zásadními změnami. Jednak se naše 

pracoviště přestěhovalo do nově zrekonstruovaných prostor na Komenského 581. Ale opravdu zásadní 
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změnou je skutečnost, že Město Milovice si v loňském roce odhlasovalo vznik vlastní ZUŠ, schválilo 

zřizovací listinu ZUŠ Milovice a požádalo o zápis do rejstříku škol a školských zařízení.  

Vzhledem k neochotě MŠMT rozšiřovat kapacity ZUŠ bylo jedinou možností, jak může nová 

ZUŠ vzniknout, že se naše škola vzdá části své schválené kapacity a požádá o výmaz pracoviště 

v Milovicích. Město Milovice proto v této věci požádalo naši školu a našeho zřizovatele Město Lysá 

nad Labem o součinnost. 

Naše škola i zřizovatel této žádosti vyhověli, protože naše organizace ani Město Lysá nad 

Labem nemá zájem na pokračování pobočky za takovýchto okolností, a proto byla podána žádost o 

výmaz z rejstříku škol a o snížení kapacity na 900 žáků. Od 1.9.2019 tedy v Milovicích vznikne nová 

ZUŠ a naše škola přestane v Milovicích působit.  

Pro naši školu však znamenala tato nanejvýš nestandardní a neadekvátní situace značné 

ohrožení ve smyslu ztráty pracovních míst a hrozícího propouštění zaměstnanců.  Jsme proto velmi 

rádi, že se podařilo docílit převodu stávajících zaměstnanců pobočky do nové ZUŠ (podle §338 ZP), a 

že žádný ze zaměstnanců nepřijde o zaměstnání tím, že naše škola zruší pobočku. Toto řešení je velmi 

vhodné i pro milovické žáky, protože až na výjimky budou zkrátka jen pokračovat u stejného učitele 

pod hlavičkou nové ZUŠ. Jsme rádi, že se tato ani zdaleka ne běžná situace vyřešila bez větších 

problémů. 

Konec našeho působení v Milovicích si zaslouží malý vhled do historie pobočky.   

Vývoj našeho působení v Milovicích byl dosti bouřlivý už od začátku. V roce 1998 se na 

tehdejšího ředitele Josefa Švejdu obrátili milovičtí rodiče se žádostí o otevření pobočky v Milovicích, 

aby milovické děti nemusely dojíždět do Lysé. Ředitel vyhověl žádosti a Ministerstvo školství 

pobočku schválilo, a tak jsme od září 1999 začali vyučovat nejdříve ve třídách ZŠ, později jsme dostali 

k dispozici několik tříd v prostorách staré školy. Vyučoval se hudební obor, nejrůznější nástroje. 

Postupem doby výrazně rostl počet obyvatel Milovic, a s tím také počet dětí. Základní škola 

potřebovala další učebny, takže náš provoz byl zúžen do 1 učebny. Nakonec Milovice potřebovaly i 

tento prostor, takže jsme byli nuceni v roce 2011 pobočku zrušit, protože v Milovicích nebyly jiné 

vhodné prostory pro základní umělecké vzdělávání.  

V roce 2014 se na nás opět obrátili představitelé Města Milovice se žádostí o pomoc při 

poskytování základního uměleckého vzdělávání v Milovicích – o zřízení nové pobočky. Vzhledem 

k velkému převisu zájmu o studium v naší škole a velkému počtu milovických dětí dojíždějících k nám 

jsme se spolu se svým zřizovatelem Městem Lysá nad Labem rozhodli žádosti o pomoc vyhovět. Od 

1.10.2015 začala fungovat současná pobočka. Město Milovice zrekonstruovalo prostory v Kulturním 

domě na Nám 30.června tak, aby vyhovovaly základnímu uměleckému vzdělávání. V roce 2018 pak 

zrekonstruovaly Milovice pro své děti učebny v Komenského 581, které poskytly ještě daleko 
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vhodnější podmínky pro základní umělecké vzdělávání a před vánoci 2018 se tam naše pobočka 

přestěhovala.  

V červnu 2018 se Město Milovice rozhodlo založit vlastní ZUŠ a požádalo našeho zřizovatele o 

součinnost a o výmaz pobočky a snížení počtu žáků o 200 v rejstříku škol a školských zařízení. Město 

Lysá nad Labem a naše škola tedy požádali o výmaz a dobrovolně se vzdali 200 žáků kapacity. Na 

základě toho mohla nová samostatná ZUŠ v Milovicích vzniknout. Od 1.9.2019 tedy budou milovické 

děti docházet do ZUŠ Milovice – jak již bylo řečeno - do stejných prostor a většinou i ke stejným 

učitelům, jako dosud, protože naší společnou snahou bylo, aby přechod do nové školy byl pro děti co 

nejméně zatěžující. 

Čtyřletá historie obnovené a znovu zrušené pobočky je sice krátká, ale přesto naplněná řadou 

úspěchů. Máme za sebou 2.místo dechového tria v krajském kole soutěže ve hře na dechové nástroje, 

vítězství na taneční přehlídce STAP a  stáž na taneční konzervatoři, přijetí Štěpánky Svaté na střední 

výtvarnou školu, přijetí Elišky Kroutilové na taneční konzervatoř do Brna a přijetí klavíristy Jana 

Danihela na Mezinárodní konzervatoř v Praze. Kromě toho během čtyř let proběhlo celkem 57 

vystoupení na žákovských koncertech, třídních večerech, vánočních koncertech, vystoupeních pro 

seniory, na vítání občánků, při rozsvěcení vánočního stromu, výtvarné výstavy, Česko zpívá koledy, 

Lysá žije a dalších. Domníváme se, že se naše ZUŠ nemá za co stydět, protože za čtyři roky působení 

jsme zvládli opravdu velký kus práce – vybudovat pobočku “na zelené louce“, přijmout stabilní 

pedagogický sbor, přestěhovat pobočku do nového působiště a s nadhledem se vypořádat i se zrušením 

sotva vzniklého pracoviště. Není však v zájmu naší školy zoufale se snažit udržet tam, kde nejsme 

vítáni, ačkoli jsme byli požádáni o pomoc. Přejeme nové ZUŠ Milovice hodně úspěchů! 

