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      Základní umělecká škola Františka Antonína Šporka  

      Výroční zpráva o činnosti školy 

     za školní rok 2019/2020 
 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  900 žáků 

Vedení školy   Mgr. Vlasta Blažková – ředitelka 

    Bc. Zbyšek Erben – statutární zástupce ředitelky 

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 

Počet žáků 2019/2020:  715 (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  

 24 učeben - z toho  

 2 odborné učebny pro výtvarný obor,  

 1 odborná učebna pro taneční obor,  

 1 odborná učebna pro hudební nauku 

 17 učeben pro hudební obor 

 1 učebna pro LDO 

 divadelní sálek 

 koncertní sál - 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   

 2 učebny pro potřeby výuky hudebního 

 oboru 

 možnost pořádat koncerty v kostele 

 možnost pořádat koncerty ve foyeru ZŠ 

2. Kapacita školy a prostorové podmínky 

 Od 1. 9. 2019  nám byla kvůli vzniku ZUŠ Milovice na základě naší žádosti snížena kapacita 

školy. Naše škola nyní disponuje kapacitou 900 žáků. I přes snížení o 200 žáků věříme, že tato 

kapacita bude vzhledem k počtu obyvatel našeho města dostatečná – stačí porovnat s kapacitami 

okolních ZUŠ (např. Nymburk 920, Poděbrady 700) . 

V letošním školním roce se vyřešily téměř všechny problémy s nedostatkem učeben, se kterými 

jsme dlouhá léta bojovali. Zřizovatel město Lysá nad Labem zrekonstruovalo IV.NP naší budovy a 

nám přibyly k užívání další tři třídy hudebního oboru, třída pro LDO a divadelní sálek. Postupně 

dovybavujeme učebny nábytkem a dalším potřebným vybavením. Škola také dostala nový kabát 

v podobě nové střešní krytiny, zateplení a nové fasády. 

Naše škola tak získala výrazně lepší podmínky pro výuku a především má 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.  
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Jediným přetrvávajícím zásadním prostorovým problémem, který se ale s největší 

pravděpodobností vyřeší v příštím školním roce, je učebna bicích nástrojů. Zatím vyučujeme bicí 

nástroje ve třídě u koncertního sálu, což jednak způsobuje horší podmínky pro výuku ostatních 

hudebních nástrojů, jednak velmi omezuje naše možnosti uspořádat v koncertním sále koncerty. 

Souběžný provoz není možný. Učebnu pro bicí nástroje plánujeme vybudovat z přípravny u 

modelovny v suterénu ZUŠ. Město Lysá nad Labem vyčlenilo v tomto roce finanční prostředky na 

vybudování této učebny, doufáme proto, že do konce roku 2020 se podaří tento záměr uskutečnit. Celý 

proces bohužel zbrzdila pandemie koronaviru, ostatně jako naši další činnost. 

Velmi oceňujeme, že náš zřizovatel – Město Lysá nad Labem – v loňském a letošním roce 

věnovalo značné částky na vyřešení prostorových problémů, se kterými se naše škola již delší dobu 

potýkala. Získali jsme tak další učebny a budova školy také novou střechu a fasádu. 

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. Pohledem do seznamu akcí je možné 

zjistit, že naše pobočka je díky svým vyučujícím velmi aktivní. 

Ve školním roce 2015/2016 byla na žádost Města Milovic o pomoc při zajišťování základního  

uměleckého vzdělávání otevřena milovická pobočka. V roce 2018/2019 jsme byli požádáni, abychom 

se vzdali části kapacity, protože Milovice chtějí založit vlastní ZUŠ. Žádosti bylo vyhověno a od 

školního roku 2019/2020 již v Milovicích nepůsobíme. 

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 

 17 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 umístěný v nově vybudovaných třídách ve IV.NP 

v uzamykatelných vestavěných skříních – obsahuje hudební nástroje pro použití při 

výuce i k pronájmu žákům 
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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 pro individuální a skupinovou výuku vybavená molitanovými kostkami, 

kulisami a dalšími potřebami, TV a DVD, PC pro vedení povinné dokumentace a jako 

učební pomůcka  

 Divadelní sálek pro výuku hromadného vyučování a divadelní představení 

 Sklad kostýmů  

 

Zázemí pro zaměstnance 

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

rychlovarná konvice, mikrovlnná trouba, šatní skříně  

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. 
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Pobočka Kostomlaty nad Labem: 

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

klavírem, keyboardem, ozvučovací technikou, učebními pomůckami, Orffovským 

instrumentářem, hifi věží, notovou tabulí, kopírkou a PC pro vedení povinné 

dokumentace a jako učební pomůcka  

 Hala ZŠ využívaná při koncertech 

 

