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Základní umělecká škola Františka Antonína Šporka 

Výroční zpráva o činnosti školy 

za školní rok 2020/2021 
 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 

REDIZO 600051013 

org. číslo 51 304 

          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 

Datová schránka  ybsmu29 

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 2020/2021:  697 (viz příloha – Výkaz o základní umělecké škole S 24-01) 

 

mailto:info@zuslysa.cz
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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 

 odborná učebna pro taneční obor 

 odborná učebna pro hudební seminář a pěv.sbor 

 19 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 a nejbližšího okolí dostatečná. 

V letošním školním roce se vyřešily poslední zásadní problémy s nedostatkem učeben, se 

kterými jsme dlouhá léta bojovali. Po rekonstrukci IV.NP naší budovy v loňském školním roce byla 

v letošním roce dokončena rekonstrukce suterénního prostoru na učebnu bicích nástrojů, kterou jsme 

dlouhá léta postrádali. Byl sice poněkud omezen prostor pro VO, snažíme se však tento handicap 

kompenzovat větší promyšleností a lepším vybavením modelovny.  

Naše škola tak získala výrazně lepší podmínky pro výuku a 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.  

Velmi oceňujeme, že náš zřizovatel – Město Lysá nad Labem – v uplynulých letech věnoval 

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. 
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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.  

 Na sklonku školního roku 2020/2021 v budově ZŠ Kostomlaty probíhala rekonstrukce, která se 

dotkla i našich prostor. Můžeme se tedy těšit na vyučování v obnovených prostorách. 

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 

 učebna bicích nástrojů vybavená odpovídajícími nástroji i zvukovou technikou, 

PC 

 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 

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,  

 sklad keramické hlíny,  

 sklad  

 Galerie ve sklepě 

 kabinet pro uložení výtvarných prací a materiálu, tiskařský lis 

 šatna, místnost s umyvadly, sklad 
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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. 

 

Pobočka Kostomlaty nad Labem: 

 2 učebny pro hudební nauku i individuální a skupinovou výuku vybavené  

     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 
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4. Investice, pořízení drobného majetku a opravy ve školním roce 2020/2021  

Investice  

 pořízení fagotu 

 pořízení nové keramické pece do modelovny 

 vybudování učebny bicích nástrojů v suterénu budovy 

Opravy budovy   

 nová podlahová krytina v suterénu  a v učeně bicích nástrojů 

 dveře do učebny bicích nástrojů 

Nově pořízené vybavení 

Hudební nástroje a ostatní potřeby pro výuku 

 2x příčná flétna YAMAHA 

 altová zobcová flétna  

 obaly na housle, struny, smyčce, kalafuny 

 2x lesní roh 

 spotřební materiál pro dechové nástroje – popruhy, plátky 

 povlak na koncertní křídlo Förster do sálu 

 sopránová kytara 

 violoncello ¾ 

 klávesy YAMAHA 

   

Nábytek 

 regály do modelovny 

 vybavení učebny bicích nástrojů 

 vybavení učebny LDO 

 rekonstrukce žákovských lavic v č.9  

 

Elektronika 

 webové kamery 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 
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 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 

 nákup dezinfekce, nanoroušky pro zaměstnance 

5. Pobočka v Kostomlatech nad Labem 

Hudební obor:  31 žáků  

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:  

koncerty pro MŠ, ZŠ, průzkum hudebnosti v MŠ, řada vystoupení na vítání občánků, Noc kostelů, 

Závěrečný koncert starších žáků a Absolventský koncert, Závěrečný koncert mladších žáků a další – 

viz příloha Akce 2020/2021 

Na sklonku letošního školního roku probíhala v prostorách ZŠ Kostomlaty, kde sídlí naše pobočka, 

rozsáhlá rekonstrukce. Těšíme se na nově zrekonstruované prostory. 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 2020/2021 

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) 

 účast na Mši pro stonožku 

 účast na soutěžích ZUŠ  

 účast na soutěžích jiných pořadatelů 

 účast na ZUŠOPEN 

 účast na stipendijním programu MenArt 
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 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 

 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 
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 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 

 

Celoroční plán práce byl navržen s předpokladem běžného školního roku. Bohužel i do tohoto 

školního roku výraznou měrou zasáhly vládní opatření spojená s epidemii koronaviru v ČR. Většina 

našich plánovaných aktivit se nemohla konat. Valná část školního roku proběhla s distanční výukou. 
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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). Od 

1.9.2021 bude platný nový ŠVP, ve kterém budou sjednoceny časové dotace tanečního oboru.  