 

7. Celoroční plán školy na školní rok 2018/2019 

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 
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 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 

 závěrečná výstava prací žáků VO v Milovicích 

 společné projekty hudebního, tanečního, výtvarného a literárně-dramatického oboru 

 výzdoba sálu kina při školních představeních - práce žáků VO 

 zájezdy pro děti do pražských a dalších divadel 

 zájezdy pro děti do muzeí, na festivaly 

 vystoupení na akcích zřizovatele a dalších pořadatelů 

 organizace kurzů v rámci doplňkové činnosti školy – Studio Šikulka, QuantumTet 

 

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 

 Šrámkova Sobotka 

 Sbormistrovské kurzy  

Pedagogická a výchovná práce 

 implementace ŠVP do 7.ročníku I. a ve II.stupni – kompletní výuka podle ŠVP 

 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 
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 zapojení do kulturního života města 

 snaha o stejné podmínky na pobočkách 

Spolupráce s rodiči a veřejností 

 otevřený a komunikativní přístup k rodičům 

 možnost účasti rodičů ve vyučování 

 aktivní spolupráce s  Quattuor Artes z.s.  

 aktivní spolupráce s rodiči při přípravě školních vystoupení a představení 

Spolupráce s jinými subjekty 

 MěÚ Lysá nad Labem 

 OÚ Kostomlaty nad Labem 

 MěÚ Milovice 

 Kino Lysá nad Labem 

 hasičský sbor Lysá nad Labem 

 ZUŠ středočeského kraje 

 Domov Mladá 

 CSZS Poděbrady 

 Spolek rodáků 

 ZUŠ Slaný 

 obec Medonosy 
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8. ŠVP  

 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. Všichni žáci I. a II. stupně byli v roce 2018/2019 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).  

  

Přechod na výuku podle školního vzdělávacího programu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 
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Přípravný 

ročník 

Přípravný 

ročník 

Přípravný 

ročník 

Přípravný 

ročník 

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 

   4. ročník 4. ročník 4. ročník 4. ročník 

    5. ročník 5. ročník 5. ročník 

     6. ročník 6. ročník 

      7. ročník 

II. stupeň základního 

studia 

Přípravný 

ročník 

Přípravný 

ročník 

Přípravný 

ročník 

Přípravný 

ročník 
   

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 1.9.2018– 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 

STUDIUM PRO DOSPĚLĚ 
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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.  

  V roce  2018/2019 byl změněn systém výuky přípravného ročníku. Žáci jsou nyní přijímáni do 

hudební přípravky na zvolený nástroj již od začátku školního roku, což umožňuje lepší přípravu na 

přijímací zkoušky i lepší fungování provozu ve smyslu úvazků učitelů. Plánujeme zařadit vyhodnocení 

zkušeností z této změny do témat vlastního hodnocení školy.  

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 2018/2019 vnímáme další zvýšený zájem o výuku a díky povolené vyšší 

kapacitě předpokládáme dlouhodobý pozvolný nárůst počtu žáků. Možnost přijmout větší počet žáků 

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

růstu počtu žáků se týká jen pracoviště v Lysé nad Labem a Kostomlatech nad Labem, celkový počet 

žáků bude snížen vzhledem ke zrušení pobočky 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 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 a 

nejsou vedeni ani jako náhradníci.   

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

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       3 

Přepočtený počet k 31. 8. 2019             31,9451 

11. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

 Část pedagogická 

Výuka ve škole byla v roce 2018/2019 zajištěna 42 pedagogy. Všichni pedagogové jsou kvalifikovaní. 

Z uvedeného počtu pedagogů jich 19 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 prostor ZUŠ. 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 
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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 

toho, že bez poctivé pravidelné práce se nemohou dostavit adekvátní výsledky – pravý opak toho, čím 

je každodenně ovlivňován např. v televizních reklamách. Díky vystoupením a výstavám 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 2018/2019 

 Ve školním roce 2018/2019 byla Ministerstvem školství kromě jiných oborů vypsána soutěž ve 

hře na akordeon, v komorní hře a přehlídka literárně-dramatických 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. 

14. Umístění našich žáků v soutěžích 

Mezinárodní  soutěže     
 

Internationale Competition Melos - Řím     

1 Rudolf Grepl HO 1.cena  L.Čapek 

 

 

 

Beethovenovy Teplice      

 Rudolf Grepl HO 3.cena  L.Čapek  

Broumovská klávesa 

 

     

 Rudolf Grepl HO Čestné uznání  L.Čapek  

Pro Bohemia Ostrava 

 

     

1 Tereza Greplová HO Čestné uznání  J.Jehličková  
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Madame Humanité      

1 Agáta Chýňavová VO Ocenění  H.Malíková, akad.mal.  

2 Alžběta Marková VO Ocenění  H.Malíková, akad.mal  

3 Anna Šimánková VO Ocenění  H.Malíková, akad.mal  

4 Tereza Vacková VO Ocenění  H.Malíková, akad.mal  

5 Šarlota Kutáčová VO Ocenění  H.Malíková, akad.mal  

      

Celostátní kolo 

 

 

 

     

Mladí pianisté hrají na klavír Steinway a sons    

1 Pavel Bárta                               HO 2.místo  E.Belčikova  

Prague Junior Note      

            1 Pavel Bárta HO 2.místo  E.Belčikova  
 

 2            2 Emma Šlechtová HO Čestné uznání  E.Belčikova  

            3 Rudolf Grepl HO 1.místo  L.Čapek  

Mládí a Bohuslav Martinů      

1 Tereza Greplová HO Zlaté pásmo  J.Jehličková  

2 Nela Špringrová HO Zlaté pásmo  L.Čapek  

Svitavské komoření     

1 Flétnový soubor HO Zlaté pásmo  M.Mikušková, J.Erbenová  

Dětská scéna                                                                                                                  

 1 Jan Němec              LDO účast         K.Urbánková  

Krajská kola  

 Středočeské pianoforte      

1 Pavel Bárta       HO 1.cena – abs.vítěz             E.Belčikova  

2 Nela Špringorvá       HO 1.cena             L.Čapek  

3 Barbora Zápotocká       HO 1.cena             E.Belčikova  

4 Emma Šlechtová       HO 2.cena             E.Belčikova  

5 Ondřej Zikán       HO 2.cena             E.Belčikova  

      
Krajská kola  - akordeon 

 1 Markéta Freibergová            HO    čestné uznání I.st.         J.Pavlíček 

 2 Matěj Hejzlar             HO    čestné uznání I.st.              J.Pavlíček 

 

Krajská kola –komorní hra s převahou dechových nástrojů 

 1 Flétnový soubor  HO 1.místo   M.Mikušková, J.Erbenová 
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 2 Dechový soubor  HO 2.místo   P.Chmelařová, E.Belčikova 

 

Krajská kola Výtvarný obor   CSZS Poděbrady  

1 Kateřina Svobodová VO 1.místo   H.Malíková, akad.mal 

 2 Kristýna.Chrastilová VO 2.místo   H.Malíková, akad.mal 

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

 4 Natálie Urbánková  VO 3.místo   H.Malíková, akad.mal 

15. Žáci přijatí na školy uměleckého směru 

 

Výtvarný obor   škola           obor  vyučující 

 Berta Doubková  DAMU – scénografie     (H.Malíková, akad.mal.) 