4. Investice, pořízení drobného majetku a opravy ve školním roce 2019/2020  

Investice  

 zabezpečovací zařízení při vstupu do budovy -  videovrátný do všech tříd  

Opravy budovy  - v rámci rekonstrukce IV.NP  

 malování na chodbách 

 odhlučnění stěn v č.20 a 21 

Nově pořízené vybavení 

Hudební nástroje a ostatní potřeby pro výuku 

 obrazové panely Dějiny hudby do učebny HS 

 houslové pouzdro  a smyčec 1/8 

 houslový smyčec 11x 

 obal na kytaru 10x 

 struny pro smyčcové nástroje a kytary 

 baryton 

 kornet 

 trombon Bach 

 hobojové a fagotové strojky 

 balanční podložky do TO 

 výstavní panely drátěné 

 notový stojan 4x 

Nábytek 

 kancelářské židle 4x 

 koberce do č.17, 19, 20, 21 

 psací stůl + kontejner  IKEA – LDO 

 stůl IKEA LDO 

 židle trojnohá – 10x 

 záclony do celé budovy 

 výklopná venkovní vitrína 2x 
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 skříňka uzamykatelná + police č.22 

 konferenční židle do sálu LDO 

 psací stůl do č.21 

 skříně, psací stoly, židle, lavice do IV.NP 

 kuchyňská linka do IV.NP 

 opona a výkryty do divadelního sálu 

 kontejner uzamykatelný do č.23 

 zrcadlo do č.24 

 regál do úklidové místnosti 

 skříně vysoké uzamykatelné do IV.NP č.24, 25, 26, 27 

 šatní lavice s věšáky do IV.NP 

 dávkovače dezinfekce 

 lavice 2x do č. 21 

 konzole na záclony do celé budovy 

 vchodová světla 

 hliníkové schůdky 

Elektronika 

 reproduktory k PC č.25 

 tiskárna Samsung č. 22 

 multifunkční tiskárna Ricoh - sborovna 

 tiskárna Xerox Work Centre – č.27 

 počítače ACER 6x (nové třídy) 

 tiskárna Samsung – ředitelna 

 vysavač Vax – 2x 

 tablet pro odd.bicích nástrojů 

 mikrovlnná trouba 

Běžné opravy a údržba, nákup materiálu  

 výměna skla a kliky u hlavních dveří 
 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, 
Učitelský měsíčník…) 

 nákup pracovních sešitů do HS 

 nákup notového materiálu 

 kostýmy, potřeby a materiál pro společná mezioborová představení a další vystoupení 
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5. Pobočka v Kostomlatech nad Labem 

Hudební obor: 22 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, koncerty pro MŠ, ZŠ, třídní přehrávky, průzkum 

hudebnosti v MŠ, několik vystoupení na vítání občánků, koncerty pro důchodce, Noc 

kostelů a další – viz příloha Akce 2019-2020 

Velmi významnou akcí na pobočce v Kostomlatech nad Labem bylo zapojení našich žáků do 

představení Cesta ke svobodě spolu se ZŠ Kostomlaty. velmi poutavou a diváky oceňovanou formou 

v něm byl shrnut vývoj naší republiky od II.sv.války. Představení bylo několikrát provedeno jak pro 

veřejnost, tak pro všechny školy v Kostomlatech a v Lysé nad Labem. Na základě úspěchu představení 

byli naši žáci pozváni na exkurzi do ČT na Kavčích horách. Je patrné, 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. Celoroční plán školy na školní rok 2019/2020 

Akce školy 

 žákovské koncerty (pravidelně 1- 2x každý měsíc) 

 třídní přehrávky všech učitelů 

 vánoční koncert žákovského orchestru v sále kina 

 představení pro školy v sále kina  

 představení pro veřejnost v sále kina 

 koncerty Jazz Orchestra 

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

 účast na Mši pro stonožku 

 účast na soutěžích ZUŠ  

 účast na soutěžích jiných pořadatelů 

 účast na ZUŠOPEN 

 účast na stipendijním programu MenArt 

 koncerty na pobočce v Kostomlatech nad Labem 

 vítání občánků v Kostomlatech nad Labem 

 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 
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 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 

 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 

 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 Slaný 

 ZUŠ Poděbrady 

 ZUŠ Nymburk 

 Domov Mladá 

 CSZS Poděbrady 

 Spolek rodáků 

 obec Medonosy 

 Snews 
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7. 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 od roku 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).  

  

Školní vzdělávací program platný od 1.9.2019– seznam studijních zaměření 

VZDĚLÁVACÍ OBSAH HUDEBNÍHO OBORU 

Přípravné studium 

Studijní zaměření- Hra na klavír 

Studijní zaměření - Hra na jazzový 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 
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VZDĚLÁVACÍ OBSAH VÝTVARNÉHO OBORU 

Přípravné studium 
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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 

8. 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. Zařadili jsme 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.  

 Při talentových zkouškách na školní rok 2020/2021 vnímáme poněkud menší zájem o výuku. Je 

to způsobeno dvěma hlavními faktory – vznikem samostatné ZUŠ Milovice (milovické děti k nám už 

nepřicházejí v takovém počtu jako dříve) a letošní mimořádnou situací při pandemii COVID 19. Pro 

zájemce to však bude znamenat příjemnou skutečnost, že budou mít větší šanci na přijetí - nebude tolik 

těch, kteří úspěšně vykonali talentovou zkoušku, ale nebylo pro ně v jednotlivých oborech místo.  