  

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 

Studijní zaměření – Sólový zpěv 

Studijní zaměření - Sborový zpěv 

Učební osnovy předmětů společných pro různá studijní zaměření 

VZDLÁVACÍ OBSAH VÝTVARNÉHO OBORU 

file:///C:/Users/Ředitelna/Documents/ŠVP/Platný%20od%201.9.2016/ŠVP%20ZUŠ%20F.%20A.%20Šporka%20%201.9.2016.doc%23_Toc462320612
file:///C:/Users/Ředitelna/Documents/ŠVP/Platný%20od%201.9.2016/ŠVP%20ZUŠ%20F.%20A.%20Šporka%20%201.9.2016.doc%23_Toc462320613
file:///C:/Users/Ředitelna/Documents/ŠVP/Platný%20od%201.9.2016/ŠVP%20ZUŠ%20F.%20A.%20Šporka%20%201.9.2016.doc%23_Toc462320614
file:///C:/Users/Ředitelna/Documents/ŠVP/Platný%20od%201.9.2016/ŠVP%20ZUŠ%20F.%20A.%20Šporka%20%201.9.2016.doc%23_Toc462320615
file:///C:/Users/Ředitelna/Documents/ŠVP/Platný%20od%201.9.2016/ŠVP%20ZUŠ%20F.%20A.%20Šporka%20%201.9.2016.doc%23_Toc462320616
file:///C:/Users/Ředitelna/Documents/ŠVP/Platný%20od%201.9.2016/ŠVP%20ZUŠ%20F.%20A.%20Šporka%20%201.9.2016.doc%23_Toc462320617
file:///C:/Users/Ředitelna/Documents/ŠVP/Platný%20od%201.9.2016/ŠVP%20ZUŠ%20F.%20A.%20Šporka%20%201.9.2016.doc%23_Toc462320618
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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 

 

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 2021/2022 se nijak výrazně nesnížil zájem o výuku v 

ZUŠ. A to i přes letošní opětovnou mimořádnou situaci při pandemii COVID 19.  

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 

file:///C:/Users/Ředitelna/Documents/ŠVP/Platný%20od%201.9.2016/ŠVP%20ZUŠ%20F.%20A.%20Šporka%20%201.9.2016.doc%23_Toc462320640
file:///C:/Users/Ředitelna/Documents/ŠVP/Platný%20od%201.9.2016/ŠVP%20ZUŠ%20F.%20A.%20Šporka%20%201.9.2016.doc%23_Toc462320641
file:///C:/Users/Ředitelna/Documents/ŠVP/Platný%20od%201.9.2016/ŠVP%20ZUŠ%20F.%20A.%20Šporka%20%201.9.2016.doc%23_Toc462320642
file:///C:/Users/Ředitelna/Documents/ŠVP/Platný%20od%201.9.2016/ŠVP%20ZUŠ%20F.%20A.%20Šporka%20%201.9.2016.doc%23_Toc462320643
file:///C:/Users/Ředitelna/Documents/ŠVP/Platný%20od%201.9.2016/ŠVP%20ZUŠ%20F.%20A.%20Šporka%20%201.9.2016.doc%23_Toc462320644
file:///C:/Users/Ředitelna/Documents/ŠVP/Platný%20od%201.9.2016/ŠVP%20ZUŠ%20F.%20A.%20Šporka%20%201.9.2016.doc%23_Toc462320645
file:///C:/Users/Ředitelna/Documents/ŠVP/Platný%20od%201.9.2016/ŠVP%20ZUŠ%20F.%20A.%20Šporka%20%201.9.2016.doc%23_Toc462320646
file:///C:/Users/Ředitelna/Documents/ŠVP/Platný%20od%201.9.2016/ŠVP%20ZUŠ%20F.%20A.%20Šporka%20%201.9.2016.doc%23_Toc462320647
file:///C:/Users/Ředitelna/Documents/ŠVP/Platný%20od%201.9.2016/ŠVP%20ZUŠ%20F.%20A.%20Šporka%20%201.9.2016.doc%23_Toc462320648


 

 Výroční zpráva 2020/2021 

 

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 stejně jako v loňském školním roce. 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 stejně jako loni 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      34 

  Z toho prac. důchodců   4 

  Z toho cizinců     0 

THP        1 

Dělnické profese      2 

Z toho prac. důchodců    0 

 Z toho cizinců      0 

Ženy na MD       4 

Celkem     41 

Přepočtený počet zaměstnanců k 31. 8. 2021  - 26,3575   

10. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

 Část pedagogická 

Výuka ve škole byla v roce 2020/2021 zajištěna 34 pedagogy. Všichni pedagogové jsou kvalifikovaní. 