Štěpánka Svatá  SŠOGD Lysá textilní výtvarnictví    (M.Volvovičová) 

 Kamila Horčíková  SŠOGD Lysá  - grafický design (H.Malíková, akad.mal.) 

 Julie Tomanová  SŠOGD Lysá – grafický design  (H.Malíková, akad.mal.) 

Anna Foltýnová  SŠUMPRUM Praha –nábytek, inter. (H.Malíková, akad.mal.) 

Edita Svobodová  SŠOGD Lysá -design interiéru   (M.Volvovičová.) 

Matylda Batlíková  SŠOGD Lysá - design interiéru     (H.Malíková, akad.mal.) 

Kateřina Procházková  SOŠ obchodu, už.umění a designu   (D.Hermanová Říhová.) 

Hudební obor 

 Jan Danihel   Mezinárodní  konzervatoř Praha (V.Broučková) 

 Dominika Stříbrská  Mezinárodní konzervatoř Praha (J.Erbenová) 

Taneční  obor 

 Eliška Kroutilová  Taneční konzervatoř Brno 

Literárně-dramatický obor 

 Štěpán Gajdošík  Konzervatoř Brno   (K.Urbánková) 
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16.  Činnost jednotlivých oborů a oddělení 

 

Hudební obor 

Oddělení dechových a bicích nástrojů 

  V dechovém oddělení pracovalo v hlavní budově v Lysé nad Labem 8 pedagogických 

pracovníku a 1 učitel učil bicí nástroje. Studovalo zde 116 žáků, 11 žáků studovalo hru na bicí 

nástroje. Kromě individuální výuky žáci působili v komorních souborech, orchestru i jazzovém 

orchestru. Účastnili se koncertů, vystoupení, víceoborových akcí školy i dalšího ročníku ZUŠ Open. 

Flétnový soubor komorní hry pod vedením M. Mikuškové získal 1. cenu v krajském kole 

soutěže MŠMT. 

Studium úspěšně absolvovalo 12 žáků.  

1. stupeň:   Lucie Pecháčková, Matěj Říha, Alžběta Fialová, Lucie Kučerová 

2. stupeň: Ondřej Hataš, Michela Mislerová, Markéta Košátková, Barbora Dobiášová, 

  Valérie Budská, Vanesa Havlíková,  Barbora Kindlová, Kateřina Píchová 

Studium zakončili veřejným absolventským vystoupením. 

Třídní koncerty probíhaly v průběhu celého školního roku: 

14.12. a  28.3.třídní koncerty M. Mikuškové 

18.1. třídní koncert M. Chmelaře 

14.3. třídní koncert E. Váňové 

9.4. třídní koncert Z. Erbena 

12.4. třídní koncert V. Andršta 

30.4. třídní koncert P. Stříbrného 

23.5. třídní koncert J. Šťastného 

5.6. třídní koncert L. Buka 

18.6. třídní koncert V. Podrazila 

Z požadavků na nákup nových hudebních nástrojů bychom uvítali nákup hoboje, fagotu, 

lesního rohu, barytonu a tuby. 

     Za oddělení dechových a bicích nástrojů   Bc.Zbyšek Erben 
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Pěvecké oddělení 

Pěvecké oddělení se ve školním roce 2018/2019 pravidelně zúčastňovalo žákovských koncertů v sále 

ZUŠ. Na vánočním koncertě v kině 17.12 .žáci učitelů Daniela Klána a Jany Jehličkové zazpívali v 

komorním souboru.  Žáci všech učitelů pěveckého oddělení se zúčastnili třídních koncertů. 

Žákyně Jany Jehličkové Tereza Greplová se zúčastnila mezinárodní interpretační soutěže PRO 

BOHEMIA OSTRAVA, na které získala čestné uznání.  

Za pěvecké oddělení Daniel Klán 

Oddělení klávesových nástrojů 

6.12.2018     Adventní koncert oddělení klávesových nástrojů ve spolupráci s LDO 

Semináře: EPTA GNHS, klavírní seminář v Čelákovicích 

                   Klavírní seminář Ivana Klánského v Dobřichovicích 

Třídní koncerty proběhly ve všech třídách 

Soutěže: N. Špringlová- Středočeské Pianoforte I. , Mladé a B. Martinů Zlaté pásmo 

               R. Grepl- Beethovenové Teplice III., Bromovská klávesa ČU, Řím I., PJN I 

P. Bárta-Středočeské Pianoforte I. absolutní vítěz, Mladé pianisté na klavíru Steinway 

II.,PJN II. 

B. Zápotocká- Středočeské Pianoforte I. 

E. Šlechtová Středočeské Pianoforte II., PJN ČU 

O. Zikán Středočeské Pianoforte II 

Stipendium MenArt R. Grepl 

Koncert vítězů soutěže Středočeské Pianoforte v Senátě- B. Zápotocká, N.Špringlová, P. 

Bárta 

Koncert vítězů PJN sál Martinu 16.6 R. Grepl 

Požadavky: digitální metronom, křeslo do učebny č.14( je úplně roztrhané) 

       Za oddělení klávesových nástrojů Ellina Bělčikova 

Oddělení strunných nástrojů 

Smyčcové oddělení 

J.Ferles:  Housle – 2 žáci  

Třídní večer 9.5.2019 

                                    Alice Pinková 7. roč. 12.6.2019 veřejně absolvovala I. stupeň  

Seminář:                     Seminář pro pedagogy v rámci mezinárodní houslové soutěže „Kocianovo Ústí“ 

– 2.5.2019 Ústí n/O         

A.Žáková:  Housle –  20  žáků + 5 v přípravce 

V pololetí ukončila studium 1 žákyně, 1 žákyně absolvovala II. stupeň. 

Studium na konci roku  ukončili 3 žáci 

 Třídní večer 11.4.2019 
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Seminář: Houslový seminář v Říčanech 6.4.2019 

A.Žáková se aktivně podílela na koncertu v kostele J.Křtitele 26.12.2018 

(Koncert na záchranu varhan) a vystoupila na Koncertě ke 100.výročí založení 

republiky. 

V.Fuhrmanová:    Housle – 7 žáků (1 žákyně z 1. roč. v prosinci 2018 ukončila studium). 

 Třídní večer 15.2.2019 

 S.Serbusová 7. roč.  veřejně absolvovala I. stupeň a pokračuje ve studiu. 

V srpnu 2019 nástup učitelky na MD, třídu převezme Jiřina Štrynclová 

Mgr. V.Blažková: Housle – 8 žáků, viola – 1 žák 

Třídní večer 3.5.2019 

Seminář: Houslový seminář v Říčanech 6.4.2019 

O.Konopíková:  Vcell. – 5 žáků (2 ukončili studium) 

   Třídní večer 28.3.2019  

     Za smyčcové oddělení  Jan Ferles 

Kytarové oddělení  

   Ve školním roce 2018/2019 reprezentovalo kytarové oddělní na akcích školy a interních školních 

koncertech. Počet žáků kytarového oddělení byl na konci roku 58 žáků. Byly pořízeny nové kytary pro 

nejmladší kytaristy a došlo k vyřazení dvou starších nástrojů. 