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 
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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 

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. 

Letošní talentové zkoušky byly jako celý provoz školy rovněž poznamenány Covidem 19 – bylo 

zapotřebí dodržet přísná hygienická a organizační opatření. Proto jsme zvolili jiný způsob organizace, 

talentové zkoušky proběhly během jednoho týdne a každý zájemce, resp. jeho zákonný zástupce - 

vyplnil předem elektronickou přihlášku a rovnou si mohl vybrat přesný termín a čas zkoušky. Celkově 

tak proběhly talentové zkoušky v daleko klidnějším duchu než dříve, a samozřejmě za dodržení 

hygienických opatření – roušky, odstupy, dezinfekce k dispozici, časté dezinfikování frekventovaných 

míst. 

 U tohoto způsobu vyhlašování a organizace talentových zkoušek rozhodně zůstaneme i 

v budoucnu, jen doufáme, že bez nutných roušek a dezinfekce. 

9. Údaje o pracovnících 

 

Učitelé      36 

  Z toho prac. důchodců    3 

  Z toho cizinců      0 

THP        1 

Dělnické profese      2 

Z toho prac. důchodců    0 

  Z toho cizinců      0 

Ženy na MD       3 

Celkem     42 

 

Přepočtený počet zaměstnanců k 31. 8. 2020 26,1686     

 



 

 Výroční zpráva 2019/2020 

 

10. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

 Část pedagogická 

Výuka ve škole byla v roce 2019/2020 zajištěna 36 pedagogy. Všichni pedagogové jsou kvalifikovaní. 

Z uvedeného počtu pedagogů jich 14 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 3 pracovníky – 1 kvalifikovaná pracovnice THP, 1 školnice, 1 

uklízečka. Z těchto provozních zaměstnanců jsou 2 na plný úvazek a 1 na částečný úvazek.  

 Účetnictví a mzdovou agendu zajišťuje smluvně sjednaná firma.  

11. Prevence sociálně patologických jevů 

 Ve školním roce 2019/2020 se v naší škole na prevenci sociálně-patologických jevů neudála 

žádná zásadní změna. Jak uvádíme v každé výroční zprávě, 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 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.  
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V letošním roce jsme řešili jeden případ závažnějšího přestupku – krádež peněženky učitele ze skříňky 

ve třídě. Situace byla řešena s OSPOD a se zákonnými zástupci žákyně. Žákyně byla podmíněně 

vyloučena ze ZUŠ. K úplnému vyloučení nebylo ředitelkou přistoupeno především kvůli 

kontraproduktivitě takového rozhodnutí. Je v zájmu dítěte, aby kvůli svému prohřešku nebylo 

vyloučeno ze základního uměleckého vzdělávání, které může přispět k řešení opakujících se 

podobných problémů. 

12.  Účast v soutěžích ve školním roce 2019/2020 

 Ve školním roce 2019/2020 byla Ministerstvem školství kromě jiných oborů vypsána soutěž ve 

hře na klavír, smyčcové nástroje a kytaru, soutěž jazzových a dechových orchestrů, přehlídky literárně-

dramatických a výtvarných oborů. Naši žáci se těchto soutěží zúčastnili a získali řadu výborných 

umístění. Dále se zejména žáci hudebního oboru účastnili řady dalších soutěží vypisovaných jinými 

subjekty.  

Letošní soutěže byly od 11.3.2020 bohužel násilně přerušeny karanténními opatřeními vlády 

díky epidemii koronaviru. Stihli jsme tedy většinou pouze okresní kola, popř. další soutěže po 

uvolnění mimořádných opatření. 

13.  Umístění našich žáků v soutěžích 

Celostátní soutěže 

Beethovenovy Teplice     
 

Rudolf Grepl  2.cena  L.Čapek  

 Nela Špringrová 

 

 2.cena  L.Čapek  

Prague Junior Note 

 

     

Rudolf Grepl  2.cena  L.Čapek 
 

Nela Špringrová 

  2.cena  L.Čapek 
 

Okresní kola  

 Hra na klavír - Nymburk      

1 Pavel Bárta  1.cena + postup                                E.Belčikova  

2. Rudolf Grepl  1.cena + postup                                L.Čapek  

3  Nela Špringorvá  1.cena + postup                                L.Čapek  

4 Barbora Zápotocká  1.cena + postup                               E.Belčikova  

5 Emma Šlechtová  1.cena + postup                               E.Belčikova  

6 Jakub Vítek  1.cena + postup                               E.Belčikova  

7. David Knotner  1.cena + postup                              E.Belčikova  

8. Kryštof Černý  1.cena                               L.Čapek  

9. Nela Šalková  2.cena                               J.Jehličková  

10 Ester Bláhová        2.cena                               J.Erbenová  

11 Vít Zeman  2.cena                               E.Belčikova  
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Hra na kytaru – Lysá nad Labem 