Z uvedeného počtu pedagogů jich 14 pracovalo na plný úvazek, zbytek na úvazky částečné. Tento stav 
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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 2020/2021 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 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.  

Stejně jako v loňském roce byla velká část roku spojena s distanční výukou. I zde má ZUŠ 

nezastupitelnou roli, pravidelná online umělecká výuka byla pro řadu dětí vítaným zpestřením 

nestandardního fungování. Díky své pravidelnosti bylo naše „vysílání“ pro spoustu dětí připomenutím 

běžného školního režimu a mohlo jim pomoci při zvládání nelehké situace a nucené sociální izolace.  
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12.  Účast v soutěžích ve školním roce 2020/2021 

 Ve školním roce 2020/2021 byly všechny soutěže ZUŠ vypsané Ministerstvem školství kvůli 

covidové situaci zrušeny. 

Konaly se však soutěže jiných pořadatelů, kterých se naši žáci i přes distanční výuku 

zúčastnily. Byly to zejména soutěže klavírní a v jednom případě i smyčcová a literární. 

13. Umístění našich žáků v soutěžích 

Mezinárodní soutěže 

Gloria Artis – klavírní soutěž Vídeň 

Rudolf Grepl                1.cena     L.Čapek 

Nela Špringrová               3.cena     L.Čapek    

Celostátní soutěže 

Beethovenovy Teplice     
 

Rudolf Grepl  3.cena  L.Čapek  

 Mladí pianisté hrají na klavír Steinway & Sons     

 

   

Nela Špringrová  2.cena  L.Čapek 
 

Krajské kolo 
 

    
 

Smyčcová soutěž Akordkvint Mladá Boleslav     
 

 Julie Bostlová    1.místo s postupem  V.Blažková 

      

      
14.   Žáci přijatí na školy uměleckého směru 

 

Výtvarný obor 

 
Střední škola designu, Lysá nad Labem 

 

Oděvní design 

 

T. Greplová                     ( Šuraňová Malíková ) 

 

E. Kovacs                        ( Volvovičová ) 

Grafický design 

 

P. Bartůňková                  ( Volvovičová ) 

 

A. Šimánková                  ( Šuraňová Malíková ) 

 

T. Greplová                      ( Šuraňová Malíková ) 
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M. Freibergová                ( Šuraňová Malíková ) 

                                                                          

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší uměleckoprůmyslová škola Turnov 

 

Zlatnictví a stříbrnictví 

 

E. Kuncová                       ( Šuraňová Malíková ) 

 

 

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov 

 

Užitá malba 

 

M. Freibergová                ( Šuraňová Malíková ) 

 

                                                                                        

Střední uměleckoprůmyslová škola, Bechyně 

 

Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu 

 

K. Svobodová                   ( Šuraňová Malíková ) 

 

Hudební obor 

 

Gymnázium Jana Nerudy a hudební škola Hlavního města Prahy 

K.Brabcová          (příprava J.Erbenová) 

 

15. Distanční výuka 

Naše škola stejně jako ostatní ZŠ, SŠ, ZUŠ, VOŠ, VŠ a jazykové školy byla ve školním roce 

2020/2021 opět postavena před nutnost vyučovat převážnou část školního roku distančně. Vzhledem 

ke zkušenostem získaným v předešlém školním roce už distanční výuka nebyla pro učitele ani žáky 

neznámou, pokračovali jsme zkrátka v nastoleném systému, který jsme vylepšili podle doporučení 

MŠMT. Náš systém distanční výuky jsme uzpůsobili možnostem a potřebám našich žáků a jejich 

rodičů.  