   Žáci kytarového oddělní zahráli 18.3. na otevření výstavy „Moře“ v galerii školy. 25.4. navštívila 

ZUŠ F. A. Šporka americká kytaristka Andrea Salcedo, která vyučovala žáky kytarového oddělení 

techniku hry flamenca. Seminář byl veřejnosti přístupný a byl hojně navštíven. 26.4. vystoupil 

kytarový soubor na 12. Kytarové noci v kině v Lysé nad Labem. 

  Všichni pedagogové kytarového oddělení měli své třídní koncerty v tomto pořadí: Lukáš Sommer 

(5.3.), Karel Novotný (10.3.), Jaromír Panáček (5.5.), Jan Ferles (7.5.) 

Za kytarové oddělení MgA. Lukáš Sommer 

Oddělení hudební teorie 

Součástí výuky žáků  1.-5. ročníku hudebního 

oboru je hudební seminář. Žáci se seznamují 

s hudební teorií, notovým písmem, hudebními 

nástroji, dějinami hudby, rozvíjí rytmické 

cítění, hudební vnímání a další škálu hudebních 

dovedností.  

Zpestřením výuky a motivací jsou mnohé 

soutěže, například „Hudební borec“, či Gedas. 
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V letošním školním roce se nám podařilo pro děti zajistit několik exkurzí a zajímavých výjezdů. 

Dětská nota 2018 

V listopadu to byl zájezd na představení „Dětská nota 

2018“, autorskou soutěž písniček pro děti, kde 

porotou je právě dětské publikum. Moc jsme si 

představení v Mladé Boleslavi užili, soutěžili jsme i 

vyhráli pěkné ceny. 

 

Komentovaná prohlídka vzácných varhan v kostele Narození sv. Jana Křtitele 

 Vzácné varhany v lyském kostele měly děti možnost navštívit i 

s odbornou komentovanou prohlídkou.  

Stavba kostela se začala v roce 1719, vysvěcen byl 1741. Původ varhan 

je okolo roku 1774. Jejich zhotovitelem je Josef Sträussel. Původních 

částí už ale mnoho není.  

Na záchranu varhan se konají koncerty, namátkou  Ama Musica & 

Quantumtet, Jan Jakub Ryba – Česká mše vánoční,  Roman Dragoun, 

nebo Pražské žesťové kvinteto. 

Exkurze do Muzea Antonína Dvořáka v Praze 

 26. dubna se žáci 2. a 3. ročníku vydali do Dvořákova muzea, které je 

součástí Českého muzea hudby a patří pod Národní muzeum. Od 

počátku sídlí v krásném barokním letohrádku zvaném Amerika. 

V muzeu děti viděly skladatelovy 

rukopisy, korespondenci a 

dozvěděly se mnoho zajímavostí ze 

skladatelova života. 

 

 

Zájezd do Rudolfina 

14. května se vydali žáci do Rudolfina na finálové kolo Pražského jara v oboru flétna. Ze dvanácti 

kandidátů, kteří usilovali o postup, se do finále probojovali čtyři. Soutěžící reprezentovali Německo, 

ČR, Korejskou republiku a Čínu. Zážitek z Dvořákovy síně Rudolfina si děti odvezli opravdu krásný. 

 

http://rkflysa.wz.cz/files/varhany.jpg
http://rkflysa.wz.cz/files/varhany.jpg
http://rkflysa.wz.cz/files/varhany2015-12.pdf
http://rkflysa.wz.cz/files/varhany2016-10.pdf
http://rkflysa.wz.cz/files/varhany2016-12-26.pdf
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Pěvecké sbory 

Při ZUŠ F. A. Šporka působí čtyři pěvecké sbory: přípravný dětský pěvecký sbor Filiorum musica, 

koncertní dětský pěvecký sbor Ama musica, chlapecký sbor Voice Boys a ženský vokální ansámbl 

QuantumTet. Ve školním roce 2018/2019 sbory účinkovaly ve více než 40 koncertech a představeních 

doma i na koncertních zájezdech. Nezbytnou součástí 

studia nemalého množství repertoáru jsou také mnohá 

soustředění. 

Koncertní sezónu nového školního roku zahájil přípravný 

dětský pěvecký sbor Filiorum musica společně s LDO již 

8. září a to představením „Inspekce vodníků v Čechách“ 

v Ostré v rámci oslav 110 let místní školy. 

 

Pozvání do Ostré přijal také ženský vokální ansámbl 

QuantumTet, který svým veselým koncertem složeným  

ze známých melodií sklidil velký potlesk a obohatil 

krásnou akci. 

 

 

Několik zpěvaček z Filiorum musica a Ama musica bylo  

přizváno k natáčení  Vánočního CD zpěvačky Lenky Graf  

do pražského Professional sound studia. Natáčení si skvěle 

 užily a sklidily velkou pochvalu. 

 

 

 

Přípravu na podzimní a částečně už vánoční koncertní  

maraton zahájila Ama musica náročným, ale  

příjemným soustředěním v Přerově nad Labem.  
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Slavnostní učitelský koncert ke 100. výročí vzniku 

republiky v evangelickém kostele 24.října podpořil svou 

účastí ženský sbor QuantumTet. 

 

 

7. listopadu se konala repríza muzikálu Lukáše 

Sommera „Sindibád“. Oblíbená forma našeho velkého 

ZUŠkového týmu, propojení všech oborů školy, krásná 

spolupráce a neméně krásný výsledek a zážitek pro 

účinkující i publikum. Ama musica přidala ruku k dílu 

pěveckými čísly. 

 

 

Ranní běh krásnou prázdnou Prahou, majestátní chrám sv. Víta na 

Pražském hradě a krásný pocit z možnosti podílet se na 

výjimečném projektu „Hnutí na vlastních nohou“. Ama musica 

součástí spojeného sboru zpěváků z ČR, 7. prosince při Mši pro 

Stonožku. 

 

 

O vánoční atmosféru se v lyském kině zasloužily všechny ZUŠkové sbory 11. a 12. prosince. 
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Kapela Artmosféra si 14. prosince přizvala do lyského kina na vánoční koncert několik zpěvaček 

z Ama musica.  

Třetího ročníku veselého Vánočního večírku pořádaný kinem Lysá nad Labem se i letos účastnil 

QuantumTet. Pro svůj letošní koncert připravil gospelový repertoár, mimo jiné také skladby z filmu 

„Sestra v akci“. Svým osobitým vystoupením jen QuantumTet podpořil příjemnou atmosféru 

předvánoční akce. 