1 Filip Hodyc                  1.místo s postupem        L.Sommer  

2 Maxim Michajlov  1.místo    J.Ferles 

3 Antonín Rohan  1.místo    J.Ferles 

4 František Rajl  1.místo    J.Ferles               

5 Vanessa Fejerová  2.místo    J.Frles  

14.   Žáci přijatí na školy uměleckého směru 

Výtvarný obor   škola           obor  vyučující 

 Oděvní design 

A. Wolfová                           SŠD  Lysá                    ( Šuraňová Malíková ) 

B. Košvancová                     SŠD  Lysá                    ( Šuraňová Malíková ) 

A. Morávková                      SŠD  Lysá                    ( Šuraňová Malíková ) 

E. Jehličková                        SŠD  Lysá                    ( Volvovičová )                                                                      

Design interiéru a bytových doplňků 

A. Kolomazníková               SŠD  Lysá                 ( Šuraňová Malíková ) 

A. Pařízková                        SŠD  Lysá                ( Šuraňová Malíková ) 

Grafický design 

J. Švejda                               SŠD  Lysá                ( Hermanová Říhová ) 

J. Pořízková                          SŠD  Lysá                ( Šuraňová Malíková )   

T. Kopecký                           SŠD  Lysá                ( Šuraňová Malíková )   

B. Košvancová                      SŠD  Lysá                ( Šuraňová Malíková )   

E. Voříšková                         SŠD  Lysá                ( Šuraňová Malíková )   

K. Doležalová                        SŠD  Lysá                ( Volvovičová ) 

A.Podaná   SŠD Lysá    ( Šuraňová Malíková) 

Grafický design – design tiskovin 

J. Pořízková                        VOŠG a SPG Praha              ( Šuraňová Malíková ) 

Konzervátorství a restaurátorství 

Š. Říhová                            VOŠG a SPG Praha    ( Šuraňová Malíková ) 

J. Randusová                       VOŠ a SUŠ Praha   ( Šuraňová Malíková ) 

Tvorba pro děti 

J. Švejda                                                                                            ( Hermanová Říhová) 

Modelářství a návrhářství oděvů 

A. Wolfová                               VOŠO a SPŠO Praha                      ( Šuraňová Malíková )   

K. Doležalová                           SŠ ARcus     ( Volvovičová ) 

Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů 

D. Elicer                                          ( Šuraňová Malíková ) 
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užitá malba     

Anna Kolomazníková        ( Šuraňová Malíková ) 

Taneční  obor 

 Anna Zumrová  Taneční konzervatoř Brno  (K.Klánová) 

Literárně-dramatický obor 

          Kateřina Bělová  Mezinárodní Konzervatoř Praha (K.Urbánková) 

15.  Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

Naše škola se ve školním roce 2019/2020 nebyla zapojena do žádného z rozvojových a 

mezinárodních programů.  

16.  Projekty financované z cizích zdrojů 

Granty, projekty 

Program na podporu volnočasových aktivit – vypisuje Město Lysá nad Labem 

 Naše škola se ve školním roce 2019/2020 zapojila do Programu na podporu volnočasových 

aktivit vypsaného Městem  Lysá nad Labem. Na základě školou vypracovaného projektu nám byla 

schválena částka 90 000,-, kterou jsme využili na tyto aktivity: 

Čertovská pohádka    30 000,- 

MenArt      8 000,- 

Příprava na SŠ a VŠ – výtvarný obor 15 997,-  

Vánoční koncert orchestrů a sborů  8581,- 

Král zbojníků     8603,- 

Soustředění pěveckých sborů   6400,- 

Streamovaný koncert z kina   12419,- 

Sponzorské dary 

Naše škola nezískala ve školním roce 2019/2020 peněžní sponzorské dary. Školu však 

podporuje několik firem formou dodávky služeb buď zcela zdarma nebo levnější. 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!! 

17.  Spolupráce s odborovými organizacemi a dalšími partnery 

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

Zřizovatel: Zásadním partnerem pro naši školu je zřizovatel - Město Lysá nad Labem  
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Další partneři: QUATTUOR ARTES - viz níže samostatná kapitola.  

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. 

18.  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 2019/2020 77 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. 

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. 

Ve školním roce 2019/2020 došlo ke změnám ve výboru spolku, předsedkyní se stala Ing.Soňa 

Plachá, která se velmi aktivně ujala vedení spolku, za což jí patří velký dík. Poděkovat je třeba i bývalé 

předsedkyni paní Martině Havelkové, která pro spolek v uplynulých letech vykonala spoustu užitečné 

práce, zajistila čerpání dotací a věnovala práci pro naše děti spoustu úsilí. 