Na rozdíl od loňského roku jsme více zapojili online výuku i ve hromadných předmětech a 

oborech – hudební seminář, pěvecké sbory, taneční a výtvarný obor. Hromadné předměty byly 

vyučovány přes aplikaci Google Meet, individuální výuka pomocí různých mobilních i PC aplikací – 

podle možností a přání dětí (Skype, Messenger, WhatsApp, Jitsi Meet, ZOOM a další).  V tomto bodě 

jsme zcela neuposlechli doporučení MŠMT, která nám velí přejít bez výjimky na jednotnou platformu. 

Tento způsob ale ne všem rodičům ani učitelům vyhovuje. Navíc jsme nechtěli měnit v loňském roce 

zavedený systém, který uspokojivě fungoval. Proto jsme zůstali u kombinace už zavedených 

platforem.  Online výuka byla doplněna dalšími offline formami – děti zasílaly videa s nahrávkami, 
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výtvarné práce apod. Výsledky jejich domácího snažení byly vždy zhodnoceny učitelem a byla jim 

poskytnuta zpětná vazba.  

Distanční výuka přinesla i kladné výsledky v podobě většího povědomí učitelů o možnostech 

internetu a jeho zapojení do výuky nebo využívání audiovizuální techniky v daleko větší míře než před 

dobou covidovou. DV přinesla také vědomí, že osobní kontakt nám nemůže sebelepší technika 

nahradit.  Distanční výuka v ZUŠ nikdy plně nenahradí tu prezenční, protože umělecké obory se nedají 

dlouhodobě vyučovat ve stejné kvalitě jako v případě prezenční výuky. Nemůžete „vést dítě za ruku“ 

např. v případě uchopení hudebního nástroje, poskytnout mu záchranu při obtížnějších tanečních 

prvcích, předvést ty správné tahy štětcem či jinou výtvarnou techniku, dopřát dětem zážitek ze 

společné tvorby v jakémkoliv oboru. Příkladů by byla spousta. Proto považujeme a považovat budeme 

distanční výuku za momentální a dočasnou náhradu v době vzniklé epidemiologické situace. 

V žádném případě však nechceme distanční výuku akceptovat jako běžnou součást výuky.  

16. Zapojení školy mezinárodních programů 

Naše škola se ve školním roce 2020/2021 nebyla zapojena do žádného z mezinárodních 

programů.  

17.  Projekty financované z cizích zdrojů 

Granty, projekty 

Program na podporu volnočasových aktivit – vypisuje Město Lysá nad Labem 

 Naše škola se ve školním roce 2020/2021kvůli epidemiologické situaci nezapojila do Programu 

na podporu volnočasových aktivit vypsaného Městem Lysá nad Labem. Se zapojením do Programu 

škola počítá v příštím školním roce, na který již byly zřizovatelem schváleny finanční prostředky. 

Čerpání  a konání plánovaných akcí může být ovlivněno vývojem epidemiologické situace v ČR. 

Sponzorské dary 

Naše škola nezískala ve školním roce 2020/2021 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!! 

18.  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, další ZUŠ 

 Středočeského kraje, Obec Medonosy a další. 

19.  Spolek Quattuor Artes (čtyři umění) 

Kvůli větší možnosti využívat vnější zdroje než má škola, jsme 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 2020/2021 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, podpora soutěžících 

žáků 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.  

Pro rok 2021 byla našemu spolku Městem Lysá nad Labem schválena dotace ve výši 190 000,-Kč z 

Programu na činnost společenských organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé n.L. 

Budeme se snažit tyto prostředky co nejlépe využít pro podporu našich dětí.  

Doufejme, že naše plány opět nezhatí protiepidemická opatření. 
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20. 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 školním roce jsme díky koronaviru absolvovali většinu seminářů  

on-line. Částky za vzdělávání jsou uvedeny bez cestovních náhrad. 