 

 

 

 

 

 

Nádherný lyský  kostel sv. Jana Křtitele na Štědrý den rozeznělo přes sto zpěváků a zpěvaček ZUŠ F. 

A. Šporka. Koncert měl úžasnou sváteční atmosféru a spojený velký sbor sklidil nekončící potlesk 

fantastického publika. 
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Na jaře se Ama musica vydává opět na pracovní soustředění do Přerova. Na programu jsou nové 

skladby a přípravy mj. na Jarní Popsong festival a koncert v 5. výročí křtu sboru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Také QuantumTet se potřebuje soustředit  Proto se 

vydává na cestu do Mnichova Hradiště, kde celý 

víkend pilně trénuje nové skladby. Jarní matiné může 

začít. 

 

 

 

20. března se Ama musica chystá na Jarní  

Popsong festival do Mladé Boleslavi. Letošní  

ročník je věnován projektu  „Zpíváme pro  

UNICEF “. Kromě pamětního listu, krásného 

 hodnocení výkonu a certifikátu si zpěvačky  

odváží krásný pocit i zážitky. 

 

 

 

Přípravný pěvecký sbor Filiorum musica se 22. března vydal na krajskou soutěž ve sborovém zpěvu do 

Berouna. V obrovské konkurenci si odváží pochvalu od poroty a stříbrné pásmo. 
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O pár dní později, 9. a 10. dubna uz Filiorum musica plní sál lyského kina při písničkovém představení  

„Cukrárna písniček“ s Inkou Rybářovou. Zpěvačka byla z malých zpěváků  naprosto nadšená a také 

děti na pódiu i v sále si rytmické písničky a vystoupení skvěle užily. 

 

Ženský pěvecký sbor QuantumTet se 27. dubna vydává již počtvrté na pozvání do malebných 

Medonos. Letos chystá pro místní publikum, které si hned svým prvním koncertem před čtyřmi roky 

naprosto získal, nečekané překvapení… 

15. května se ono překvapení QuantumTet rozhodne odtajnit úžasnému domácímu publiku, které se při 

koncertu QT k výročí 4. narozenin postaralo o neopakovatelnou atmosféru!  

Název „Koncert s překvapením“ odtajňuje nečekaný vstup pánské sekce sboru, která se již při první 

tajné zkoušce pojmenovala QuantuMen   
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Celonárodní akce „Noc kostelů“ se v roce 2019 konala v pátek 24. května. Dětský pěvecký sbor 

Filiorum musica a chlapecký sbor Voice Boys vystoupili v krásném kostele sv. Jana Křtitele. 

 

 

 

 

 

 

 

V sobotu 1. června se Ama musica vydala do krásných zahrad senátu parlamentu České republiky, kde 

vystoupila  společně s dalšími českými sbory a studentskou filharmonií Kroměříž v prostoru Sala 

terena v rámci akce ZUŠ OPEN v senátu. Celodenní akce byla náročná, ale nádherná a nám bylo ctí, 

zůčastnit se a prožít krásný den plný umění. 
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100. výročí festivalu „Smetanovy Jabkenice“ byl dalším nevšedním zážitkem a my si moc vážíme 

pozvání do Jabkenic.  

 

 

Na den přesně, 16. června 2019 oslavil pěvecký sbor Ama musica 5. narozeniny dvojitým koncertem a 

krásným společně stráveným dnem. Nejprve proběhl koncert na výstavišti v Lysé nad Labem a 

v podvečer ukončil sbor svůj den nádherným koncertem v evangelickém kostele. K 

nezapomenutelné atmosféře přispělo fantastické publikum, jehož nekonečný potlesk vracel zpěvačky 

na další přídavek až z fary.  

Za pěvecké sbory Bc.Jana Erbenová 
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Výtvarný obor 

Výtvarný obor ve školním roce 2018 / 2019 navštěvovalo v Lysé nad Labem cca 130 žáků. 

Žáky vyučovaly tři vyučující : Mgr. D. Hermanová Říhová – 40 žáků, H. Malíková, akad. mal. - 53 

žáci a M. Volvovičová – 37 žáků, která také působila na pobočce v Milovicích. 

Během školního roku se uskutečnily čtyři výstavy v Galerii ve sklepě : 

1 ) Vánoční výstava – vystavovali všichni žáci. Žáci z oddělení H. Malíkové věnovali keramické 

výrobky a malované skleničky obyvatelům Domova na Zámku. 

2 ) Výstava s názvem MOŘE – mladší žáci z oddělení D. Hermanové 

3 ) Výstava prací absolventů, žáků II. stupně a přípravy na talentové zkoušky- žáci H. Malíkové a M. 

Volvovičové 

4 )Závěrečná výstava výtvarného oboru – vystavovali žáci všech vyučujících 

Kromě těchto výstav byly naše práce vystaveny na akci Lysá žije – Montmartre ( Hermanová, 

Malíková ) a jako každý rok jsme připravili tématickou výstavu ve foyeru kina v rámci tanečního 

vystoupení Cesta kolem světa a akce ZUŠ OPEN .V knihovně se v červnu uskutečnila malá výstava 

ilustrací od žáků D. Hermanové. 

Na podzim byla vyhodnocena na Slovensku mezinárodní soutěž Madame Humanité 2018, kde bylo 

oceněno pět žákyň od H. Malíkové medailí M. H. a diplomem. Na jaře uspěly žákyně H. Malíkové v 

krajské soutěži CSZS Poděbrady, kde získaly jedno první místo, dvě druhá a jedno třetí místo v 

kategorii  7. - 9. třída a v kategorii Střední školy a výtvarné práce byly vystaveny na Výstavišti v Lysé 

nad Labem. 

Také se v tomto roce připravovalo osm žákyň na talentové zkoušky. Šest žákyň od H. Malíkové, jedna 

od D. Hermanové a jedna od M. Volvovičové. 

Všechny žákyně uspěly a byly přijaty na střední odborné školy s výtvarným zaměřením a B. Doubková 

( žákyně H. Malíkové ) na DAMU, katedra alternativního a loutkového divadla – obor scénografie. 

       Za výtvarný obor Hana Malíková, ak.mal. 

Výtvarný obor pobočka Milovice 

Celkem navštěvovalo ve šk. r. 2018/19 VO ve čtyřech odděleních 46 žáků, vzhledem k ukončení 

pobočky Milovice se všichni k 30. 6. 2019 odhlásili 

Talentovou zkoušku na SŠD v Lysé nad Labem úspěšně vykonala jedna žákyně 7. ročníku Štěpánka 

Svatá a byla přijata na obor Design interiéru bytových doplňků  -  textilní výtvarnictví. 