 

19. 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. V letošním roce jsme díky koronaviru absolvovali několik on-line seminářů. 
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20.  Prostředky vynaložené na vzdělávání zaměstnanců 

počet účastníků  cena 

AZUŠ valná hromada 1 2900 

Mzdy ve školách 1 2613,60 

 Interaktivní dílna LDO – Divadlo Archa 1 600 

Klavírní seminář I.Klánského 4 3200 

 Kytarový seminář Konzervatoř Teplice  1 600 

Spisová služba 2 7235,80 

Nové metody  - pěvecké techniky 1 490 

Celostátní setkání  - hudební nauky 1 4500 

Celostátní setkání vedoucích pracovníků ZUŠ 1 2850 

 1.víkendová škola hry na zobcovou flétnu 1 1900 

Klub sbormistrů 1 300 

 Celostátní setkání vedoucích pracovníků ZUŠ – Fakta 2 4330 

Seminář TO 1 2200 

 Inventarizace majetku 1 2770,90 

HN může bavit 1 280 

 Legislativní hon na ředitele – webinář 1 2407,90 

FKSP pro školy – webinář 1 1078,11 

Hlasová jóga 1 280 

Novela záíkona o ped.pracovnících 1 2770,90 

Spisová služba 1 2770,90 

Celkem  46078,11 

 *uvedeny ceny seminářů bez cestovních náhrad 

 

21. 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, Učitelský měsíčník   
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22. Externí kontroly v roce 2019/2020 

01/2020 návštěva ČŠI – viz Inspekční zpráva na https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-

zpravy?d=2667 

11/2019 - 05/2020        kontrola hospodaření za rok 2019 – zřizovatel prostřednictvím auditorské firmy 

– bez zásadních nedostatků 

23. Hospodaření organizace v roce 2019  

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 (2019). 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.  

24. 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 2019  

Výnosy     

  Státní dotace  - PLATY 20 612 195 

  Dotace MěÚ 400 000 

  Úplata za vzdělávání 1 966 594 

  Ostatní výnosy z činnosti- úroky, atd.  270 019 

  Výnosy z doplňkové činnosti 498 443  

 Čerpání fondů 115 685 

celkem   23 862 936 

Náklady    

  Státní dotace – platy a odvody 20 612 195 

  Provozní náklady 2 953 451 

  Náklady na doplňkovou činnost 297 290 

celkem   23 862 936 

Hospodářský výsledek za rok 2019   0 

https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy?d=2667
https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy?d=2667
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 Mimoškolní výchova a vzdělávání 

 Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících k zábavě 

 Pořádání odborných kurzů a jiných vzdělávacích akcí 

Ve školním roce 2019/2020 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 2019 činily výnosy 498 443,-Kč, náklady 297 290,-Kč. Zisk 

z DČ činil 201 153,-Kč. 

25. Vlastní hodnocení 

Školní rok 2019/2020 byl prvním v dalším tříletém období vlastního hodnocení. Pro období 2019 – 

 2022 byla zvolena tato zaměření:   

  Změna systému výuky přípravných ročníků v HO 

  Prostorové a materiální podmínky školy 

Vzhledem k událostem v souvislosti s epidemií COVID – 19 jsme aktuálně do vlastního hodnocení 

zařadili téma hodnotící distanční výuku v období karantény. 

Výsledky vlastního hodnocení budou obsahem samostatné zprávy za celé hodnotící období. Máme 

dobrý pocit z výsledků šetření o distanční výuce během karantény – vyplývá z nich spokojenost 

zúčastněných rodičů s distanční výukou v naší škole. Připomínky zohledníme při případném dalším 

uzavření školy, věříme však, že už taková situace nenastane. 

26.  Festival ZUŠ 

 V roce 2019/2020 se z důvodu epidemiologické situace a mimořádných opatření vlády Festival 

ZUŠ nekonal. 

27.  ZUŠOPEN 

Zcela mimořádnou událostí v životě nejen naší školy byl další 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.  

 Naše škola se každý rok velmi aktivně zapojuje do této pro ZUŠ tak důležité akce a pořádá řadu 

vystoupení a výstav.  V letošním roce byl dokonce náš mladý klavírista Rudolf Grepl spolu se svým 

učitelem Liborem Čapkem vybrán do celoročního stipendijního programu MenArt. Program vyvrcholil 

stremovaným koncertem v rámci Pražského jara z kostela sv.Šimona a Judy v Praze. 
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Všechny ostatní plánované akce včetně účasti Davida Pijáka v žákovském symfonickém orchestru na 

koncertě v katedrále sv.Víta na Pražském hradě bohužel zmařila koronavirová epidemie. Věříme, že se 

nám alespoň toto účinkování podaří v příštím školním roce.                            

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. 

28. Shrnutí školního roku 2019/2020  

Z pohledu ředitelky 

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

mezioborových projektů. V posledních šesti letech byly naše aktivity ozvláštněny bouřlivým vývojem 

co do kapacity - zakládání a rušení pobočky v Milovicích, rekonstrukce IV.NP, která nám přinesla 

nové třídy a divadelní sálek, rekonstrukce vnějšího pláště budovy. I přes tyto předešlé bouřlivé změny 

se však školní rok 2019-2020 stal bezesporu nejpodivnějším školním rokem, jaký nejen naše škola 

zažila.  