21. Prostředky vynaložené na vzdělávání zaměstnanců 

                                                                                              počet účastníků cena 

Klavírní seminář Klánského 2 1200 

Využití nových metod ve výuce hry na kytaru 1 670 

 Základy ladění a oprav klavíru – celoroční kurz 1 17000 

Radikální změny v praxi ředitele školy 1 3012,90 

 Zakázky malého rozsahu  1 1442,32 

Zaměstnávání nepedagogů 1 3012,90 

Jak učit distančně 9 8010 

Celostátní setkání vedoucích pracovníků ZUŠ 2 2980 

 Využití nových metod ve výuce smyčcových nástr. 1 830 

Online seminář LDO 1 300 

 Využití nových metod ve výuce hudební nauky 3 2390 

 Online workshop TO – Současný a jazzový tanec 1 400 

 Základy editace videa 2 600 

Využití virtuální reality 4 3560 

 Aktuální stav školské legislativy 1 1490 

Jarní seminář Klubu sbormistrů 1 700 

Základy práce se zvukem v  PC 3 2670 

Umělecké vzdělávání 2030 1 1500 

Úloha času v hudbě 3 900 

Čerpání příspěvků z FKSP z pohledu daní 1 3012,90 

Cestovní náhrady ve školách 1 1200 

Emoce a emoční inteligence 1 800 

Letní seminář Klubu sbormistrů 1 2715 

Třída v cloudu 4 3040 

Celkem účastníků 47  

Náklady celkem  63 436,02 
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22. 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     

23. Externí kontroly v roce 2020/2021 

02/2020 - 05/2021       kontrola hospodaření za rok 2020 – zřizovatel prostřednictvím auditorské firmy 

– bez zásadních nedostatků 

24. Hospodaření organizace v roce 2020 

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 

na zlepšení podmínek pro vzdělávání. Škola používá při účtování jako hospodářský rok rok kalendářní, 

proto zde budou uvedeny cifry odpovídající poslednímu ukončenému kalendářnímu roku (2020). 

Zřizovatel Město Lysá nad Labem dále hradí za naši školu spotřebu plynu, prostředky nejdou přímo do 

rozpočtu školy. Od 1.1.2021 zřizovatel financuje přímo i nákup elektrické energie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Hospodaření ZUŠ F. A. Šporka v roce 2020  

Výnosy     

  Státní dotace  - PLATY 18 599 060 

  Dotace MěÚ 400 000 

  Úplata za vzdělávání 1 785 900 

  Ostatní výnosy z činnosti- úroky, atd.  106 042,44 

  Výnosy z doplňkové činnosti 208 676,06  

   

celkem   21 099 678,5 

Náklady    

  Státní dotace – platy a odvody 18 599 060 

  Provozní náklady 2 397 907,01 

  Náklady na doplňkovou činnost 102 711,49 

celkem   21 099 678,5 

Hospodářský výsledek za rok 2020   0 
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25. Doplňková činnost školy 

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

 Pronájem nebytových prostor 

 Pronájem a půjčování věcí movitých 

 Mimoškolní výchova a vzdělávání 

 Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících k zábavě 

 Pořádání odborných kurzů a jiných vzdělávacích akcí 

Ve školním roce 2020/2021 z těchto činností škola omezeně 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 2020 činily výnosy 208 676,06 Kč, náklady 102 711,49,-Kč. 

Zisk z DČ činil 105 964,57 Kč. 

26. Vlastní hodnocení 

Školní rok 2020/2021 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 (nijak početné) zohledníme při 

případném dalším uzavření školy, věříme však stejně jako v loňském školním roce, že už taková 

situace nenastane. Nic nemůžeme dětem ani učitelům nahradit osobní setkání a společnou práci ! 

27.  Festival ZUŠ 

 V roce 2020/2021 se z důvodu epidemiologické situace a mimořádných opatření vlády Festival 

ZUŠ nekonal. 

28.  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 
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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 se naše škola i přes distanční výuku ZUŠOPEN opět 

zúčastnila, a to svými čtyřmi online koncerty s názvem Májový čtyřlístek. 

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. 

29.  MenArt 

Další z aktivit Nadace Magdaleny Kožené je stipendijní program MenArt pro výjimečně 

nadané děti a jejich učitele. Účastníci programu jsou pečlivě vybíráni odborníky z Nadace.  Program 

probíhá zpravidla formou řady setkávání dětí a učitelů s význačnými lektory v různých oborech během 

školního roku.  Vyvrcholení jsou slavnostní koncerty nebo výstavy.  

Naše škola měla ve školním roce 2019/2020 to štěstí, že byl do programu vybrán náš žák 

klavírista Rudolf Grepl ze třídy Libora Čapka. Jejich společná účast v programu vyvrcholila kvůli 

covidovým opatřením až v loňském školním roce, kdy se konal slavnostní online koncert z Rudolfina 

(dohledatelný na youtube https://www.youtube.com/watch?v=TtDCvrwyxEI). 