První stupeň studia absolvovaly dvě žákyně: Sára Krankillová, Štěpánka Svatá. 

Jejich závěrečné práce byly vystaveny na Závěrečné  a absolventské výstavě, která proběhla od  21.5. 

do  20.6. 2019 v Galerii na chodbě v budově ZUŠ v Milovicích, kde jim byly při zahájení výstavy 

předány paní ředitelkou Mgr. V. Blažkovou absolventské dary od spolku QA. 
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Žáci všech čtyř oddělení vystavovali své práce na již výše zmíněné výstavě, která také přispěla 

k programu Open ZUŠ 2019. 

Přetrvávají nedostatky v učebně – přes veškeré úsilí vedení školy o nápravu: nefunkční tabule, 

nefunkční interaktivní tabule, vysoká teplota ve třídě 

     Za výtvarný obor v Milovicích Martina Volvovičová 

Taneční obor 

Taneční oddělení se ve školním roce zúčastnilo 4 velkých akcí. 

První akcí, které jsme se zúčastnili, bylo taneční setkání tanečních škol  Středočeského kraje v divadle 

Kolín   30.11.2018. Zatančili jsme zde 3 choreografie vyjmuté z tanečního příběhu Zlatovláska ( Oheň, 

Zachránění mravenců, V kapli). Roli Jiříka si na této akci zatančila vyučující Kateřina Klánová. 

Druhou akcí, které jsme se aktivně zúčastnili, byl muzikál Sindibád. V tomto muzikálu jsme ztvárnili 3 

choreografie ( Námořníci, Opice , Pralesní potvory), v šesti reprízách a to v kině Lysá nad Labem   6. a 

7.11.2018.                      . 

Třetí a pro taneční oddělení asi nejzajímavější akcí školního roku 2018/2019 bylo vystoupení 

Zlatovláska v divadle ve Slaném 25.4.2019. Do tohoto vystoupení byly zapojeny tři  školy,  a to ZUŠ 

F.A.Šporka Lysá nad Labem ze které vystoupilo 46 žáků, ZUŠ Slaný s 54 žáky  a První soukromá 

taneční konzervatoř  v Praze, ze které hostoval  v hlavní roli Jiříka Karel Roubíček. Do tohoto 

představení byli aktivně zapojeni i rodiče žáků ZUŠ Slaný a to tím, že se v době mimo představení  

postarali o žáky ZUŠ Lysá nad Labem . Pro všechny byl tento projekt obrovským zážitkem, kdy 

odměnou byl pro všechny veliký aplaus. 

Poslední čtvrtou velkou akcí pro taneční oddělení byl projekt Cesta kolem světa, ve které  jsme 

propojili taneční, výtvarný a hudební obor. Cesta kolem světa se hrála ve dnech 30 . a 31.5.2019  po 

třech představeních. 31.5. 2019 bylo představení uvedeno v rámci OPEN ZUŠ. 

Za taneční oddělení Kateřina Klánová 

Literárně-dramatický obor 

V LDO pracovalo ve školním roce 2018/19 42 žáků, 38 na prvním a 4 na druhém stupni. V pololetí se 

odhlásila 1 žákyně a byla přijata 1 žákyně jako zájemce o talentové zkoušky na konzervatoř v lednu 

2020. 

I v tomto školním roce se žáci LDO zúčastnili mnoha vystoupení – čistě „dramaťáckých“ i 

mezioborových. 

V sobotu 8. 9. vystoupili žáci s představením Konec vodníků v Čechách na oslavách výročí založení 

MŠ v Ostré. V sobotu 22. 9. vystoupili žáci LDO v Jičíně na školení učitelů dramatické výchovy s 

představením Rychlé šípy. Součástí zájezdu byla návštěva muzea. Ve čtvrtek 11.10. moderovaly 

Veronika Chrpová a Renata Hanušová filmový festival Ozvěny Mental Power PFF 2018 v lyském 

kině. V sobotu 13. 11. vystoupili žáci s pásmem textů T.G.M., Karla Čapka a lidové poezie na 
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slavnostním koncertu Smetanovy Mé vlasti u příležitosti 100. výročí založení České republiky na 

lyském výstavišti. 5. 11. proběhla v kině generální zkouška a 6. a 7.11. 6 představení dětského 

mezioborového muzikálu Sindibád. V sobotu 1. 12. děti ze třetího ročníku přivítali Advent při 

rozsvěcení adventního stromu na náměstí v Lysé pásmem básniček Pavla Šruta a Jiřího Dědečka. (V 

neděli 2.12. bylo stejné vystoupení ve Stratově zrušeno kvůli počasí.) Ve čtvrtek 6.12. vystoupili žáci 

4. a 6. ročníku na adventním koncertu v sále ZUŠ s povídkou Jinovatka Františka Nepila. V úterý 11. 

12. vystoupili Anežka Burdová a Štěpán Gajdošík s vánoční povídkou Achilea Gregora „Otec, matka, 

sestra a já aneb tichá noc, svatá noc“ na vánočním koncertu sboru v kině.  

V pondělí 17.12. moderovaly Anna Podaná a Barbora Šídová slavnostní vánoční koncert orchestru 

ZUŠ v kině. Ve čtvrtek 7. 2. proběhl v sále ZUŠ třídní večer LDO. Všichni žáci přednesli sólové 

výstupy poezie, prózy nebo dramatické monology. V neděli 31. 3. připravil LDO divadelní program 

pro rodiče a nejmenší děti v RC Milovice. V sobotu 11. 5. odehráli žáci 4. ročníku LDO svoji 

dramatizaci knihy Půlnoční gang a nejstarší skupina Komedii o šalině Markéty Ketnerové na 

festivalu mladého divadla z regionu Vaňáles v Poděbradech. V pátek 17. 5. jsme jeli hrát do DDM 

Symfonie v Poděbradech. Na přehlídce dětského divadla Symfonická kláda jsme sehráli první reprízu 

Půlnočního gangu a premiéru hry 3. ročníku Entropíci. V úterý 4. 6. jsme v 10 hodin pro školy a v 

17.30 pro veřejnost připravili představení Dramatická úrodička v kině. Představili se všechny 

skupiny žáků LDO se svými skupinovými výstupy. Ve čtvrtek 6. 6. jsme završili vystupování 

absolventským vystoupením g.u.n. Gajdošík/Urbanová/Němec od 17.30 v kině.  

Tradiční zájezdy do divadla byly letos dva. V neděli 6. 1. 2019 jsme jeli do Brna na představení Vitka 

o Vítězslavě Kaprálové. Součástí výletu byla i exkurse do zákulisí Divadla Husa na provázku. 

V pondělí 17. 6. 2019 jsme navštívili představení Romeo, Julie a tma v Divadle v Dlouhé v Praze. 