I.pololetí proběhlo ještě v obvyklých kolejích – řada žákovských koncertů, vánoční představení 

Čertovské pohádky, Vánoční koncert, spousta vystoupení pěveckého sboru, příprava na soutěže ZUŠ, 

program MenArt, Program na podporu volnočasových aktivit a další a další. V lednu nás rovněž 

navštívila Česká školní inspekce. I druhé pololetí ještě začalo normálně, stihli jsme další představení – 

tentokrát Krále zbojníků, i okresní kolo soutěže ve hře na kytaru a ve hře na klavír, kde se naši žáci 

uvedli vynikajícím způsobem.  

11.3.2020 však byla celá naše země zaskočena vyhlášením plošné karantény kvůli šířícímu se 

onemocnění COVID-19, což znemožnilo také naší škole normální fungování. Děti nesměly do ZUŠ, 

učitelé rovněž.  Po počátečním šoku ze zákazu shromažďování, z povinnosti nosit roušku, ze zákazu 

chodit do práce, jsme se velmi brzy zorientovali v možnostech, které nám přinesla distanční výuka. 

Prakticky do dvou týdnů jsme kontaktovali všechny rodiče a nabídli jim možnost distančního 

vyučování. Každý učitel podle svých možností i podle vyučovaného oboru – někdo mohl vyučovat děti 

přes Skype, Messenger, Whatsapp a další aplikace, někdo posílal maily s úkoly, někdo videa, někdo 

komunikoval telefonicky. I přes rozmanitost přístupů a možností se dá říci, že se naše škola s tímto 

nečekaným omezením vyrovnala se ctí. Až na některé předměty jsme v podstatě vyučovali jako 

obvykle, jen zkrátka na dálku. Obvyklá výuka to však rozhodně nebyla ve smyslu způsobu a možností. 

Vyučovat kupříkladu hru na hudební nástroj či zpěv bez přímého kontaktu se žákem, bez možnosti 

opravovat ihned chyby v držení nástroje, v intonaci, pomáhat dětem např. souběžnou hrou na klavír, 

hrát s nimi dueta, vyučovat pěvecký sbor nebo orchestr – to všechno nebylo možné. Zrovna tak nebylo 

možné ve výtvarném oboru s dětmi probírat techniky, pro které v domácím prostředí neměli 



 

 Výroční zpráva 2019/2020 

 

prostředky – materiály, techniku dostupnou v ZUŠ. Totéž platí o tanečním nebo literárně-dramatickém 

oboru – vždyť kdo z žáků má doma taneční nebo divadelní sál, nehledě např. na obtížnost tanečních 

prvků a nutnost dozoru učitele u jejich provádění. Zkrátka situace to nebyla jednoduchá, omezující 

opatření také trvala daleko déle, než jsme na začátku předpokládali.  

I po návratu do školy od 18.5.2020 jsme byli omezeni rouškami a zvýšenými hygienickými 

požadavky.  Velmi nás těší a vážíme si toho, že většina dětí a rodičů měla zájem o distanční výuku a 

s našimi učiteli pravidelně komunikovala. Proto jsme také neměli velké problémy s návratem dětí do 

ZUŠ – děti se vrátily do ZUŠ od 18.5.2020 téměř všechny a zameškané látky bylo minimum. Proto 

také až na některé předměty nebudeme mít v příštím školním roce tolik co dohánět.  

Celostátní karanténa nám přinesla nejen neprobádanou distanční výuku, na kterou jsme ani nemohli 

být připraveni, ale také řadu pozitivních dopadů. Možná jsme si více začali vážit té možnosti setkávat 

se v ZUŠ, daleko více jsme se naučili využívat možností internetu, nacházeli jsme nové metody práce 

a nezřídka i pevnější vztahy se žáky, za kterými jsme se virtuálně vypravili do jejich domovů (stejně 

jako oni do našich).  

Je určitě výborné, že i umělecké obory můžeme v případě nouze vyučovat online. Tento způsob 

výuky však v žádném případě nemůže nahradit osobní setkávání ve škole, kde obě strany – učitel i žák 

-  mají pro základní umělecké vzdělávání odpovídající podmínky.  

Jak bude probíhat školní rok 2020/2021, je zatím ve hvězdách. Můžeme jen hledět do budoucnosti 

s pevnou vírou, že koronavirus už nás v naší práci neomezí tak, jako v uplynulém školním roce.  

I přes karanténní opatření a omezení možnosti pořádat kulturní akce jsme ve školním roce 

2019/2020 stihli 97 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 pořádá třídní večer, na kterém vystoupí všichni jeho 

žáci. To se letos bohužel díky COVIDu všem učitelům nepovedlo, těšíme se proto na třídní večery 

v dalším školním roce.  