V proběhlém školním roce 2020/2021 se nám podařil husarský kousek – do výběru pro MenArt 

2021/2022 se dostala klavíristka Nela Špringrová ze třídy Libora Čapka, a výtvarnice Petra 

Bartůňková ze třídy Martiny Volvovičové. Jejich zapojení do celoročního programu v nastávajícím 

školním roce považujeme za velký úspěch a přejeme žákům i jejich učitelům krásnou a podnětnou 

práci s vynikajícími lektory! 

30. YOUTUBE kanál ZUŠ F.A.Šporka 

V letošním školním roce jsme se rozhodli založit vlastní YOUTUBE kanál. Vedla nás k tomu 

existence spousty videí z našich mezioborových představení a také videozáznamy z online koncertů, 

třídních večerů, dramatických výstupů a koláže TO z období distanční výuky. Je to další příležitost, jak 

ukázat rodičům a veřejnosti, jak naše škola pracuje. V době distanční výuky to ostatně byla možnost 

jediná. Proto plánujeme náš kanál zásobovat nahrávkami z významnějších akcí i nadále. YOUTUBE 

kanál je možné najít na https://www.youtube.com/channel/UCcebGOZV8nW33p8owJ0DguQ. 

 

https://www.youtube.com/channel/UCcebGOZV8nW33p8owJ0DguQ
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31. Shrnutí školního roku 2020/2021  

Z pohledu ředitelky 

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

divadelních představení a mezioborových projektů.  

V posledních letech byly naše aktivity doprovázeny i bouřlivým vývojem co do kapacity - 

zakládání a rušení pobočky v Milovicích, co do prostor pro výuku - rekonstrukce IV.NP, která nám 

přinesla nové třídy a divadelní sálek, rekonstrukce vnějšího pláště budovy, a v loňském školním roce 

2019/2020 i co do podmínek pro vzdělávání. Celosvětová pandemie onemocnění COVID – 19 nás 

zahnala do našich domovů, a znemožnila nám věnovat se dětem a jejich uměleckým ambicím osobně.  

Pevně jsme doufali, že tento školní rok 2020/2021 již bude klidnější, bez zásadních změn a 

především bez distanční výuky. Tato naděje se bohužel ukázala jako planá. Po měsíci „normálního“ 

fungování vláda opět kvůli nepříznivému epidemiologickému vývoji zakázala osobní přítomnost žáků 

ve školách. Museli jsme proto znovu přejít k distančním formám výuky, ve kterých jsme setrvali 

s malou předvánoční přestávkou až do 12.4.2021, kdy jsme opět mohli s přísnými omezeními (počty 

dětí ve skupinách) a za přísných hygienických podmínek zahájit prezenční výuku alespoň v některých 

oborech.  

Distanční výuka probíhala online ve všech oborech. Tam kde to bylo vhodné, probíhala i 

různými dalšími formami – zadáváním úkolů a zpětnou vazbou učitele, zasíláním nahrávek nebo 

výtvarných prací apod. Často byla forma výuky závislá i na přáních a možnostech rodičů a dětí. ZUŠ 

má sice povinnost poskytovat distanční výuku v případě, že vláda rozhodne o zákazu osobní 

přítomnosti ve škole, ale žáci povinnost se této výuky účastnit nemají. Považujeme proto za velký 

úspěch, že dětí rezignujících na distanční výuku bylo skutečně minimum.  

 Dotazníkové šetření mezi rodiči po skončení distanční výuky nám ukázalo, že naše snaha o co 

nejmenší propad v uměleckém vzdělávání a náš přístup k distanční výuce rodiče přivítali. Zazněla řada 

pochvalných reakcí. Jsme rádi, že připomínek bylo pomálu. Jsme připraveni vyřešit je v případě další 

distanční výuky, kterou si ale pochopitelně nikdo z nás nepřeje, osobní kontakt s dětmi je 

nenahraditelný. 