Obě představení byla velmi vydařená inspirativní. 

Ve středu 21.11. se vedoucí oboru zúčastnila školení Eos v Pardubicích. A také tradiční školení - 

festival českého jazyka řeči a literatury Šrámkovu Sobotku. Festival proběhl 30. 6. - 6. 7. 2019 a jeho 

tématem byla literatura na jevišti a divadlo. 

        Za LDO Mgr. Kateřina Urbánková 

Pobočka  Kostomlaty nad Labem 

L.Pecháčková:  20 žáků  Přípravný ročník nebyl otevřen (naplněná kapacita). 

Vystoupení :   31.10.2018     – při sázení stromu u ZŠ k 100. výročí republiky 

  13.11.           - pro seniory 

  1.12.           - rozsvěcení vánočního stromu 

.  18.12.             – vánoční koncert 

  25.1.2019       -  2x koncert pro ZŠ 
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26.2           -  vítání občánků 2x 

             31.5.               – ZUŠ Open (koncert pro ZŠ Kostomlaty n/L) 

              31.5.               – Slavnostní koncert k 20. výročí pobočky 

              18.6.               – koncert pro MŠ a ZŠ (2x) 

              18.6.               – vítání občánků (2x) 

              20.6.               – Absolventský a závěrečný koncert  

Semináře:           EKN – 14.9.2018 Praha,  27.11.2018 Praha,  HS     - 8.3.2019 Beroun   

7.11.2018 – žáci HS shlédli představení „Sindibád“ v Lysé n/L.  

J.Ferles:   3 žáci - 2 kytara, 1 housle 

Třída byla dovybavena digitálním pianem a novými notovými pulty.  

     Za pobočku v Kostomlatech Jan Ferles 

17. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

Naše škola se ve školním roce 2018/2019 nebyla zapojena do žádného z rozvojových a 

mezinárodních programů.  

18. Projekty financované z cizích zdrojů 

Sponzorské dary 

Naše škola nezískala ve školním roce 2018/2019 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, BEIRE 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 2018/2019 nezapojila do projektů spolufinancovaných z cizích 

zdrojů. 

19. Spolupráce s odborovými organizacemi a dalšími partnery 

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

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

Další partneři: QUATTUOR ARTES - viz níže samostatná kapitola.  



 

 Výroční zpráva 2018/2019 

 

Kino Lysá nad Labem, Výstaviště, Spolek rodáků, Městská knihovna v Lysé nad 

Labem, CSZS Poděbrady, Domov na zámku, Dětský domov Milovice, Domov 

Milovice, RC Milovice, Hasičská dechová hudba, ZUŠ Slaný, ZUŠ 

Středočeského kraje, Obec Medonosy a další. 

20. Spolek Quattuor Artes (čtyři umění) 

Kvůli větší možnosti využívat vnější zdroje než má škola, jsem se rozhodli 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 2012/2013 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). 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 roce 2018/2019 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 2018/2019 bude na podzim 2019 oceněno 38 

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. 

 

21. Vzdělávání zaměstnanců 

Samozřejmou součástí práce učitelů i vedení naší školy je soustavné průběžné vzdělávání. Naši 

zaměstnanci každoročně absolvují řadu seminářů k prohloubení kvalifikace, školení ohledně 

bezpečnosti práce a požární ochrany, GDPR, semináře z oblasti pedagogiky, psychologie, metodiky  

výuky na jednotlivé hudební nástroje. Vedení školy a THP se účastní seminářů v oblasti ekonomiky, 

Zákoníku práce, vedení lidí, seminářů při změnách zákonů souvisejících se školou, seminářů cílených 

na problematiku ZUŠ. 
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22. Prostředky vynaložené na vzdělávání zaměstnanců 

počet účastníků  cena 

Rozpočty škol 1 2299 

Hra na elektronické klávesové nástroje 1 1660 

 Artefiletika 1 2000 

Bezpečnost na školních akcích mimo školu 1 2408 

 Seminář Ivana Klánského  6 4800 

Celostátní setkání LDO 1 3990 

Seminář Hra na klávesové nástroje 3 1770 

Seminář hra na dechové nástroje 1 690 

Klub sbormistrů 1 200 

Elektronická organizace soutěží  1 300 

1.víkendová škola hry na zobcovou flétnu 1 1900 

 Klavírní seminář 1 800 

Celostátní setkání vedoucích pracovníků ZUŠ 3 8910 

 Hra na elektronické klávesové nástroje 2 1660 

Hodnotící a motivační rozhovory 1 1900 

Hra na elektronické klávesové nástroje 1 830 

Klub sbormistrů 1 400 

Šrámkova Sobotka 1 2970 

Hra smyčcové nástroje 1 500 

Seminář I.Klánského 2 1600 

Využití nových metod v hudební nauce 1 400 

Manažersko-právní minimum 1 2900 

Specifická interpretace 1 800 

Houslový seminář 2 1060 

 Hodnocení školy 1 650 

Seminář Infra 1 1850 

 Klavírní seminář 1 600 

Masterclass – trombon 1 350 

Seminář TO – africký a současný tanec 1 600 

O strašidlech a čarování s hudbou a pohybem 1 500 

Pedagogická konference – HV pro III.tisíciletí 1 200 

Celkem  51 497 

*uvedeny ceny seminářů bez cestovních náhrad 

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, Ředitel moderní ZUŠ      
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24. Externí kontroly v roce 2018/2019 

05-06/2019  kontrola OSSZ – bez závad 

06/2019        kontrola KHS – ochrana zdraví – pobočka Milovice – bez závad 

06/2019        kontrola hospodaření za rok 2018 – zřizovatel prostřednictvím auditorské firmy – zjištěny  

          nedostatky – zjištění byla uvedena na pravou míru, popř. byly odstraněny nedostatky 

25. Hospodaření organizace v roce 2018  

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 (2018). Zřizovatel Město 

Lysá nad Labem dále hradí za naši školu spotřebu plynu, prostředky nejdou přímo do rozpočtu školy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hospodářský výsledek byl po schválení RM a ZM převeden do rezervního fondu a fondu odměn.  

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 

Hospodaření ZUŠ F. A. Šporka v roce 2018  

Výnosy     

  Státní dotace  - PLATY 17 722 118 

  Dotace MěÚ 370 000 

  Úplata za vzdělávání 2 263 818 

  Ostatní výnosy - úroky, atd. .  3 609 

  Výnosy z doplňkové činnosti 516 980  

celkem   20 876 525 

Náklady    

  Státní dotace – platy a odvody 17 722 118 

  Provozní náklady 2 543 253 

  Náklady na doplňkovou činnost 346 239 

celkem   20 611 610 

Hospodářský výsledek za rok 2018   264 915 
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 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 2018/2019 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 2018 činily výnosy 516 980,-Kč, náklady 346 239,-Kč. Zisk 

z DČ činil 170 741,-Kč. 