Z nejvýznamnějších akcí, které jsme stihli,  jmenujme alespoň Čertovskou pohádku spojenou 

s výstavou výtvarného oboru, několik vystoupení pěveckého sboru Ama Musica s Annou K, Vánoční 

koncert orchestru, tradiční Mši pro stonožku v chrámu sv.Víta v Praze, vystoupení spojených 

pěveckých sborů v na Vánoce v kostele sv.Jana Křtitele, muzikál Král zbojníků (autor náš pedagog 
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Daniel Klán), okresní kola soutěží, absolventské koncerty (za přísných hygienických opatření), 

streamovaný koncert v kině. Další naplánované akce nám už bohužel zhatil COVID-19. 

Na sklonku školního roku 2019-2020 v prázdninové době započala rekonstrukce suterénních 

prostor na třídu po výuku bicích nástrojů. Stavbu financuje Město Lysá nad Labem. Těšíme se na 

vyřešení dlouholetého problému s hlučností bicích nástrojů a omezením možnosti využívat koncertní 

sál. 

Pokud se tedy ohlédnu za uplynulým školním rokem, byl skutečně mimořádný ve všech 

ohledech. Vyřešila se nebo se řeší značná část zásadních problémů, se kterými jsme se dlouhodobě 

potýkali. Epidemiologická situace nás však postavila před problémy nové. Těšíme se na další školní 

roky a pevně věříme, že vyučování a naše aktivity v uměleckých oborech už nebudou ničím 

nenadálým přerušeny.      

V Lysé nad Labem dne 22. 9. 2020 

         Za ZUŠ F.A.Šporka  

Mgr.Vlasta Blažková 

 

 

Výroční zpráva byla projednána na pedagogické radě 23.9.2020    

 

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2019/2020 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). 

 

29.  Přílohy (kromě seznamu akcí nejsou v elektronické podobě)  

 

Akce ve školním roce 2019/2020 

Fotografie z výstav 

Fotografie z představení 

Programy koncertů 

Výkaz o základní umělecké škole 
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Akce ve školním roce 2019/2020 

   
1 7.9. Vystoupení QuantumTet na Šporkových Byšičkách 

2 17.9. Koncert pro Fokus Mladá Boleslav 

3 9.10. Zájezd na představení Hysterikon - Divadlo Na Rejdišti 

4 10.10. Koncert žáků s valnou hromadou QA 

5 10.10. Přehlídka tanečních oborů ZUŠ v Kolíně - TO 

6 11.10. Vystoupení QT na zámku 

7 11.10. Mental Power 

8 12.10.   Mental Power 

9 13.10. Vystoupení QT v Praze  

10 19.10. Soustředění Ama Musica 

11 22.10. Vítání občánků v Kostomlatech  - 15.00 

12 22.10. Vítání občánků v Kostomlatech  - 15.30 

13 23.10. Den otevřených dveří na Taneční konzervatoři - A.Zumrová, K.Klánová 

14 24.10. Vítání občánků v Kostomlatech  - 15.00 

15 24.10. Vítání občánků v Kostomlatech  - 15.30 

16 24.10. Koncert žáků 

17 7.11. Žákovský koncert 

18 9.11. Menart - R.Grepl, L.Čapek 

19 13.11. Ama Musica – vystoupení s Annou K  v Rakovníku 

20 14.11. Vystoupení pro seniory v Kostomlatech nad Labem 

21 14.11. Vystoupení Ama Musica se skupinou Artmosféra v Praze 

22 15.11. Vystoupení pobočky v Kostomlatech v ZŠ J.A.Komenského Lysá n/L 

23 15.11. Sametový koncert ke 30.výročí české státnosti - evangelický kostel 

24 19.11. Vystoupení pobočky v Kostomlatech v ZŠ Kostomlaty 

25 19.11. 150.výročí narození R.T.Jedličky - vystoupení LDO v kině 

26 21.11. Žákovský koncert 

27 22.11. Vystoupení pobočky v Kostomlatech pro MŠ  Kostomlaty 

28 28.11. Cesta ke svobodě - vystoupení pobočky v Kostomlatech v kině Lysá n/L 

29 27.11. Vystoupení s Annou K – Ama Musica – Valdice u Jičína 

30 28.11. Třídní večer V.Podrazila 

31 30.11. Advent v Lysé – pěvecké sbory - J.Erbenová 

32 30.11. Advent v Kostomlatech 

33 1.12. Advent ve Stratově - LDO 

34 3.12. Adventní koncert v sále ZUŠ 
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35 4.-5. 12.  Výstava VO ve foyer kina 