I v náročném distančním období se mohou podařit skvělé věci. Za podpory a financování 

zřizovatele Města Lysá nad Labem se nám podařilo vybudovat dlouho postrádanou  učebnu pro bicí 

nástroje, která byla zprovozněna v suterénu budovy v lednu 2021. Vyřešilo se tak hodně problémů 

najednou – bubeníci mají vlastní učebnu, zvuk bicích neruší zásadně ostatní vyučující, uvolnila se 

učebna u koncertního sálu, můžeme tak pořádat koncerty v sále častěji a v různé dny v týdnu bez 

omezení. 
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Téměř všechny naše plánované aktivity, koncerty, výstavy a mezioborová představení byly 

v období distanční výuky zrušeny. I přesto jsme neustali v našich snahách umožnit dětem předvést své 

dovednosti. Uspořádali jsme řadu online vystoupení formou natočených videí – zejména třídních 

koncertů, koláží našich tanečnic a „dramaťáků“, na webu jsme vystavili žákovské práce našich 

výtvarníků. Vyvrcholením online aktivit bylo natočení 4 žákovských koncertů Májový čtyřlístek, 

které jsou spolu s ostatními záznamy dostupné na našem školním Youtube kanálu. Všichni se však 

shodujeme na tom, že žádný sebekvalitnější záznam nebo i živý streamovaný koncert nikdy nemůže 

nahradit vystupujícím reakci publika, a publiku zase zážitek z osobní návštěvy koncertu, představení, 

výstavy. Doufejme, že už naše aktivity v dalším školním roce nebudou takto hrubě omezeny. 

Jsme rádi, že i v distančním období se nám dařilo v soutěžích, spousta našich žáků také úspěšně 

složila talentové zkoušky na umělecké školy a byla přijata. 

  Na sklonku školního roku se nám díky rozvolnění vládních opatření  a za přísných 

hygienických podmínek podařilo uspořádat v hektickém sledu několik absolventských koncertů včetně 

těch odložených z loňska. Dále i netradiční absolventskou výstavu ve vitrínách u budovy MěÚ a 

několik dramatických vystoupení v sálku LDO.  

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

ohledech. Vyřešila se poslední část zásadních prostorových problémů, se kterými jsme se dlouhodobě 

potýkali. Epidemiologická situace nás však znovu postavila před problémy nové. Stejně jako 

v loňském roce se těšíme na nadcházející školní rok a pevně věříme, že vyučování a ostatní naše 

aktivity v uměleckých oborech už nebudou ničím nenadálým přerušeny.      

V Lysé nad Labem dne 22. 9. 2021 

         Za ZUŠ F.A.Šporka  

Mgr.Vlasta Blažková 

 

 

Výroční zpráva byla projednána na pedagogické radě 22.9.2021    

 

 

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2020/2021 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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32.  Přílohy (kromě akcí a fotografií nejsou v elektronické podobě) 

 

Akce ve školním roce 2020/2021 

Fotografie z výstav 

Fotografie z představení 

Programy koncertů 

Výkaz o základní umělecké škole 
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Akce ZUŠ F.A.Šporka 2020/2021 

   1 19.9. SESEDO - workshop LDO - K.Urbánková 

2 30.9. Exkurze žáků do továrny Petrof - J.Erbenová, T.Babinská, H.Votavová 

3 30.9. Třídní večer L.Buka 

4 3.10. Vystoupení R.Grepla  na ZUŠOPEN v Litni - L.Čapek 

5 1.12. Adventní online koncert žáků E.Belčikové 

6 13.12. Klavírní soutěž Gloria Artis - N.Špringrová, R.Grepl - L.Čapek 

7 15.12. Vystoupení Ama Musica na streamovaném koncertě skupiny Artmosféra - J.Erbenová  

8 3.2. Absolventský koncert MenArt v TV Noe - R.Grepl - L.Čapek 

9 8.2. Autoportréty žáků v Rudolfinu - A přece se učí!! - M.Volvovičová, H.Šuraňová Malíková 

10 26.3. Literární soutěž LDO - Štěstí - K.Urbánková 

11 18.4. Hlas Česka - J.Buková - M.Mrázková 

12 9.5. Přání sestřičkám - VO -M.Volvovičová 

13 15.5. Klavírní soutěž Broumovská klávesa - N.Špringrová, R.Grepl - L.Čapek 

14   Koncert flétnových souborů M.Mikuškové – online (video O.Mikušek) 

15   Koncert z distanční výuky D.Klána – online 

16   Výstava prací žáků H.Šuraňové Malíkové na webových stránkách ZUŠ 

17   Výstava prací žáků M.Volvovičové na webových stránkách ZUŠ 

18   Koncert žáků J.Erbenové - online 

19   Tančíme distančně I. – online – K.Klánová (video P.Vavřičková) 

20   Tančíme distančně II – online – K.Klánová (video P.Vavřičková) 

21   Tančíme distančně III – online – K.Klánová (video P.Vavřičková) 

22   Žába mastičkářka – online – J.Erbenová (video O.Mikušek) 