27. Vlastní hodnocení 

Školní rok 2018/2019 byl posledním ve tříletém období vlastního hodnocení. Pro období 2016 – 

 2019 byla zvolena tato zaměření:   

Rozjezd pobočky v Milovicích 

Funkčnost a celková úroveň webových stránek školy 

Výsledky vlastního hodnocení jsou obsahem samostatné zprávy. 

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 soutěže komorních souborů ZUŠ 

1.cenu, proto se náš Flétnový soubor zúčastnil dne 15.4.2019 Festivalu ZUŠ v Berouně. Festival ZUŠ 

je významným počinem pro propagaci práce základních uměleckých škol v našem kraji a stal se již 

krásnou tradicí.  

29. ZUŠOPEN 

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

uspořádat tento celostátní festival základních uměleckých škol jako propagaci těchto unikátních škol 
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vzešla od naší vynikající a světoznámé pěvkyně Magdaleny Kožené, která kvůli většímu povědomí 

veřejnosti založila nadaci na podporu ZUŠek.  

. Naše škola se velmi aktivně zapojila do této pro ZUŠ tak důležité 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 „Cesta kolem 

světa“ v sále kina. Ani milovníci výtvarného umění nepřišli zkrátka -  v Galerii ve sklepě je čekala 

výstava absolventů. Nesmíme zapomenout ani na zapojení poboček, např. milovická uspořádala 

výstavu VO, kostomlatská pobočka uspořádala koncert pro ZŠ. 

Nejprestižnějším se letos stalo vystoupení pěveckého sboru Ama Musica na společném koncertě 

pěveckých sborů ve Valdštejnské zahradě Senátu Parlamentu ČR. Jsme pyšní na to, že náš pěvecký 

sbor byl k účasti na tomto velkolepém počinu vybrán. 

Velmi si vážíme iniciativy Magdaleny Kožené a její Nadace. Celorepubliková akce takového rozsahu 

znamená pro naše školy opravdu výrazné zviditelnění. 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. 

30.  Shrnutí školního roku 2018/2019  

Z pohledu ředitelky 

Každý školní rok v naší ZUŠ je náročný, bohatý na řadu uspřádaných koncertů, výstav, 

mezioborových projektů. Školní rok 2018/2019 byl kromě toho také extrémním co do provozních 

podmínek i co do náročnosti práce vedení školy.   

  Uplynulý školní rok znamenal pro především pedagogickou část zaměstnanců zavedení  

Školního vzdělávacího programu do zbývajícího ročníku, takže nyní jsou už všichni žáci vyučování 

podle ŠVP. Tento dokument je pro každou školu stěžejním, protože nastavuje pravidla fungování 

vzdělávání ve škole, je vzdělávací nabídkou pro rodiče, vyjádřením vizí a strategií vyznávaných 

zaměstnanci školy. Je to živý dokument, který se od svého vzniku v roce 2012 neustále vyvíjí a 

upravuje podle měnících se potřeb žáků i učitelů.  

Kromě vyučování, které je pro nás hlavní náplní činnosti, jsme ve školním roce 2018/2019 

stihli 180 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 
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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.  

Z nejvýznamnějších akcí jmenujme alespoň vystoupení na  oslavě 110.výročí školy v Ostré, 

vystoupení LDO na koncertě ke 100.výročí založení republiky na Výstavišti, Koncert učitelů ke 

100.výročí v evangelickém kostele, dětský muzikál Sindibád (L.Sommer) taneční přehlídku ZUŠ 

Středočeského kraje, tradiční Mši pro stonožku v chrámu sv.Víta v Praze, výtvarné výstavy v Galerii 

ve sklepě, Cukrárnu písniček s Inkou Rybářovou, baletní představení Zlatovláska ve Slaném, Jarní 

koncert orchestru, baletní představení Cesta kolem světa, akce v rámci ZUŠOPEN, vystoupení na 

Festivalu ZUŠ v Berouně, oslava 20.výročí založení pobočky v Kostomlatech nad Labem, Závěrečný 

koncert v Milovicích.  

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 Melos v Římě a jeho účast na stipendijním programu MenART, který 

je pořádán Nadací Magdaleny Kožené. 

Nejnáročnějším úkolem pro vedení školy ve školním roce 2018/2019 pak bylo stěhování 

pobočky v Milovicích do nově zrekonstruovaných prostor a její následné zrušení. S tím je spojena řada 

nutných administrativních kroků ve spolupráci se zřizovatelem, Krajskou hygienickou stanicí, 

Krajským úřadem Středočeského Kraje a Ministerstvem školství. Museli jsme se vzdát 200 žáků ze 

své schválené kapacity, aby mohla ZUŠ Milovice vzniknout. Bylo zapotřebí vyřešit situaci 

zaměstnanců pracujících na pobočce a jejich pracovních poměrů. Jsem velmi ráda, že se podařilo 

dohodnout převzetí zaměstnanců podle §338 Zákoníku práce, a jejich pracovní poměry automaticky 

přešly do ZUŠ Milovice. Nikdo tedy se zrušením pobočky nepřišel o práci. Věříme, že mezi námi a 

ZUŠ Milovice bude fungovat bezproblémová spolupráce stejně jako s ostatními okolními ZUŠ.  

Další neméně náročnou situací byla dosud probíhající rekonstrukce IV.NP, střechy a fasády na 

budově. Jsme nesmírně šťastni, že náš dlouholetý problém s nedostatkem prostoru pro výuku se Město 

Lysá nad Labem rozhodlo vyřešit tímto způsobem. Ačkoli stavba bude zasahovat i do dalšího školního 

roku, těšíme se, že v řádu měsíců budeme moci začít vyučovat již v nově zrekonstruovaných 

prostorách.  

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

události a extrémně náročný na práci vedení školy. Vyřešila se však značná část zásadních problémů, 

se kterými jsme se dlouhodobě potýkali. Pokud se nám v příštím roce podaří spolu se zřizovatelem 
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ještě zrekonstruovat učebnu pro bicí nástroje, měla by být naše škola na dlouhou dobu prostorově 

velmi dobře vybavena. 

         

V Lysé nad Labem dne 25. 9. 2019  

 

         Za ZUŠ F.A.Šporka  

Mgr.Vlasta Blažková 

 

Výroční zpráva byla projednána na pedagogické radě 26.9.2019    

 

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2018/2019 byla vyhotovena ve třech 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). 
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31. Přílohy (kromě seznamu akcí a fotografií nejsou v elektronické podobě)  

 

Akce ve školním roce 2018/2019 

Fotografie z výstav 

Fotografie z představení 

Programy koncertů 

Výkaz o základní umělecké škole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