36 4.12. Čertovská pohádka – 10.30 

37 4.12. Čertovská pohádka –  18.00 

38 5.12. Čertovská pohádka – 9.00 

39 5.12. Čertovská pohádka – 10.30  

40 5.12. Čertovská pohádka –  18.00 

41 5.12. Koncert žáků 

42 6.12. Mše pro stonožku – Chrám sv.Víta – Ama Musica 

43 10.12. Třídní večer E.Belčikové 

44 13.12. Vánoční koncert pro ZŠ v Kostomlatech nad Labem 

45 13.12. Vánoční koncert pro veřejnost v Kostomlatech nad Labem 

46 13.12. TV Erbenová 

47 14.12. Vystoupení Ama Musica s Annou K – Česká Lípa 

48 14.12. Vystoupení Ama Musica na Vánočním Artmování 

49 16.12. Vánoční koncert v kině – orchestr, sólisté, soubory 

50 17.12. Třídní večer H.Votavové 

51 17.12. Vystoupení obočky v Kostomlatech na vánoční akademii ZŠ 

52 18.12. Třídní večer M.Mrázkové 

53 19.12. Koncert žáků - vánoční 

54 21.12. Vánoční večírek  v kině - Vystoupení Jazzorchestra 

55 21.12. Vánoční večírek  v kině - Vystoupení QT 

56 24.12. Vystoupení pěveckých sborů v Kostele sv.Jana Křtitele 

57 9.1. Exkurze do ČT na Kavčích horách - pobočka Kostomlaty 

58 10.1. Cesta ke svobodě - vypředstavení pro ZŠ v Kostomlatech 

59 20.1. Vystoupení Ama Musica s Annou K 

60 23.1. Školní kolo soutěže ve hře na smyčcové nástroje a kytaru 

61 24.1. Školní kolo soutěže ve hře na klavír 

62 30.1. Žákovský koncert 

63 1.2. Stipendijní program MenArt - R.Grepl ze třídy L.Čapka 

64 11.2. Král zbojníků pro školy 10.30 hod. 

65 11.2. Král zbojníků pro veřejnost 18.00 hod. 

66 12.2. Král zbojníků pro školy 9.00 hod. 

67 12.2. Král zbojníků pro školy 10.30 hod. 

68 12.2. Král zbojníků pro veřejnost 18.00 hod. 

69 13.2. Okresní kolo soutěže ve hře na kytaru 

70 13.2. Žákovský koncert 
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71 14.-15.2. Soustředění Ama Musica v Přerově nad Labem 

72 16.2. Divadlo v kostce - workshop pro LDO v Poděbradech 

73 18.2. Třídní večer E.Bednářové a J.Štrynclové 

74 19.2. Třídní večer P.Stříbrného 

75 20.2. Okresní kolo soutěže ve hře na klavír v Nymburce 

76 20.2. Třídní večer LDO v novém divadelním sále 

77 4.3. Loučení se Šporkem -  vystoupení QuantumTet a QuantumMen 

78 6.3. Třídní večer Petry a Martina Chmelařových 

79 7.3. Interpretační klavírní kurzy Konzervatoř Pardubice - R.Grepl 

80 6.-7.3. Soustředění QuantumTet v Přerově nad Labem 

81 11.3. emifinále Zlatý Ámos - J.Erbenová 

82 15.5. Vystoupení R.Grepla na Pražském jaru- streamovaný koncert 

83 27.5. Vystoupení D.Knotnera ze třídy E.Belčikové v Poděbradech v Divadle Na kovárně 

84 1.6. Děti pro děti - streamovaný koncert z kina 

85 6.6. Stipendijní program MenaArt - R.Grepl 

86 12.6. Noc kostelů - vystoupení pbočky v Kostomlatech nad Labem 

87 12.-14.6. Prague junior note - žáci L.Čapka 

88 20.-21.6. Beethovenovy Teplice - žáci L.Čapka 

89 22.6. I.absolventský koncert 

90 23.6. Koncert pro MŠ v Kostomlatech nad Labem v 8.30 hod. 

91 23.6. Koncert pro MŠ v Kostomlatech nad Labem v 9.30 hod. 

92 23.6. Koncert pro ZŠ v Kostomlatech nad Labem v 10.30 hod. 

93 23.6. Vítání občánků v Kostomlatech nad Labem v 15.00 hod. 

94 23.6. Vítání občánků v Kostomlatech nad Labem v 15.30 hod. 

95 23.6. Závěrečné vystoupení v zámeckém parku v Lysé nad Labem 

96 25.6. II.absolventský koncert 

97 26.6. Absolventský koncert Matěje Mikuška 
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Stipendijní program MenArt – Rudolf Grepl  

se svým učitelem Liborem Čapkem a lektorem Ivo Kahánkem 
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Sametový koncert ke 30.výročí české státnosti 15.11.2019 
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Čertovská pohádka 4.-5.12.2019 - literárně-dramatický, hudební, taneční a výtvarný obor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Výroční zpráva 2019/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Výroční zpráva 2019/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Výroční zpráva 2019/2020 

 

Koncerty AmaMusica s Annou K 
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Vánoční koncert komorních souborů a orchestru 16.12.2019 
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Koncert pěveckých sborů v kostele sv.Jana Křtitele 24.12.2019 
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Král zbojníků 11. a 12.2.2020 – hudební, taneční a literárně-dramatický obor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Výroční zpráva 2019/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Výroční zpráva 2019/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Výroční zpráva 2019/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Výroční zpráva 2019/2020 

 

Závěrečné svatojánské vystoupení LDO v zámeckém parku 24.6.2020 
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Práce žáků výtvarného oboru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Výroční zpráva 2019/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Výroční zpráva 2019/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Výroční zpráva 2019/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