23   Májový čtyřlístek I – online (video J.Horvát) 

24   Májový čtyřlístek II – online (video J.Horvát) 

25   Májový čtyřlístek III – online (video J.Horvát) 

26   Májový čtyřlístek IV – online (video J.Horvát) 

27   Koncert žáků E.Belčikové ke Dni dětí – online (video V.Zápotocký) 

28   Videoprezentace taneční přípravky - K.Klánová (P.Vavřičková) 

29   Videoprezentace 1. a 2.ročníku TO-  K.Klánová (P.Vavřičková) 

30   Videoprezentace 3.ročníku TO - K.Klánová (P.Vavřičková) 

31 
26.5.-
11.6. 

Výstava prací absolventů VO – vitrína u MěÚ- H.Šuraňová Malíková 

32 28.5. Exkurze do kostela Sv.Jana Křtitele na prohlídku varhan - M.Mikušková 

33 28.5. Noc kostelů v Kostomlatech nad Labem 

34 4.-5.6. Mladí pianisté hrají na klavír Steinway & sons - N.Špringrová - L.Čapek 

35 8.6. Třídní večer žáků M.Mikuškové 

36 10.6. Absolventský koncert I. 

37 14.6. Absolventský koncert II. 

38 14.-29.6. Výstava prací absolventů VO – vitrína u MěÚ M.Volvovičová a D.Hermanová Říhová 

39 14.6. Závěrečný koncert mladších žáků v Kostomlatech nad Labem 

40 17.6. Koncert pro MŠ v Kostomlatech nad Labem 

41 17.6. Koncert pro ZŠ v Kostomlatech nad Labem 

42 17.6. Vítání občánků v Kostomlatech nad Labem – 2x 

43 18.6. Absolventský koncert M.Mikuška - V.Blažková 
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44 19.6. Smyčcová soutěž Akordkvint - J.Bostlová - V.Blažková 

45 22.6. Absolventský koncert a třídní večer V.Andršta 

46 22.6. Vítání občánků v Kostomlatech nad Labem – 2x 

47 23.6. Absolventský koncert D.Pijáka - V.Blažková 

48 23.6. Závěrečné vystoupení LDO - K.Urbánková 

49 24.6. Absolventský koncert žáků A.Žákové 

50 25.6. Třídní večer J.Štrynclové 

51 26.-27.6. Beethovenovy Teplice - N.Špringrová, R.Grepl - L.Čapek 

52 28.6. Absolventský koncert O.Mikuška - V.Blažková 

53 29.6. Žesťový večer žáků P. a M.Chmelařových a J.Šťastného 

54 29.6. Absolventské vystoupení LDO - K.Urbánková 

55 červen Účast Ama musica na projektu Óda na radost v rámci ZUŠOPEN  

56 červenec Mistrovské kurzy Mikulov - R.Grepl 
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Absolventská výstava prací žáků H.Šuraňové Malíkové a M.Volvovičové 
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                                          Soustředění pěveckého sboru 
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Exkurze malých klavíristů do továrny Petrof 
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  Vánoční koncert – Ama Musica + Artmosféra 
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Závěrečná a absolventská vystoupení LDO – červen  2021 

          Holčičí přátelství 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trosečníci 
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Sen noci svatojánské 
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Přípravka – hodina v parku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Audience     Opona nahoru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Výroční zpráva 2020/2021 

 

Rudolf Grepl na koncertě ZUŠOPEN                   Rudolf Grepl na absolventském  

na zámku v Litni                                                      koncertě MenArt v Rudolfinu 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klavírní kurzy Mikulov 2021 
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Práce stipendistky programu MenArt Petry Bartůňkové ze třídy Martiny Volvovičové 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Výroční zpráva 2020/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Výroční zpráva 2020/2021 

 

Autoportréty našich výtvarníků umístěné na koncertě v Rudolfinu 

„ A přece se učí“ 
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Houslová soutěž Akordkvint 

 – Julie Bostlová 
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Distanční výuka v praxi 
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